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Illinois atstovi) butas priėmė 
senatvės pensijų biliy

Organizuotų darbininkų pateiktas legisla- 
turai beturčių senatvės aprūpinimo bi- 
lius priimtas 84 balsais prieš 50.

SPRINGFIELD, III., kovo 19. tiems ir savo darbu nebėgai in- 
— Valstijos legisilaturos atsto- , tiems išsilaikyti. Be to, jie lu- 
vų butas šiandie 84 balsais prieš ri būt išgyvenę valstijoj nema- 
50 pagaliau priėmė darbininkų i žiau kaip 20 metų. Pensijų ne- 
senatvės pensijų bilių, kuris gauna tie, kurie turi pajamų 
prieš lai jau du kartu buvo daugiau kaip $260 per metus, 
legislaturos — jos 54-tos ir 55- kurie buvo bausti kalėjimu už 
tos sesijų — atmestas. piktadarybes, taipjau profesi-

Einaiit bilium, turi būt suda- niai pakastos, elgetos ir am'i-! 
rytas tam tikras Illinois valsti- ui tinginiai.
jos fondas, iš kurio butų moka-; ..... . . . .• .. . . , Buitis buvo darbo orgamza-mos pensijos — visai menkos,
vos $260 metams — darbiniu- Pateiktas ir darbininkų al
kams, sulaukusiems 70 metų' stovo R. G. Soderstromo jneš- 
amžiaus, jokio turto neturim tas.

Skandalas sovietų 
Rusijos prekybos įs

taigoj Paryžiuj
<80 n uos. visų biuro tarnautojų 

pašalinti; kaltinami dėl viso
kios rųšies suktybių

PARYŽIUS, kovo 19. — Pa- 
ryžiškiame sovietų Rusijos pre
kybos biure, kurs per keletą 
metų patylomis dirbo santy
kiams tarp komunistinės valsty
bės ir kapitalistinių vakarų Eu
ropos kraštų įsteigti, staiga iš
kilo skandalas.

Prieš mėnesį laiko draugas 
Tunianov, vienas ištikimiausių 
Stalino žmonių, pasirodė sceno
je ir “davė saktį” draugui Rra- 
kovui, kuris iki to laiko buvo 
tikras biuro “cariukas.” O rei
kia žinot, kad tas biuras buvo 
galinga įstaiga, kuri dorojo so-į 
vietų prekybos santykius, dali
nėjo koncesijas ir vedė visokius ; 
kitus biznius.

Gerokai apsidairęs aplinkui, i 
draugas Tumanovas užvakar iš
gujo laukan 86 nuoš. visų biu
ro tarnautojų, kaltinamų dėl vi
sokios rųšies suktybių.

Lubi novas, vyriausias finan
sų skyriaus, o iš tikrųjų — 
propagandos tarnybos, galva 
gavo įsakymą tuojau grįžti į 
Maskvą ir pasiaiškinti, dėl ko, 
tokias milžiniškas sovietų auk
so krūvas išleidęs, jis nesuge
bėjo jokių geresnių rezultatų at
siekti Fra ne i joj, kur komunis
tai vis biauriau smunka.

Gen. Nobile išgelbėto
jas atvyko į New Yorkųl

NE\V YORKAS, kovo' 19. — 
Garlaiviu Drottinngholm atvy
ko kap. Einar Paal Lundborg, 
Švedų aviatorius, kuris praeitą 
pavasari išgelbėjo atšiaurūs le
duose gen. Nobile, nelaimin
gos dirižablio Italia ekspedici
jos vadą.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutiniai ir 
stipresni žiemių vakarų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 12° ir 55° F.

šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 6:01. Menuo leidžiasi 
3:38 ryto.
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Meksikos sukilėlių 
vadas derasi dėl tai- 

kymos sąlygų
; Respublikos prezidentas Gil ti

kisi, kad sukilimas bus ne
trukus visai likviduotas

MEKIS/IiKOS MIESTAS, kovo 
19. — Vyriausias federalinės 
kariuomenės vadas, gen. Plu
ta rco Elias Calles, telegrama 
iš Guadelupe* Victoria, Duran-i 
go valstijoj, praneša preziden
tui Poetes Gil’iui, kad jis or
ganizuojąs stiprų pulką, kuris 
tucjaus žygiuosiąs į Chihua- 
hua prieš sukilėlius.

Pranešime sakoma, kad Tor- 
reono miestas yra visai federa
linės kariuomenes rankose ir 
kad pabėgusi sukilėlių armija 
jau atsidūrus Escalone, Chihu- 
ahua valstijos pietų rytų kam-1 
pe.

Sukilėlių vadas veda de
rybas dėl taikos sąlygų

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
19. — Prezidentas Purtės Gil 
praneša, kad gen. Juan Cara
veo, Cbi-hirahua gubernatorius 
ir vienas svarbiausių sukilėlių 
vadų, atsiuntė savo agentą į 
EI Paso kalbėtis su Meksikos 
konsulu dėl taikos sąlygų. 
Smulkmenos gen. Caraveo pas i u 
lymų nepaduodamos. Taip pat 
nesakoma, ar gen. Caraveo 
agentas tose derybose atstovau
ja tik pačiam ji pasiuntusiam 
sukilėlių vadui, ar jis įgaliotas 
kalbėti visų sukilėlių vardu.

Gil tikis, kad sukilimas 
netrukus bus visai 

likviduotas
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

19. — Pranešimai apie sukilė
lių armijos pabėgimą iš Torreo- 
no ir užėmimą jo federalinės ka
riuomenės padarė n e m až a 
džiaugsmo Meksikos Mieste.

Ta proga prezidentas Por
tes Gil išleido pranešimą, ku
riame sako, kad paniškas pabė
gimas iš Torreano rodąs dide
lę sukilėlių demoralizaciją, ka
dangi vietoj, kur jie buvo stip-
riausi, atsisakė stoti į kovą su 
federalinėmis jėgomis. Prezi- 
(lentas Gil pareiškia visiško 
pasitikėjimo, kad netrukus vi
sas tas savanaudiškų generolų 
sukilimas bus likviduotas, nes 
visi Meksikos žmpnės tvirtai 
remia valdžią.

Kitąkart mulus varinė
jo, dabar milionierius
HANSAS CITY, Mo., kovo 

19. — Thomas B. Slick iš Ok- 
lalicma City pardavė savo naf
tos žemes Prairie Oil & Gas 
kompanijai už 40 milionų dole
riu, c

.Jaunas būdamas, S liek buvo 
mulų varinėtoj as anglies ka
syklose. Prieš 20 melų jis at
vyko j Oklahomų iš Clarion, 
Pa., ir kartu su savo tėvu pra
dėjo naftos bizni.

IŠ DARBO LAUKO
[Prašome savo skai t y t o j u s, 

darb’ninkus, rašinėti Naujie
noms žinių iš darbo lauko.]

Ar tiesa, kad darbai 
“žymiai pagerėjo”

Jungtinių Valstybių agrikul
tūros departamento Chicagos 
biuras savo biuletenc skelbia,
kad per šių metų vasario mė
nesį Illinois valstijoj darbai 
Įvairiuose fabrikuose ir dirbtu
vėse žymiai pagerėję.

Taipjau pagerėję darbai ir 
Indianoj, ypačiai visame jos 
Calumet plieno įmonių distrik- 
te, o Detroito distrikte automo
bilių fabrikai dirbą dagi virš
laikį.

Nacionalinė gvar d i j a 
prieš streikininkus

ELIZABETHTON, Tenn., ko
vo 19. Del 5,500 darbinin
kų streiko, vietoa “rayono” fa
brikams saugoti nuo streikinin
kų “puolimo,” vietoj deputy 
šerifų, tapo atsiųsta nacionali
nė gvardija.

“Rayono” fabrikų darbinin
kai streikuoja dėl didesnės al
gos.

Del pudros ir trumpų 
sejonų studentės ren

giasi streikuoti
BELGBADAS, Jugosla v i j a, 

kovo 19. — Kadangi švietimo 
ministerija užgynė mergaitėms, 
auktesnių mokyklų mokinėms, 
vartoti pudrą ir dažus lupoms, 
dėvėti trumpais sejoneliais ir 
šilkinėmis kojinėmis, apie 5,000 
mokinių rengiasi, dėl protesto, 
paskelbti visuotinį streiką.

Sprogimas suardė na
mus Penna. miestely
PITTSBURGH, Pa., koov 19. 

— Clairtone, geležies įmonių 
miestely netoli nuo McKeespor- 
to, įvyko smarkus sprogimas, 
kurio vienas trobesys buvo vi
sai suardytas, o keli kiti na
mai stipriai sužaloti. Laimin
gai betgi žmonių niekas nenu
kentėjo. Priežastis sprogimo 
nenustatyta.

Del šnipų, kalėjimo vir
šininkas rezignuoja

ATLANDA, Ga„ kovo 19. — 
Protestuodamas dėl to, kad tei
singumo departamentas siunčia 
savo šnipus į kalėjimą, kaip 
‘^kalinius,” kitiems kaliniams 
šnipinėti, vietos federalinio ka
lėjimo viršininkas John Snook 
nuo balandžio 1 dienos rezig
nuoja.

Potvynis Rockforde
ROOKFORD, Ilk, kovo 19. — 

Rock upės vandeniui stipriai pa
kilus, paupio fabrikai ir kiti 
namai tapo potvynio užlieti.

(Atlantic- and 'Pacific Photo 1

Yahudi Mcnuhin, pagarsėjęs 12 metų smuikininkas, kuris 
šiomis dienomis atvyko i Chicagą. Jo smuikas kainuoja $60,000. 
Menuhin gimė New Yorke.

General Motors ir Studentų neramumai 
Fordo kova dėl Eu- įkaitino Ispanijos 

ropos auto rinkų diktatorių
NEW YORKAIS, kovo 19. 

Wall Streeto pranešimu, kova 
taip dviejų svarbiausių auto
mobilių kompanijų — tarp Ge
neral Motors korporacijos ir 
Ford Motor kompanijos — dėl 
Europos rinkų kontroliavimo 
prasidėjo ne juokais.

General Motors jau paėmė į 
savo rankas Vokietijcs Adam 
Opel automobilių kompaniją ir 
dabar stengiasi įsigyti daugu
mą akcijų Frau ei jos Citrcon 
automobilių kompanijoj.

Fordo organizacija agresin
gai Įsilbriovė į Europos rinkas, 
sudarydama fili'jų kompanijas 
Anglijoj, Vokietijoj, Belgijoj, 
Francijoj, Ispanijoj, Olandijoj 
ir kituose kraštuose. Kiekvie
nos tų europinių kompanijų 6(1 
nuoš. kapitalo bus visados Ang
lijos Fordo kompanijos ranko
se, o ta kompanija yra, ir vi
sados bus, Amerikos Fordo 
k on i pa n i j os k on troli u <) j ama.

J. V. turi 4 bilionus dol. 
vertės deimantų

N.EW YORKAS, kovo 19. — 
Continental Insurance kompa
nijos apskaičiavimais, Jungti
nėse Valstybėse turima daugiau 
kaip 4 biliomus dolerių vertės 
deimantų. Didžiausių pasauly 
deimantų betgi čia tik keli tė
ra; daugiausia vidutinio svo
rio.

J. V. jūreiviai nukovė 
penkis nikaragiečius
■MANAGUA, Nikaragua, ko

vo 19. — šiaurinėj Nikaraguos 
daly j dviejose vietose įvyko su
sikirtimai tarp maištininkų 
kuopų ir Jungtinių Valstybių 
jūreivių. Tuose susikirtimuose 
pairki maištininkai buvo nukau
ti, o trys sugauti į nelaisvę. 
Jūreivių aukų nebuvo.

Sovietų laivo oficierai 
gavo nuo latvių pilti
RYGA, kovo 19. — Du sovie

tų garlaivio Pravda oficierai 
Liepojoj buvo gerokai latvių 
minios apkulti už tai, kad tuo
du bolševikai, būdami girti, 
Įžeidė kuopelę latvių laivynu 
oficierų ir jų žmonų. Policijai 
pavyko rusus išgelbėti ir nuly
dėti juos į jų laivą, kuriam Įsa
kyta tuojau apleisti uostą.

UŽDARO UNIVERSITETUS

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
19. — Prieš studentų neramu
mus diktatorius Primo de Ri- 
vera ėmėsi aštrių priemonių. 
Madrido universitetas tapo už
darytas iki 1930 metų spalių 
mėnesio. Iš dvylikos kitų Is
panijos universitetų devyni ta
po uždaryti vienam mėnesiui, 
o jų studentai praranda metri- 
kulacijos teisę vieniems me
tams. Be to, neramumuose da
lyvavę studentai ir profesoriai 
bus dar kitokiu įbildu nubaus
ti.

Diktatorius ypačiai užsiga
vęs, kad studentės, naudodamo- 
sies moteriškėj, kaip “silpnes
nės gimties,” prievole, daug 
žiauriau, nekaip studentai, ka
binosi į policininkus... Kad ir 
diktatorius — ką tu padarysi 
su moteriške!

Vokiečiai prieš nuodin
gas karo dujas

BERLYNAS, kovo 19.
Reichstago užsienio reikalų ko
misija priėmė Genevos proto
kolą, kuriuo užginama vartoti 
nuodingas dujas, kaip kariavi
mo priemonę.

Išgelbėjo nuo potvynio 
2,000 čechoslovakų

BRATISLAVA, Čekoslovaki
ja, kovo 19. — Kariuomenės in
žinieriai išgelbėjo 2,000 asme
nų, kurie Kansburgo apielinkėj 
buvo iš visų pusių potvynio 
apsiausti. Nuo dar neapsem
tos salaitčs jie buvo pontonais 
paimti ir perkelti per Dnuojų 
į saugesnę vietą.

KETVERTAS ARKLIŲ VOS 
IŠVILKO Iš JŪRIŲ MILŽI

NIŠKĄ VĖŽLĮ

PORT’ AlRTHUR, Tex., kovo 
19. — Vietos žvejys A. Wiltzc 
pagavo Meksikos Įlankoj milži
nišką vėžly, sveriantį 1,350 
svarų. Išvilkti tą milžiną kran- 
tan, Wiltze turėjo įkinkyti į 
tinklą ketvertą arklių. Apskai
čiuoja, kad tas milžiniškas 
vėžlys yra daugiau ne 300 me
tų amžiaus. Jo nugaros kiau
tas buvo perskrostas, — turbut 
garlaivio propelerio.

Venezueloj esą ramu, 
sako Gomezas

Prezidentas nugina užsieni# 
spaudos pranešimus apie ne
ramumus krašte

KARAiKASAS, Venezuela, ko
vo 19. —. Del nuolat skleidžia
mų užsienio spamloj praneši
mų apie plačiai išsiplėtusius ne
ramumus Venezueloj, respubli
kos prezidentas Juan Vincente 
Gomez per vidaus reikalų mi- 
nisterį Pedro Arcaya išleido 
pranešimą, kuriuo visus lokius 
skelbimus griežtai nugina.

Oficialiame pranešime sako
ma, kad politinė, finansinė ir 
ekonominė padėtis Venezueloj 
esanti ko geriausia ir kad kraš
te viešpataująs visiškas ramu
mas ir tvarka. Kiarakaso ir 
Meridos universitetai veikią 
normaliai. Tik tam tikra bu
vusių Karakaso universiteto 
studentų grupė “dėl pateisina
mų priežasčių” tebesanti are šie.

Kongresas susirinksiąs ba
landžio 19. Prezidentas Go
mez padarysiąs jam praneši
mą ir po to valdžią atiduosiąs 
a ukššiia ūmiojo teismo teisėjui, 
kurį tas tribunolas paskirsiąs.

Tuo tarpu kongresas per se
kamas penkioliką dienų busiąs 
užimtas rinkimais 1929 1936 
motų laikotarpiui.

Monako piliečiąi gra
so revoliucija

Reikalauja savo valdovą pasi
taisyti, kitaip pašalinsią jį 
iš “džiabo”

MONAKO, kovo 19. — Mo
nako, vienos mažiausių kuni
gaikštijų Europoje, gyventojai 
graso revoliucija.

Be aštuonių dešimčių, visi ki
ti 700 Monako balsuotojų rei
kalauja, kad regentas, kuni
gaikštis Liudvikas (Louis) ab- 
di'kuotų ir sostą užleistų savo 
svainiui, kunigaikščiui Petrui.

Piliečiai žada duoti regentui 
dar šešis mėnesius pasitaisyti. 
Jei dalykai nepagerės, jie grū
moja patys j j pašalinti.

Mergina aviatorė išsi
laikė ore 22 valandas
OAKLAND, Cal., kovo 19. — 

Aviatorės Miss Louise McPhet. 
ridge prašoko visus moterų- 
aviatorių ilgumo išsilaikyti ore 
rekordus. Miss McPhelrige iš- 
sikraidė be paliovos 22 valandas 
ir tris minutes.

Velykų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS

Mokinių streikas
Plungėje

Telšių “Žemaitis” rašo:
Jau nuo seniau Plungės Gim

nazijoj bręsta neramumai. Ta 
ypatingoji dvasia, kurią į šią 
mokslo įstaigą buvo įvedęs 
“ipopežiaun šanj;;]|ia|nas’'’ kun. 
Simaitis turėjo privesti prie ka
tastrofos. Kas pažįsta kun. Si
maitį iš jo diroklorav'imo Tel
šių Gimnazijoje laikų visai su
pras, kad šis vyras tinka krik- 
šč:onių demokratų agitatoriaus 
pareigoms eiti, bet ne vaikams 
auklėti. Nesyk tėvai buvo kėlę, 
klausimą apie Plungės “Saulės” 
Gimnazijos suvalstybinimą, nes 
dabartinė tvarka esanti visai 
nepakenčiama. Pagaliau tėvai 
rimtai susirūpino savo vaikų 
®ukĮėjimu. Prieš Kalėdas buvo 
pareikštas griežtas reikalavi
mas gimnaziją suvalstybinti. 
Šveitimo Ministerija tam suma
nymui pritarė, bet “Saulės” D- 
ja pasipriešino. Tos draugijos 
pirmininkas “garsusis” prela
tas Olšauskas net viešai spau
doje pareiškė, kad prieš toki 
Švietimo Ministerijos žygį pro
testuodamas iš pirmininko pa
reigų atsistatydinąs. Kuomet po 
švenčių mokiniai vėl susirinkę 
sužinojo, kad gimnazija dar ne
šauti suvalstybinta, jų tėvai nu
tarė. paskelbti streiką. J kun. 
Šimaičio kvietimą sumokėti mo
kesni už mokslą jie atsakė at
sisakymu. Po to, • kitą dieną 
atėjo tik pusė mokinių, o sau
sio 25 tiik ketvirta dalis. Gatvė
je streikuojantieji mokiniai mė
gino sulaikyti lankančius gim
naziją, kilo muštynės.

Kun. Simaitis aiškino viską 
tuo, kad agituojąs mokytojas 
Januškevičius (tautininkas); 
jei ne jis tai viskas butų kuo- 
ramiausia. Vienok tenka abe
joti, ar čia vien tik Januškevi
čius kaltas, nes atitinkamoms 
įstaigoms paduoti skundai su 
virš 100 tėvų parašais.

Kadangi tėvai ir mokiniai ko
voja už tai, ko nori švietimo 
Ministerija, tai policija laikosi 
pasyviai.

Mieste didelis sujudimas. Vi
si, laukia kuo baigsis švietimo 
Ministerijos ir tėvų kova su 
“Saulės” Gimnazija'ir kun. Si
maičiu. 26 sausio i Plungę bu
vo atvykęs Švietimo Ministeri
jos revizorius.
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KORESPONDENCIJOS!
CIeveland, Ohio

Kovo 10 d., Lietuvių svetai
nėje, komunistų ALDLD. kuopa 
buvo surengusi kokį tai vaidi
nimą. Buvo statoma trijų ak
tų komedija “Lapkus”. Visi ak
toriai buvo atvažiavę iš Pitts- 
burgh, Pa. Pati komedija yra 
visai menka, o apie aktorius tai 
nėra ką ir kalbėti. Visi jie 
tiek negarsiai kalbėjo, kad nė 
pirmoj eilėj sėdint negalima 
buvo jų girdėti.

Po pirmo akto išėjo kalbėti 
viena moterėlė ir ėmė visus vi

ntus, į ką prelegentas davė aiš
kius ir rimtus atsakymus. Iš 
susirinkusios publikos buvo ma
tyti, kad ji buvo pilnai paten
kinta stud. Gasiuno paskaita, 
dėlto ir visi prisižadėjo patys 
atsilankyt ir daugiaus publikos 
atsivest į sekančias paskaitas.

Vienas kas man puolė į mintį 
iš tos paskaitos tai tas: stud. 
Gasiuno aiškinimas santykių 
tarp valstybių. Jis vaizdžiai į- 
i odė, kad dabartiniai valstybių 
ir tautų santikiai, apsirubežia- 
vimas sienomis ir muitais, yra 
netikslus ir žalingi dėl bendro 
visuomenės labo. Jis nurodė,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

—— ■ ■■ 
J . - - —-- . . . - ■—

Socialistų vakaras

Kovo 21 d. Lietuvių Audito
rijoj įvyks lietuvių soicalistų 
vakaras. Vakaro programa bus 
tikrai įdomi. Dalyvaus pagar
sėjusi rusų dainininkė Nilą Ob- 
rassova. Apie ją nėra reikalo 
daug kalbėti. Tas laktas, kad 
ji dainavo Chicagos Operoj, liu
dija, jog ji yra tikrai gera dai
nininkė.

Su “Majak” kimbu chicagie- 
čiai jau turėjo progos susipa-

saip niekinti ir plūsti ir vis kad rubežiai valstybių, taip ir žinli “Naujienų” koncerte. Kliu- 
kartojo, kad “mes tol nebūsim muitai turėtų būti panaikinti, o bo narių išpildytas numeris
ramus ir laimingi iki komuniz
mas viską nepaims į savo ran
kas.

Publikos buvo visai mažai, 
tad turbut maskviečiams jokio 
pelno neliko.—J. S. Jarus.

Philadelphia, Pa.

Kičmondiečių lietuvių kultūrinis 
darbas

Lietuvių Muzikalūs Svetainės 
B-vė, Gedemino Kliubas ir SLA.' 
135-ta kuopa suruošė eilę pa
skaitų sekmadieniais po pietų, 
viršminėtoj svetainėje.

Pirmą paskaitą skaitė adv. M. | 
Šlikas 3 d. kovo, temoje: “Mo-! 
kslo Stebuklai”, žmonių atėjo' 
gan mažai ir todėl prelegentas 
tik trumpai apibudino savo te
mos turinį ir baigė savo kalbą 
į apie penkiolika minučių laiko.,

Antrą paskaitą 10 d. kovo 
skaitė studentas J. Gasiunas, te
moj : “Pilietis ir Valstybė”. Į,

viskas tas turėtų būti tvarkoma 
laisvu draugingu žmoniškumu. 
Vadinasi, stud. Gasiunas čion 
•pravedė tą pačią minti apie 
valstybių ir tautų santykius, 
kokią skelbia socialistai. Tik 
skirtumas tame, kad socialistai 
tą visą vadina internacionaliz
mu, bet esmė yra ta pati, ne
žiūrint kaip tą pavadinsim. O 
vienok musų bailieji tautininkai 
tam taip kilniam tautų susijun
gimui, visuomet buvo ir yra 
priešingi. Ir kuomet per dau
gelį metų tą idėją skelbė socia
listai, tai tautininkai su panie
ka ir piktumu atmesdavo, saky
dami, kad buk, “socialistai su 
savo internacionalizmu norį pa- j 
naikint tautas ir valstybes”, j 
Del šitokio anų tautininkų ne
supratimo, visuomet priseidavo 
socialistams daug bereikalingų 
ginčų turėt beaiškinant inter
nacionalizmo siekius. Dabar, 
kaip matome, ir iš pačių tauti
ninkų tarpo, stud. Gasiunas aiš
kindamas apie piliečio ir valsty
bės ekonominius uždavinius aiš-

“Gusarai” publikai laibai patiko, 
šį kartą majakiečiai išpildys du 
nauju numeriu: naujovišką ir 
senovišką “Ei Uehnem” bei 
“Čigonus.” Jie parodys, kaip 
“Ei, Uolinėm” buvo dainuoja
ma senovėj, kada Volgos “bur
liokai” virvę traukdavo, ir kaip 
ji yra dainuojama dabar, ka
da virvė “burliokus” traukia.

Numeris “Čigonai” susidės iš 
linksmų ir liūdnų čigoniškų 
dainų bei šokių.

Be to, kliubo “Majak” sąsta
tas šį kartą bus žymiai pagerin
tas: prisidėjo Kubaniaus kazo
kų solistas Leonidov, kuris tu
ri labai gražų tenorą.

Dalyvaus taip pat Boleslovas 
Birentas, aklas muzikantas, ku
ris važinėjasi po amerikiečių 
teatrus, smuikininkas Milteli 
Nelson, Pirmyn choras ir Jauno
ji Birutė. žodžiu, programa 
bus gera ir įvairi, o tuo tarpu 
tikielų kainos gan pigios 
brangesnio per vieną dolerį ti- 
kietų nebus. —K. A.

šią paskaitą žmonių atsilankė kino ne kitokį tautų susiartini- 
jau daug daugiaus—apie šimtas įr n,2 kitokiais pamatais, kaip 
asmenų, užtad stud. Gasiunas ir vjen tais, kokius skelbia so- 
savo nusiskirtą temą aiškino, cialistai. Vadinasi, mokslas ki-
taip žingeidžiai, kad susirinkus 
publika
aiškinimų. ____ ,_________ 1UUV o.
pirmininkas J. Grinius pakvie-1 idėjas.
tė klausytojus duoti klausimų. i
Daugelis klausė prelegento apie - t--
vienus ir kitus pakeltus klausi- j Prelgentas, esą ne visai tikslu

tokio kelio žmonijos labui nesu-
klausėsi iki galui jo randa, kaip tik tą vieną, kurį 

Pabaigus paskaitą,1rodo socialistai, skelbdami savo

Del daikto vertybėj, aiškino

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių

Požėla beveik nežu
vo Alabamos potvy

niuose

das, rašo Požėla, buvo baisiau
sias.

Dabar Požėla randasi Mem- 
phis, Tenn., o iš ten neužilgo 
grįš į Ghicagą. —K.

Be maisto per 32 valandi turė
jo išbūti ant vagono stogo.

Prieš kij?k laiko Karolis Po
žėla išvyko į New Orleans ris
tis. Vėliau jis buvo sustojęs 
Texas valstijoj. Pereitą savai
tę jis paėmė traukinį važiuoti į 
Philaideliphiją, kur turėjo įvyk
ti jo ristynės, Kaip tik tuo lai
ku prasidėjo potvyniai. Trau
kinys pasiekė Evęrgreen, Ala- 
bama, ir toliau nebegalėjo eiti, 
nes potvynis išardė gelžkelio 
bėgius. Žmonai Požėla prisiun
tė telegramą, kad dėl potvynių 
jis toliau nebegali važiuotų Po 
to per kiek laiko iš jo nebuvo 
jokių žinių. Bet nedėlioj buvo 
gauta kita telegrama. Požėla 
pranešė, jog Alaibąmoj jis turės 
pasilikti porą dienų, kol nu
slūgs vanduo ir (bus sutaisyti 
gelžkelio bėgiai. Vakar iš jo 
gauta platesne žinia, kurioj jis 
aprašo savo pergyvenimus.

Kada užtiko potvynis, tai pa- 
sažieriai turėjo lipti ant vagonų 
stogų, 'kad išgelbėti savo gy
vastį. Ant stogų jie išsėdėjo 32 
valandi, neturėdami beveik jo
kio maisto. Vienas vagonas nu
sirito nuo bėgių ir nukirto trau
kinio inžinieriui abi koji. Vaiz-

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Iš NEW YOR- 
/m K° iki kau- L U U NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai
U____________

North Side
Sugavo kuprotą ožį.

Nortlisidės jaunuoliai SLA. 
226 kp. sugavo kuprotą ožį ir 
dabar laiiko, kaip liuciperį, pri
rišę tvirtu lenciūgu. Tą ožį jie 
žada parodyti lietuviams šešta
dienį, kovo 23 d., Sipaulding 
svetainėje, 3212 W. North Avė. 
Tas kuprotas ožys, sakoma, 
esąs labai senas, senesnis už 
Lincoln Parką. Northsidės jau
nuoliai turėjo daug vargo kolei 
ožį sugavo, bet daibar bus labai 
daug Jonių, kada jie pradės jį 
šokdinti, nes jaunuoliai labai 
gerai išmoko tai daryli.

Prie to, jaunuoliai dar žada 
duoti gražų koncertą po vado
vyste Sarpaliaus, nes prie tos 
iškilmės jaunuoliai jau senai 
rengiasi. Ir nėra abejonės, kad 
Chicagos lietuviai skaitlingai 
atsilankys pažiūrėti — vaidini
mo ir pasiklausyti koncerto. 
Įsilėmykit, kad koncertas ir vai
dinimas bus šeštadienį, kovo 
23 dieną, Spaulding svetainėje, 
3212 W. North Avė.

Laikas Malevoti
Namus

Jūsų Patogumui
“Naujienos”

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

Valgant riebaus maisto perdaug ga- 
įvaryti inkstams ligą, sako žino- 

1 vai, nes pasidaro rūgštys kenksmin- 
remtis vien tik Markso teori jo- £os inkstams, šie persidirba, persi- 

i kemša medžiagomis ir ateina nugaros 
skaudėjimai, gėlimai, galvos skaus
mai, nemiega, pūslės ir šlapumo ne- 
galiavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradėkite ger
ti daug vandens, primaišydami kokias 
keturias uncijas Jad Salt s iš geros 
aptiekos. Imkite po šaukštuką stikle 
vandens prieš pusryčius ir inkstai 
dirbs puikiai. Tos druskos pagamin
tos iš sudėtinių rūgščių vynuogių ir 
citrinos, prie kurių dadčta lithia. Per 
ilgą laiką jos vartojamos inkstų ne- 
galiavimuose, kad - nuveikti rūgštis, 
kurios prikemša inkstus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kuri milionai vy
rų bei moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus sveikais ir švariais.

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir (kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie
Ii

West Pullman 
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai 

nigus 
fied”

mis, kad daikto vertybė vien tik 
i nuo įdėto darbo priklauso. Esą, 
deimantai yra labai brangus, 

turi atstovus bet ten darbo mažai yra įdėta, 
j arba sako, kad, žemės nedidelis 
plotas miesto centre yra neįma
nomai įkainuojamas, o ten dar
bo nėra įdėta nė kiek. Arba, 
sako, dirbamas daiktas, pav. 
kad ir drabužis, bedirbant tam
pa sugadintas ir tokio daikto 
vertybė žūva, nežiūrint, kad į I 
ta daikta idėta darbas. Ta-! 
čiaus tai apipasakojęs prelegen
tas nedavė rimtų įrodimų, ku-, 
riais vadovaujantės butų gali-! 
ma nustatyt daikto vertę, visai| 
nesiremiant įdėtu į daiktą dar
bu. Tuo jis tik patvirtino tei- 

pi- singumą Markso teorijos. Be to,
Lietuvon, paduoti “classi- jis neskiria vertės nuo kainos.

užsirašyti Kaina gi paeina daugiausia nuo

Hamburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago

jums reikės pasiųsti

skelbimą ar
“Naujienas”, kreipkitės į arti-Į daikto pareikalavimo ir ištek- 
miausį atstovą. liaus.—Reporteris.

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausioj 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

.. "" ■■—■■■■ 1
Velvet
Fiat
Balta

Maleva

SI.69
Galionas

Dutch Boy White Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis
4414 Rockvvell Street

Lafayette 4689

Trečiadienis, kovo 20, 1929

Dabar laikas įsigyti naują Portis Bros- 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj 
rąsite pilną pasirinkimą naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių. 
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų.

BARNEY PETKA’S
MEN’S FURNISHING
4171 Archer Avė., netoli Richmond St.

■ ii i ......................      i *
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Ar jus, ar kuris iš jūsų draugų kenčiate?
PAGELBA už mažiau, negu kainuoja vienas 

daktaro pašaukimas.
TURĖKIT JŲ SAVO NAMUOSE 

W. J. REMEDIES padaro stebuklus 
10 dienu gydymas $2.00 

WALD0 JOYCE CO 
120 S. State St. Chicago.

WALD0 JOYCE CO:
Čia siunčiu pinigus už dešim
ties dienų gydimą. Aš manau, 
kad jie yra pastebėtini. Aš la
bai kenčiau nuo lumbago ir 
jaučiuos daug geriau po ban
domojo gydimo.

MARTIN BOURNE 
1080-73rd St., Brooklyn, N. Y.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

Specialis bandymo pasiūly
mas 50c.
Vardas .... ................................
Gatvė
Miestas ..........................................
Valstija ..........................................

WALDO JOYCE
120 S. State St., Chicago
Nepardavinėjami aptiekose.

ra

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Mes darėm s su maleva,
kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva da
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresnį tavorą už tą pačią 
kainą ir užtikrinant jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuvę ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

SpeciaUfltHB gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jęi kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums etigryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys po 
galutino liegzaminavlmo—kas Jutus yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryt? iki 1 dq pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams). ♦

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telcphone Victory 126G
Chicago, III.

Vilniaus Albumas
Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 

i gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja- 
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

1739 S. Halsted St. Chicago, III.
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VELYKOS JAU ČIA PAT!!
MHOUHCING Kitas

PAGERINIMAS
Naujas o; Galingas
ELECTRIC RADIO

Pamatykit ir išgirskit galingą balsą
Model 71 . Model 72

Post Colonial Pe- 
riod Išmargini- 
mo. Riešutinio 
medžio frame. 
Labai gražiai at
rodo. Kaina

be tūbų

COMBINED ELECTRIC RADIO 
and PHONOGRAPH 

$26522 
LESS TU B ES

Model 71

Louis XVI Rie
šutinio medžio 
Cabinet. Durys 
išrodo kaip dei
mantinės, su pui
kiais kraštukais, 
šis radio tai tik
ras namų papuo
šimas Velykoms. 
Kaina be tūbų

l(e/ffai&tfte yra vadovaujantis Radio savo išžiūra ir balsu. Nieks dar 
iki šiol negalėjo sų Majestic susilyginti.

Atsilankykit ir apžiurėkit jj. Ir nusipirkit Velykoms!

S1S7S2J »l»7*2i

Tiktai pasukit “dial” -- ir jus iš sykio nusuksite nuo radio ant fonografo -- ir atgal, taip kaip 
jums patiks. Kad tikrai pasigerėjus šiuo puikiu muzikaliu instrumentu, jus būtinai turėtumėt 
ji pamatyti, išgirsti ir pabandyti! Jei tik norite, mes jums demonstruosime ji šiandie.
Šio radio kabinetas yra iš riešutinio medžio; išrodo puikiai. Jei jus nusipirksite ši radio, jus 
turėsite tikrą namų papuošimą. Šis Majestic radio yra sykiu sujungtas su fonografu. -- Kaip 
jums nusibos groti radio, tada galite pasukti rankeną ir tuojau pradėti groti fonografą. Fo
nografas irgi elektra varomas.
Tik atsilankykit pas mus ir išgirskit. Jums šis muzikalis instrumentas patiks.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltui
Metams$8.00
Pusei metu ........ _........... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui .75

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act .of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
ILL — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoj per išnešiotoji!®:
Viena kopija________ .____ _  8c
Savaitei -------- ----------- »------- 18c
Minėsiu!_______________ _ - 75c

Suvienytose Valstijose, ae Chlcagoje, 
paltui

Metams_____________ - - - $7.00
Pusei metu _____ _ _____ —. 8.50
Trims mėnesiams .. ______ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metanui _________ ______ _ $8.00
Pusei metu 4.08 
Trims mėnesiams 2.50

mi laikraščiuose. Juk kada kal
bama apie atskiros tautos a*rba 
šalies “demokratiją”, tai tuo 
žodžiu pažymima žemesnieji vi
suomenes sluoksniai, arba liau
dis, kuri susideda iš darbo žmo
nių—darbininkų, ūkininkų, pro
to darbininkų (inteligentų) ir 
panašių neturtingų elementų.

Pirma, negu “mokyt svietą”, 
komunistų rašytojai turėtų iš
mokt skaityt.

IRGI “SKAITO”

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kauniškis “L. Aidas” rašo, 
kad Lietuvos nepriklausomybes

sukaktuves pažymėjo “St. Pil
kos koncertu, specialiai iškil
mėms pritaikytu”, ir toliaus tę
sia:

“Dalyvavo ir kitų artistų. 
Be to, buvo du chorai. Svar
biausia (I “N.” Red.) ir įdo
miausia (! “N.” Red.) pro- 
gramo dalis buvusi, kaip pra
neša ‘Naujienos’, Skinderio, 
105 m. senuko ‘kazačiokas’ ir 
jo atsiminimų pasakojimas.” 
žinoma, “Naujienose” nieko 

panašaus nebuvo pranešta. Bet 
ponai Kauno oficiozo redaktoriai 
panašiai, kaip ir Brooklyno 
Bimba, išskaito laikraščiuose tą, 
kas jų pačių galvose vaidinasi.

KLERIKALŲ SIMPATIJOS MAIŠTININKAMS

Prieš keletą dienų lietuvių klerikalų spaudoje buvo 
pareiškimas, kad ji nesidžiaugianti Meksikos generolų 
sukilimu. Bet žinios, kurias ta spauda diena iš dienos 
paduoda, rodo ką kitą.

Užvakar, pavyzdžiui, kuomet jau visi Amerikos 
laikraščiai buvo pranešę, kad Meksikos sukilėliai, pabū
gę mūšio su valdžios armija, pabėgo iš Torreono, musų 
klerikalų organas dar rašė, jogei “Meksikos valdžia vi
sas laikas prasimanymus skelbia”; “revoliucionieriai ne
apleidžia Torreon; jie grumias ir laimi”.

“Noras yra minties tėvas”, anot tos vokiečių patar
lės. Ko musų klerikalai nori, kad butų, tą jie paduoda, 
kaipo faktą. Iš jų “žinių” matyt jų simpatijos sukilu
siems Meksikos karininkams, — nors jie ir sakosi krau
jo liejimui nepritarią iš principo.

[Pacific and Atlantic Photo]

Frank Keenan, paskilbes Ameri
kos aktorius, kuris vasario 28 d. mi
rė Hollywoode turėdamas 70 metu 
amžiaus.

VISOKIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
Rašo A. Kemėža

“VALYMAS” ČECHOSLOVAKIJOJE

Čechoslovakijoje eina tokios pat tąsynės ir riete
nos tarpe komunistų vadų ir vadukų, kaip ir kitose ša
lyse. Anądien komunistų Prahos organizacija išmetė iš 
partijos aštuonis darbuotojus, kurie ėjo sekretorių arba 
redaktorių pareigas. Jie buvo kaltinami įvairiais nusi
dėjimais partijai ir “raudonoms” profesinėms sąjun
goms.

Jeigu ta komunistų frakcija, kuri išmetė anuos 
“griešninkus” iš partijos, turėtų galią, tai jie butų ne 
tik išmesti, bet ir įkišti į kalėjimą arba ištremti į kokią 
nors Turkiją, kaip Trockis. Juo tolyn, tuo vis didesnis 
skaičius komunistų įvairiose šalyse džiaugsis, kad bol
ševikiškos revoliucijos jų šalyse nepavyko.

RINKIMŲ KOVA ANGLIJOJE

Gegužės mėnesio 31 d. Anglija rinks naują parla
mentą. Ang-lijos? žmones ir, galima sakyt, visas pasaulis 
šiandie spėlioja, kokie galės būt tų rinkimų rezultatai. 
Geros progos patirti balsuotojų nusistatymą duos ši sa
vaitė, nes per ją įvyks penkiuose distriktuose papildo
mieji rinkimai.

Tie penki Anglijos distriktai, kuriuose šią savaitę 
bus renkama atstovai užpildymui vakansijų parlamen
te, yra šie: North Lanark, East Toxteth, Holland-with- 
Boston, Eddisbury ir Bath. Tie visi distriktai iki šiol 
turėjo atstovus konservatorius, kurie bėgiu keleto pas
kutinių savaičių mirė. Opozicinės partijos vargiai’ gali 
tikėtis dabar tuose distriktuose laimėti, bet skaičiai bal
sų, paduotų už įvairius kandidatus, parodys, ar val
džios pritarėjai mažėja, ar ne.

Nuo Naujų Metų Anglijoje jau įvyko penkeri pa
pildomieji rinkimai, iš kurių ketverius laimėjo Darbo 
Partija, o vienus — konservatoriai. Daugelis iš to spren
džia, kad konservatoriai bus sumušti ir visuotinuose 
rinkimuose, ateinantį gegužės mėnesį. Balsavimai šią 
savaitę tą nuomonę gal dar labiau sustiprins.

Įdomus šis klausimas yra dėl to, kad nuo to, ar 
pasiliks ar ne konservatorių valdžia po gegužės mėne
sio, priklausys politikos kryptis visoje Europoje ir net 
visam pasaulyje, kadangi Anglija yra didžiausia pasau
lyje valstybė.

reikia daryti, tai nesiskatyti 
su imperialistais.”
Kiekvienas pripažins, kad to-ĮApžva

SKAITO IK NESUPRANTA

Straipsnyje apie “imperializ
mą ir internacionalizmą”, kuris 
neseniai tilpo “Naujienose”, bu
vo pasakyta:

“Prieš imperializmą galima 
sėkmingai kovot ne ignoruo
jant tarptautinius klausimus, 
bet sudarant jėgą, kuri juos 
galėtų spręsti, apsieidama be 
imperialistų pagelbos."’ 
šituos žodžius “Laisvė” per- 

spausdino ir padarė iš jų šito
kią išvadą:

“Taigi, prieš imperializmą 
nereikia kovoti. Viskas, kas

kią “išvadą” padaryti iš musų 
straipsnio žodžių, gali tiktai tas, 
kuris nesupranta ką skaito.

Toliaus “N-se” buvo pasaky
ta, kad tokią jėgą, kuri paimtų 
į savo rankas tarptautinių rei
kalų tvarkymą vietoje imperia
listų, “gali sudaryti tiktai at
skirų tautų demokratijos, susi- 
tardamos tarp savęs.” šituos 
žodžius Brooklyno komunistų 
organas irgi savotiškai “inter
pretuoja”. Girdi, demokratija 
tai—“demokratiškos valstybės“, 
tokios, kaip Vokietija, Francija, 
Amerika ir t.t.

Komunistų “redaktoriai” ma
tyt, nežino net, ką reiškia pa
prasti žodžiai, nuolatos vartoja-

Amerikos policija
Sandalas dėl areštavimo dvie

jų piliečių. —Lonodono poli
cijos komisionieriaus rezig
nacija. —Amerikos policija 
ir sukti politikieriai. —Kiek 
miestų gyventojams kainuoja 
policijos išlaikymas. —Polic- 
monų bailumas. — Privati
nės detektyvų agentūros ir 
specialė policija.

Praeitą pavasarį Londone dėl 
visai menko dalyko įvyko dide
lis skandalas. Buvo graži pa
vasario naktis. Du Scotland 
Yard poliemonai, apsirengę ci
viliais drabužiais, užtiko ant 
suolelio sėdintį senyvą vyrą ir 
jauną moterį. Tai visai natūra
lūs dalykas. Niekas negali 
žmonėms uždrausti naudotis 
parko suoleliais. Bet įlydė par
kas turi ne kokią reputaciją; 
ten dažnai įvyksta visokių pra
sikaltimų. Tad policija turi tei
sės areštuoti parke, taip sa
kant, nužiūrimus piliečius, ku
rie elgiasi ne taip, kaip pridera. 
Parko poliemonai paprastai ei
na poromis. Mat, dvi galvos 
gali geriau nuspręsti, kas pra
sižengia įstatatymams, d kas 
ne.

Du poliemonai areštavo sė
dinčią porą ir, nepaisant pro
testų, nugabeno ją į artiamusią 
policijos stotj. Stotyje paaiš
kėjo, kad areštuotas vyras bu- 
vo Sir Leo Money, žymus Lon
dono žmogus. Jo palydovė bu- 
vo p-lė Irene Savidge, kilusi iš 
aristokratiškos šeimos. Prie 
viso to reikia pridurti, kad p-lė 
Savidge buvo Money sužieduo
tinė.

Policijos stotyj Sir Leo labai 
įtūžo. Jis priėjo prie telefono 
ir paskambino vidaus reikalų 
ministeriją, protestuodamas 
prieš neteisėtą jo areštavimą. 
Tuo tarpu į stotį įėjo nepažįsta- 
mbas vyras ir padavė policmo- 
nui skėtį, kurį Sir Leo paliko 
parke. Po to jis tuoj išėjo 
lauk. Policija buvo tiek susi
maišiusi, jog ji pamiršo patir
ti nepažįstamo vyro adresą ir 
sužinoti, kas jis per vienas.

Teismas areštuotuosius pa- 
liuosavo. “Keista”, pareiškė 
teisėjas, “kad policija pražiop
sojo progą sulaikyti nepažįsta
mą vyrą, kuris atnešė skėtį. To 
vyro liudijimas butų buvęs la
bai svarbus”. Teismo išlaidas, 
$50' sumoj, turėjo padengti po
licija.

Praėjus mėnesiui po to įvy
kio, parlamentas pareikalavo, 
kad butų ištirti Scotland Yard 
policijos metodai. Kiek vėliau 
rezignavo policijos komisionie- 
rius Sir Wiliam Horwood, o jo 
vieton tapo paskirtas gen. 
Byng. Spalių mėnesyj rezigna
vo Sir Wyndham B. Childs, 
britų slaptosios policijos virši
ninkas. Money-Savidge areštas 
privedė prie tų rezignacijų.

Anglams nedarė jiįkio skir
tumo, kad Londono policija, su
sidedanti iš 19,880 vyrų ir 50 
moterų, 1927 m. suėmė, visus 
kriminalistus, kurie tais me
tais papildė 27 žmogžudystes. 
Buvo paniekintos dviejų žmo
nių teisės, ir policija turėjo at
sakyti už tai. Jai taip pat bu
vo primestas apsileidimas, ka-

vyro, kuris atnešė skėtį. Ang
lai, matomai, rimtai žiuri į sa
vo policiją ir į savo pilietiškas 
teises.

Visai kitaip, sako Howard 
McLellan, esti Amerikoj. Ame
rikai prasikaltimai kainuoja 
apie $10,000,000,000 per me
tus. Joki kita pasaulio šalis 
neišleidžia policijai tiek daug 
pinigų, kaip Amerika. Nežiū
rint to, čia įvyksta daugiausia 
žmogžudysčių. Miestuose Kuo
sai sau veikia įvairiausios kri
minalistų organizacijos. Tarp 
policijos, suktų politikierių ir 
kriminalistų palaikoma gan 
draugingi santykiai. Ne retai 
pasitaiko, kad kriminalistų va
dams keliama iškilmingiausios 
laidotuvės, kurios kainuoja dvi
dešimts ir daugiau tūkstančių 
dolerių

Ir į visa tai amerikiečiai žiu- * -y
ri pro pirštus. Per pereitus 
metus jokiame Amerikos mies
te policija nenusilaukė tokio 
sukrėtimo, kaip Londone. O tuo 
tarpu Scotland Yard policija 
yra geriausi pasaulyj. Su kri
minalistais jbvnesibroliuoja ir 
juokų su jais (nekrečia.

Iš to galima padaryti tik vie
ną išvadą: anglai reikalauja, 
kad jų policija tinkamai eitų 
savo pareigas, o amerikiečiai 
tokių reikalavimų nestato. Re
zultate Anglijos policija yra 
budri, o Amerikos ----apsileidu
si.

1926 m. 250 Amerikos did
miesčiai, kur yrą susispietę 3.5 
nuošimčiai visų šalies gyvento
jų,- išleido savo policijos depar
tamentams $171,167,243. Į tą 
sumą neįėjo poliemonų pensi
jos, automobiliai ir nejudinamas 
turtas (policijos stotys). Poli
cijos išlaikymas kiekvienam gy
ventojui atsiėjo $4.09. Prieš de
šimtį metų, t. y. 1916 m., tuose 
pat miestuose policijos išlaiky
mas kainavo beveik du kartu 
mažiau.

1917 m. New Yorkas turėjo 
17,672 poliemonu. Išlaikymas 
policijos departamento kainavo 
$45,018,725. Sulyginus su 1926 
m., išlaidos padidėjo $3,714,147, 
nes tapo priimta 1,722 nauji 
poliemonai. Poliemonų skai
čius, žinoma, 1 tapo padidintas 
tuo tikslu, kad tinkamiau ap
saugoti piliečius nuo visokių 
kriminalistų. Tačiau laktai ro
do, jog prasikaltimų skaičius 
tik truputį tesumažėjo. Vadina
si, policijos skaitlin^umas dar 
nėra užtikrinimas, kad gyven
tojai bus tinkamiau apsaugoti.

Pavyzdžiui, 1927 m. New 
Yorke policija nušovė septynis 
visai nekaltus žmones, o sužeidė 
aštuonis, žinoma, tai įvyko 
priepuolamai. Kulkos buvo tai
komos kriminalistams, bet “pa
klydo” ir kliudė ^pašalinius žmo
nes. Kriminalistų per tuos me
tus buvo nušauta trys, ir tiek 
pat sužeista. Reiškia, ramus 
piliečiai daugiau nukentėjo, ne
gu prasikaltėliai.

Kodėl taip atsitiko? Svar
biausia priežastis, sako McLel
lan, yra ta, kad daugelis polic- 
monų nemoka tinkamai ginklą 
vartoti. Jie, kaip yra sakoma, 
taiko į kelmą, o pataiko į karvę. 
Sakysime, Chicagoj vienas po- 
licmonas palęido į negrą kri
minalistą 72 šūviu. Ir n epą-

daugi ji nesulaikė nepažįstamo taikė! Taip dalykams esant

žinoma, nieko nėra stebėtino, 
kad poliemonų kulkos “paklys
ta” ir užgauna visai nekaltus 
žmones.

Be to, kai kurie poliemonai 
pasižymi zuikio drąsumu. Pa
sakojama toks atsitikimas. Sa- 
liunc buvo du poliemonai, kada 
į vidų įėjo du banditai. Vienas 
poliemonas iš išgąsčio apalpo, 
o kitas išbėgo į šalimą kamba
rį ir pradėjo šaudyti. Banditai 
paėmė pinigus iš registro ir pa
spruko. Išlindo iš kambario ir 
pasislėpęs poliemonas. Aslo, 
prie baro gulėjo be sąmonės jo 
draugas su peršauta kepure. 
Pamatęs gulintį savo draugą, 
apalpo ir jisai. Prie viso to rei
kia pridurti, kad poliemonui 
peršovę kepurę jo draugas.

žinoma, butų neteisinga vi
sus poliemonus priskaityti prie 
tokių bailių. Bet kad jų tarpe 
yra pakankamai bailių, — tai 
faktas. Tai pareina nuo to, kac 
iš poliemonų beveik nereikalau
jama jokių Kvalifikacijų. Nieko 
tad nėra stebėtino, kad kai ku
rie žmonės tiesiog sako, jog po- 
licmono pareigas gali eiti bilc 
“bomas”. O kartais pasitaiko 
ir blogiau. 1927 m. tūla kor
poracija turėjo pervežti iš vie
no miesto į kitą pinigus. Ap- 
sa.upfiii lapo pristatytas poliemo
nas. Ant rytojaus korporacijos 
žmogus, kuris vežė pinigus, ta
po rastas negyvas. Poliemonas 
gi kažinkur dingo. Tik kelioms 
savaitėms praėjus, pasisekė 
suimti poliemoną. Pas jį buvo 
rasti korporacijos pinigai. Va
dinasi, poliemono pareigas ėjo 
aršiausios rųšies banditas.

Kad Amerikos policija nesu
teikia reikiamos apsaugos, bus 
nuomonu iš to, kad paskutiniais 
keleriais metais pradėjo nepa
prastai bujoti privatinės detek
tyvų agentūros. Prieš dešimtį 
metų privatinių detektyvų bu
vo apie 20,000, šiandien jų 
skaičius pasiekė 100,000. Ir tai 
dar nėra viskas. Korporacijos, 
viešbučiai, dirbtuvės, teatrai, 
didžiosios krautuvės, bankai, 
ete samdo taip vadinamus spe
cialius poliemonus. Jų skai
čius, spėjama, siekia 300,000.

Apskaičiuojama, kad Ameri
kos žmonėms policija —visuo
meninė ir privatinė—kainuoja 
per metus apie $6,000,000,000. 
Tiek neišleidžiama per metus 
net nacionalės valdžios išlaiky
mui, įskaitant armiją ir laivy
ną. Ir nežiūrint viso to, Ame
rikos žmonės turi labai menką 
apsaugą.

1925 m. vakarinių valstijų 
korporacijos turėjo suvažiavi
mą. Suvažiavime paaiškėjo, 
jog per metus savo turto ap
saugai jos išleido $35,000,000. 
Tačiau nepaisant to fakto, per 
tuos pačius metus kriminalistai 
pavogė arba sunikino $36,000,- 
000 vertės turto. “Butų buvę 
geriau”, pareiškė vienas suva
žiavimo dalyvių, “kad mes $36,- 
000,000 vertės prekes būtume 
išmetę lauk ir pakvietę vagis 
naudotis proga. Tuo bud u mes 
būtume sutaupę $35,000,000, 
kuriuos išleidome apsaugai”.

Tai labai bloga rekomendaci
ja Amerikos policijai ir —kas 
blogiausia—teisinga.—K. A.

Klaipėdos kraštas turi savo 
autonominę valdymosi formą. 
Kaip žinoma, tas kraštas jau 
keli šimtai metų, kai nuo Lie
tuvos buvo atplėštas ir suger- 
manizuotas. Dabar, kuomet per 
1923 metų sukilimą Klaipėda 
tapo vėl prijungta prie motinos 
Lietuvos, tai šovinistiniai vokie
čiai visaip stengiasi savo seną
ją germanizavimo politiką va
ryti ir nenori lietuviams pripa
žinti lygias teises. Lietuvių kal
bą vis nenori įvesti, o jeigu kur 
ir yra įvesta, tai stengiasi ją 
žeminti, vadindami ją būriška 
(kaimietiška), o vokiečių kalba, 
—tai poniška. Bet pamažu vis- 
tiek lietuviai pradeda jau įsi
tvirtinti. į lietuvių rengiamus 
pasilinksminimus—pramogų va
karus lankosi daug ir vokiškos 
publikos. Ir toliau vis pradeda 
susigyventi abi kalbos. Lapkri
čio pabaigoje buvo viename 
Klaipėdos kinoteatre “Opolo“ 
toks įvykis. Vakare tame kino 
staiga tarpe publikos kilo pani
ka ir visa publika urmu puolė 
prie durų, o į kino aparatą pra
dėjo iš visų kampų lėkti nevir
ti kiaušiniai su šauksmais: 
“Reikia kino filmų su lietuviš
kais parašais ne vien vokiškais”. 
(Mat, Lietuvos sostinėje visur 
kinoteatruose filmos eina tri
mis kalbomis, —lietuvių, vokie
čių ir rusų). Klaipėdos kino 
teatruose vien tik vokiškai. Tai
gi po šito kiaušiniais apmeti
mo, kaip girdėti kino teatro sa
vininkai buk ketina filmas leisti 
kartu lietuvių ir vokiečių kal
bomis.

Lietuvių Susivienijimo 
susirinkimas

Gruodžio 18 d. “Ryto” salėje 
įvyko Lietuvių susivienijimo 
susirinkimas. Draugijos pirmi
ninkas ponas Aušra atidarė su
sirinkimą. Kadangi šis buvo 
metinis susirinkimas, tai buvo 
renkamas prezidentas. Išrinkta 
nauja 1929 metams valdyba. 
Susirinkimas ėjo, kaip papras
tai. Didesnes diskusijas sukė
lė klausimas apie prie Lietu
vos Universiteto jau kelinti me
tai veikiantį teologijos fakulte
tą. Dabartinė Lietuvos valdžia 
esu liuteronų tikybos fakultetą 
norinti panaikinti dėl mažumo 
•sudentų skaičiaus. Tie, kurie 
norės mokytis ant liuteronų ku
nigų ir yra geri patriotai, gau
sią iš valdžios stipendijas teo
logijos mokslams eiti Čekoslo
vakijoj, Vokietijoj ar Švedijoj.

Klaipėdos krašto lietuviai 
griežtai yra nusistatę prieš pa
naikinimą liuteronų teologijos 
mokslų fakulteto. Kun. d*akta- 
ras Gaigalaitis įrodinėjo, kad 
lietuviai liuteronai jau senai 
kovoja su vokiečiais liuteronais 
už lietuviškas liuteronų bažny
čias. Vokiečiai su bažnyčių pa- 
gelba esą sugermanizavo veik 
visus Pabaltės kraštus. Taigi 
dabar, kada mes turime savo 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę ir savo lietuvišką universite
tą, tai butų didžiausias prasi
žengimas prieš visą Lietuvių 
tautą siųsti liuteronų vaikus į 
svetimus universiteus. Po tų 
diskusijų p. Dėdelė aiškino, jog 
Centro valdžia nėra padariusi 
galutino nutarimo, kad prie Lie
tuvos universiteto panaikinti 
teologijos fakultetą, o tiktai 
svarsčiusi, ar negeriaus ir ar 
nepigiaus atseitų leisti svetur 
iuteronų moksleiviją teologijos 

mokslus eiti, kadangi Lietuvoje 
jiems mokslams studijuoti trū
ksta knyų ir gerai išsilavinusių, 
profesorių, žinoma lietuvių.

Nutarta pasiųsti valdžiai — 
Lietuvos prezidentui Smetonai 
rezoliuciją, kad teologijos fakul
tetas nebūtų panaikintas. To
liaus žymus Klaipėdos lietuvių 
veikėjas ir didis Lietuvos tėvy
nainis ponas Adomas Brakas 
prakalbėjo šitaip: “Gerbiami 
broliai ir gerbiamos sesutės:

kruviną teisybę, nežiūrint į ta, 
ar kam iš čia susirinkusių pa
tiks mano pasakyti tiesos žo
džiai, ar ne. šeši metai atga
lios mes Mažasios Lietuvos lie
tuviai prisijungėme prie savo 
motinos Didžiosios Lietuvos, ir 
jau manome, kad dabar tarpe 
musų nėra skirtumo, nors mes 
auklėti skirtingose kultūrose— 
vieni po rusais, kiti po vokie
čiais. Bet kasgi dabar pasida
rė, kad mus Klaipėdos krašto 
lietuvius broliai iš Didžiosios 
Lietuvos pardavė vokiečiams. 
Pardavė, kaip Judošius Kristų 
už 30 sidabrinių. Ar jus žino
te, kad šitame “Ryto“ viešbu
tyje buvo musų visų Klaipėdos 
krašto nuo vokiečių atvadavimo 
ir prie Didžiosios Lietuvos pri
jungimo klaipėdiškių revoliu
cionierių mitingai bei susirin
kimai lakomi. “Ryto” viešbutis 
mums Mažosios Lietuvos lietu
viams yra tokios pat reikšmės, 
kaip didlietuviams istoriškasis 

j Vilnius—Gedemino pilis. O ar 
jus broliai žinote, kas tą judo- 
šišką darbą atliko? Kas pardavė 
tą vietelę vokiečiams? Tai vi
siems gerai žinomas krikščionių 
valdžios viešpatavimo laikais 
buvęs ministeris ponas Galva
nauskas. Mat, jis Berlyne bū
damas prisipirko nuo kokio ten 
žydelio “Ryto” Bendrovės akci
jų. O kadangi Galvanauskas ir 
“Viktorijos” viešbučio stambus 
akcininkas, tai jis, kad “Vik
torijos” viešbutis padarytų ge
resnį “biznį” stengėsi šj “Ryto” 
viešbutį perleisti vokiečiams. O 
tas jam lengvai ir pavyko, ka
dangi ponas Galvanauskas buvo 
“Ryto” Bendrovės Tarybos na
rys. O prie to dar prisidėjo ir 
tai, kad didesnę dalį “Ryto” 
viešbučio akcijų turi Lietuvos 
finansų ministerija. O tas “Ry
to”: bendrovės akcijaš atstovau
ti čia Klaipėdoje finansų Mi
nisterija pavedė akcyzos valdi
ninkui ponui Varnui. Ponas 
Varnas su Galvanausku susita
rė ir ta Judošiaus darbą atliko. 
“Ryto” viešbuti ant dešimties 
metų išnuomavo Klaipėdos mies
to “Handels” kamarai ---  preky
bos Rūmų pirmininkui Jahni— 
vokiečiams. Mat, musų gerb. 
veikėjas ponas Stikliorius už 
“Ryto” viešbutį per mėnesį 
“Ryto“ bendrovei mokėjo nuo
mos 2,000 litų, o vokiečiai da
bar mokūs keturis tūkstančius 
(4,000) litų. Ką tai reiškia? 
Čia toje vietelėje buvo lietuvys
tės centras. čia vasaromis 
amerikiečius priimdavome, čia 
visos lietuvių kultūrinės drau
gijos laikydavo susirinkimus, 
čia draugijos rengdavo visokius 
pasilinksminimo vakarėlius, čia 
įvairus lietuvių veikėjų pasitari
mai atsibūdavo. Vienu žodžiu, 
čia buvo kultūros ir lietuvybės 
įstaiga. Tai matote broliai! Ši
tą darbą atliko tuodu ponai juk 
ne be Centro vyriausybes žinios. 
Mes štai čia keli ėjome ir pas 
gubernatorių, kad jisai darytų 
kokius nors žingsnius ir neati
duotų vokiečiams šią įstaigą. 
Bet gubernatorius atsakė, kad 
jis buvęs tame laike tarnybos 
reikalais Kaunan išvažiavęs, ir 
tik sužinojęs, kad “Rytas“ jau 
per notarą išnuomuotas dešim
čiai metų Prekybos Rūmų Pir
mininkui Jahni. O jis čia įtai
sys raštines.

(Bus daugiau)

JAU atėjo “Kultūros” No.
2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

Tėmykite

Nors man labai skauda širdį, 
bet visvien as turiu pasakyti

1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (IJfe) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu Keru 
barRenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Td. Roosevdt 8500
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Tari* Chicagos 
Lietuvių
Roseland

prakeiksmų, kiek nešvariausių' kuriuo, gėrimų pardavimas da- 
žodžių pavartoja, kad tik patai
kius į tamsunų krutinę, j jų 
jausmus, idant juos įtikinti, jo
gei jie vieni, būtent tie, kurie 
prisideda 
geri.

O kiti 
bolševikų

su centais, esantys

Pasiryžimas pavergti tamsių 
žmonių protus bolševikų 

naudai

visi, kurie neklauso 
ir neduoda jiems cen

tų, tai kad tie visi esantys pa
saulio nelaimė, jogei jie visi 
esantys bolševikų “darbininkų” 
priešai. Bolševikų aiškinimu, 
jei ne tas visas pasaulis, tait e J 11V VCIO ▼ ĮjGmCHI 1 lo j vili

Pereitą lu^e,U bolševikų j e- rOselandiečiai bolševikai padary-
žednevnoje, žinioje iš Roselan- 
do, buvo kalbama daug-maž 
taip:

Roselande dabar, girdi, ran- Roselando
dasi du kirpikai (suprask, kuni- atvažiuosiantys komisarų gazie- 

ir pasakys,, kas 
priešai, o kas 

bolševikai 
jų debatus 
jais deba- 
yra rengia- 

susirinki-

tų rojų ant žemės.
Dabar jau kelintą 

komisarų ježednevnoje,
savaitę 
žiniose 

skelbiama, kad

come taksų Chicagoj sumokėta 
$51,625,274. šiemet sumokėta 
$9,000,000 daugiau, negu per
nai. r

gai), kurie vaikštinėja pas ne
turtėlius žmones į namus ir ko- 
lektuoja aukas neva Kalėdoms;

I jie sako, kad kurie duos dau- 
I giau, tai tie bus išgelbėti nuol 

peklos kančių ir bus pasiųsti į 
dangų.

Kad kunigai išnaudoja tam- 
I sius žmones, dėliai to niekas ne

siginčys. Bet kaip yra su bolše
vikais? Ar jų, bolševikų, “ku- 

[ nigai” — kalbėtojai neatsiima 
savo kalėdinių iš Koselando dar-1 bolševikai 

, bininkų ?
Bimba, atvažiavęs, iškolekta- 

vo $36 su centais. Praslinkusi 
. kokiam mėnesiui laiko atvažia

vo Mizara. Jisai iškolektavo 38 
dolerius su centais, žinoma, 
bolševikai žada rojų gyviesiems.

Bet tie jų kalbėtojai žada ro
jų darbininkams kol prisitaiko 
prie jų kišeniaus. Ir kiek jie' 
paleidžia 
DOS,

tos padegėliai 
yra bolševikų 
draugai. Iš anksto 
perspėja, buk prieš 
prakalbas (kas su 
tuos, to tai nesako) 
mi kokie ten slapti
mai ir daromi kokie ten tari
mai, idant Pakaušį ir šarkiuną 
įskųsti valdžiai,, kad ji juos de- 
portuotų.

Kas tai daro ir kur daro, to 
nepasako. Reiškia, 

jie nori įkalbėti savo sekėjams 
tokį baubą, tokį dideliausį “prie
šą”, kad tiktai butų galima gau
ti juo daugiausia dolerių iš sa
vo “parapijonų”.

Priežastis aukoms rinkti da
bar yra g»era — reikia remon
tuoti gazietos ofisą. Pirmiau 
buvo nuostolių daugiau kaip 
keturi tūkstančiai dolerių, o 

šmeižtų iš savo bur- |jau 3a^ar pasidarė daugiau de- 
kiek pasiunčia bjauriausių šimties tūkstančių. Gi jeigu pa

sisektų surinkti dešimtį tūks
tančių, tada nuostoliai pasida
rytų dar didesni — taip, kaip 
katalikų bažnyčioj, kuri per 
amžius neišmoka skolų. ,

Norintys žinoti, kaip yra mul
kinami roselando bolševikų se
kėjai, perskaitykite žinią iš 
Roselando, tilpusią komisarų 
gazietoje 62 numeryje. Ir dar 
noriu “Piliečiui” patarti pačiam 
sau klausimą užduoti: jei tavo 
grįtelė sudegtų, tai kas tau 
fondus tvertų ir aukas rinktų?

Dėdė.

ve pelno $74.30
Koncerto komisija išdavė pil

ną raportą. Pelno liko $502.95. 
Raportas priimtas.

Iš finansų raporto paaiškėjo, 
kad atmokėta $1,500 judge- 

ment notų.
Kilus diskusijoms apie nuo

šimčius ir auksinius bonus, ku
rie pripuola kas šeši mėnesiai 
mokėti, ir ižde nesant turto, ta
po visų direktorių užgintas anj- 
ras morgičius, ir jisai pasibaigs 
su pirmu sykiu. Tikimės į trum
pą laiką visuomenės r---------
gauti. Namo bendrovei ir vi-1 
suomenei bus geresnis užganė-furjous pace of iaįe įn the 
dinimas su antru morgičiu, ne- sociaĮ worid.
gu su judgement notomis. future A. B. C. aspirants

Buvo pakeltas klausimas a- LOok one on the nose from Uni- 
pie Šerus. Jų pardavimas bus lrsal Lodg9 last Thursday at 
uždarytas 1 dienų balandžio. the Lithuanian Auditorium 
Pageidaujama kad visuomenė, Bowli Atl Good bowlers 
kuri nurotų dar nusipirkt, se-1 Universal boys> yet the 
rų, ir tie, kunems išpuola ko- Maroons were se^n mingling a 
mišeno gauti uz pardavinėjimų L. t too free, wįth the tty 
serų, ats.lankytų p Evaldo ras- femįnine lw one whom 
tuieii, 810 W. J3rd St. atsiimti . , , ,, .betrayed them, permitting the

¥ . .v- galiant Universal captain toBuvo nutarta, uždarant serų1 
pardavinėjimą, sušaukti visuo
tiną draugysčių susirinkimą 22 
dieną kovo mėnesio, šis tari
mas neįvyks kolei antras mor
gičius nebus tvarkoje.

Išrinkta pikniko komisija ir 
sutvarkytas planas rengti pik
niką birželio 30 dieną. Laimė
jimui bus leistas sedanas au
tom obi liūs.

Daugiau klausimų svarstyti 
nesant, susirinkimas tapo už
darytas H valandą vakare.

Nutarimų raštininkas.

The English Column

Marąuette Maroon 
Murmurs

The 
paramos I the s 

’ I Lodge

Marąuette Maroons of 
L. A. Kp. 260, Marąuette 
have been hitting. a fast

wear her scarf, result — no ba- 
con.

Members of the Marąuette 
Club proper were well repre- 
sented at the S. L. A. Dance 
given at Gage Park. Chuck Rus- 
gis and the writer handled the 
miladys’ latest Paris creations 
in the vvardrobe; may it be said 
here that Mr. Kaulas the 344 
prexy gavę the most lavish tip 
to recover his Derby. The bunch 
were afforded an unusual opor- 
tunity to mingle with a number 
of Chicago’s prominent sočiai 
elite. Messrs Gugjs, S. L. A. 
treasurer, Olis, attorney, Ber- 
žis, Juozavitas, Macke, Gribas, 
Žukas, the S. L. A. centrai or- 
ganizer, Mr. Stungis, sponsorer 
of the affair, all graced the 
evening with their presence.

Bill Rušgis was seen scurry- 
ing to and fro, trying to hook 
some of the more prosperous 
looking guests into his Club 
with his line. Atta boy — Eu- 
rope or bust!

Kaulas of Universal address- 
ed the gathering icąuesting

their presence at the forthcom- 
ing mamoth dance, to be given 
jointly' by the. Marąuette and 
Universal Clubs, Thursday Eve, 
April 18, 1929. Folks start sav- 
ing your pennies; you’ll need 
’em. '

Dance committee meets Tues- 
day at charming Alice Benett’s 
home, incidently our vic2-prexy; 
8 P. M.: Maroons take notice.

The Marąuette Club will hold 
their premier me-eting at their 
new and more spacious ąuarters 
at Gage Park, Thursday Eve, 
March 21, 1929, forsaking the 
Office of the geniai Mr. Macke. 
Entertainment and ceremonial 
festivities will be in order.

There are štili some choice 
positions open on the Baseball 
team, those interested in the 
team or Club itself are cordial- 
ly invitcd to attend as our 
guests. An amiable welcome as- 
sured..

As heard and seen by

Radios
Pasirinkimas

Jajestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
is, už

$137.50
Chicagos Lietuvių
Auditorijos atstovų 

susirinkimas

uzBrunswick, 7 tūbą su viskuo, 
$95

Freshman, 7 tubu, už
$69

At\vater Kent, 8 tūbų,
$83

Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, K. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

už

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovės susirinkimas įvy
ko kovo 11 dieną savoje svetai
nėje, 3133 So. Halsted St.

Pasirodė, kad du direktoriai 
i susirinkimą neatėjo. Draugi
jų atstovų susirinkime dalyva
vo 21.

Perskaitytas ir paimtas pe
reito mėnesio protokolas. Taip
gi išklausytas raportas, su lyg

Kai Jūsų Strėnos
Tarsi Lūžta

Sumokėta daugiau tak 
sų, negu pernai

Taksų kolektorius, p-ia Rei- 
neke, |)ranešė, kad šiemet in

TROŠKANTIS piano
Miela mamyte, ir tėveli, 
pirkim mes pianų, 
ir mes busim taip pat linksmus 
kaip kiti gyvena.

Kad turėtum mes pianų, 
radio, gramafonų, 
tad mes grieždami klausytum, 
turėtum

Mes Velykų 
čia susiedus,

10c Pockčigc 
FREE

Serai Coupon Today

Biscuit Dainties
Far Better Than You Know

PAUL Schulze Biskitų Skanėsiai yra tikra 
naujiena. Jie yra paremti ant 30 metų paty

rimo kepant įvairius maisto skanėsius. Kiekvie
nas yra paseka bandymų ir lyginimų įvairių re
ceptų. Kiekvienas bent trejopai viršija visus ki
tus jiems panašius biskitus.
Vienas yra ,naujos riišies Graham Cracker. Mes vadina
me juos Paul Schulze Malted Graham. Tuzinas dalyku 
sudėta į vieną, kiekvienas vis padidina skanumą ar vertę.

Miežių salyklas yra sumaišomas su Graham miltais. Tri
jų rųšių saldumynai yra pridedami geriausiam skoniui.

• To visko pasėkoje jus
Graham Cracker.

įgysite nauja supratimą gerumo

šiuos biskitus, kadangi kiekviena 
vaikai valgytų daugiau Graham 

Ir vis dau-

Some of the 
PAUL SCHULZE 

Creations
Chocolate Bon Bons

Devll’s food cookie padengtas su 
marshjnallow. tada apdėtas grynu šo
koladu. Labai mažai saldainių bon 
bonų gali lygintis skanumu.

Pure Milk-Chocolate Tasties
Vanilla cookie padengtas m a r s h- 
mallow ir apdėtas augštos rųšics gry
no pieno šokoladu.

Coco Jumble
sviesto ir kiaušinių cookie, 

j Ceylono cocoanut ir tad;*

Cocoanut Bar
paprastas cookie. prie ku- 

Vaikai vadina 
ir jiems

Riebus 
Įmerktas 
Ifikeptas.

APETITAS
NETARNAUJA?

Nuovargis, nervingumas' ir silp
numas greit seka apetito netekus. 
Sveikatai nėra piktesnio priešo už 
viduriu trubelius. Moterys dažnai 
netenka savo žavėjimo dėl viduriu 
sugedimo. Bet iei pabandvsi

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

tai visi tiė trubeliai greit dings. 
Tas saugus ir malonus vaistas su
grąžins sveiką apetitą, gelbės virš
kinimui ir sustiprins visą sistemą. 
Net kroniškos slogos šaknis turi 
bloguose viduriuose. Trinerio Kar
tusis Vynas sugrąžins jums laimę. 
“Danbury, Gpnn., Feb. 12. Tri- 
ner’s Bitter Wine yra puikus vai
stas. įgauni žmogus sveiką apeti
tą ir viskas pagardėja. John Sed- 
lak.” — 
mas 
1333 
III.

Visose aptiekose. Nemoka- 
sempęlis iš Jos. Triner Co., 
So. Ashland Avė., Chicago,

MOKYKLOS NURSB, 
SAKO; KAD VISOS 
MERGINOS TURIS

TŲ ŽINOTI BITA

KALBĖDAMA auktteanC* mo 
kykloe merginom* apie Mm* 
ninę higieną, patyru*! (Patrik
to nur<U nasaki:

**^lena pagrindinių talayk- 
llų dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia manio- 
itinimaa ir dieta turi būt var- 
tojams. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginom* yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.**

Nujol gąllt 
rlnt kaip jus 
viena moteris 
nutyli namie.

laukit* klek-
Jo* nepadaryt

vartoti netlu- 
jaučiatėr Kiek 

privalo tur#»

38 years
25 ounces for 25c

KC
BakingPowder

(double actino)

ŪSE LE8.S 
than of high prieed branda
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Senovinis __
rio pridėta cocoanut. 
jį “Cocoanut Taffy Bar” — 
niekad jų nebūna užtektinai.

I. X. L.
Du apdėti eookies padaryti sanvičių 
formoj, su žavėjančiu ieinono skonio 
ililing.

Marshmallow VValnuts
Vanilla cookie padengtas su marsh- 
niallow, tada apdėtas šokoladu ir ant 
jo Franeuzų Chubert valakifiku rie
šutu. Keturi skanėsiai viename.

P. S. Star Dutch Cookie
Daug sviesto, pastebėtinas skonis iš
vystytas Holandljoj. Vienas iš musų 
populiariškiausitj eookies.

Quaker Vanilla Wafer
Visai nepanašus į paprastuosius. Mi- 
eliigano minkštieji miltai eina t j|. 
Daug geriausios Smetonos, sviesto ir 
kiaušinių. Kombinacija skanėsių, ku
rio padaro juos geriausiais eookies 
visoje šalyje.

Mes labiau garsiname 
motina nori, kad jos 
Crackers. Tai yra visas kvietis ir sėlenos, 
giau ir daugiau žmonių darosi sau lengvus užkandžius 
iš Graham Crackers ir pieno. 

9

Štai čia Graham — Malted Graham — kurie yra nepa
lyginamai skanesni. Mes norime, kad jus susipažintu- 
mėt ir žinotumėt juos, todėl mes siūlome nupirkti jums 
10 centų pakelį, šis pasiūlymas yra geras tik Chicagoje 
ir priemiesčiuose, kur juos parduoda 8,000 pardavėjų. «
Jei jus gyvenate šioje apielinkėje, jus priimkite šias 
vaišes. Mes užmokėsime sankrovininkui. Pasiųskite ku
ponų — išsikirpkite jį dabar.

daug funių.
susilaukę, baliukų dary- 

[tum, 
gerus draugus, mes tad 

[suprašytum, 
linksmų rolę į garsų 

[pianų, 
mes čia šoktum ir dainuotum, kaip 

[tik kas išmano. 
Aš išmokčiau ant piano skam

binti iš notų, 
tada bučiau aš garsingas, visi 

[mane žinotų. 
Aš skambėčiau po žmonijų, kaip 

[styga piano, 
tada žmonės mane gerbtų, ku- 

[rie to išmano, 
štai ir proga pasitaikė įsigyti tų 

garbę per šį mandagų vaikinų, ku
ris tamstoms maloniai patarnaus 
perkantiems Kifnball pianus, radios, 
gramafonus, nes tai yra geriausios 
išdirbystės, vėliausios mados ir la
bai nebrangų išmokėjimų.

Parsiduoda tiesiog dirbtuvės kai
na.

Telefonuokite jam, arba pamaty
kite ypatiškai. Tikrai busit užganė
dinti, ir niekuomet nesigailėsit nu
sipirkę sau1 puikių muzikų.

JOSEPH P. MIKALAYUNAS 
3059 W. 38th Street 
Tel. Lat'ayette §123 
arba 833 W. 33rd PI. 
Tel. Boulevard 6954 

Chicago, III.

Aš įdėčiau

Paul Schulze
Feena-mint

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos
9od only in Chicago and

one free package to a family

FREE OFFER
If you prefer to telėphone your 

name and address, do so.

Tatephone Haymarket B13O

10c Package FREĘ
PAUL SCHULZE BISCUIT CO. T . M ,
25 No. Green Street, Chicago, Illinois
Give me a regular full size 10-cent package of your Malted 
Grabams—FREE.

<Aį<ldi Įiy

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard

j Strėnų skaudėjimas, paeinantis nuo 
i pasilenkimo, ar atsilošimo, tankiai 
i reiškia, kad inkstai yra reikalingi 

pagelbos. Pagelbėkite jiems vengda
mi mėsos, aštrių maistų, svaigalų ir 

I imkite Santai Midy kapsules. Jos 
taipgi gelbsti nereguliariam, mažam, 
ar deginančiam šlapi- 
muisi ir kelimuisi nak
tį delei pūslės silpnu- 
mo Tikros turi parašų 

D r.
L. Midy, 
Visos ap- 
tiekos tu

ri jas

NewType Biscuits
Parsiduoda 8,000 sankrovų Chicagoje ir priemiesčiuose

TUBBY
1 3

Stealing is More Honorable

For Cuts and Wounds
. Apsiaaugokit ateik ritimo! 

Gydyki t kožn* žaizd* ar
ba jsibrežimą s« iiao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zonite ižmvia bakterija*. 
Ir i&gydo.

I MEVBO.

PATBICI^ . 
IT'S AUJFUL 

'NRoMG

c 7. v.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE 
___ <

ANTISEP
TIKAS 

Apsa«goja 
ir Praiali- 
na Gerk-

ma.
diliai
K^cjima.
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Lietuvos Pasiuntiny- 
b ė s Washingtone 

pranešimas
Lietuvos Pasiuntinybė Ame

rikai praneša, kad tvarkraštyje 
nurodytose vietose ir nurodytu 
laiku bus šaukiami karinės prie
volės atlikti:

1. vyrai, gimusieji 1908 m. 
sausio—birželio mėn.

2. naujokai, kuriems praėju
siais šaukimais stojimas į karo 
tarnybą atidėtas iki š. m. kovo 
mėn. 15 d. ir

3. visi vyrai, gimusieji prade
dant 1897 metais, kurie, šau
kiant jų vienmečius, dėl kurių 
nors priežasčių savo laiku nesto
jo i naujokų ėmimo komisijas ir 
iki šiol karinės prievolės nėra 
atlikę

Visi gyvenantieji užsieny au
kščiau suminėtų metų vyrai Lie
tuvos piliečiai turi vykti i Lie
tuvą tvarkrašty nurodytu laiku 
į atatinkamą kiekvieno kilimo 
vietą karinę prievolę atlikti.

Naujokų, gimusių 1908 me
tais I-me pusmetyje šaukimo 
tvarkraštis.

Alytaus apskr., III nuovados, 
Butrymonyse, kovo 15, 16, 18, 
19 ir 20 d.

IV nuov., Merkinėje, kovo 22, 
23, 25 ir 26 d.

II nuov., Seirijuose, balandžio
2, 3, 4, 5 ir 6 d.

1 nuov., Alytuje, bal. 8, 9 10, 
11, 12 ir 13 d.

Biržų apskr., II nuov., Vaš
kuose, kovo 15 ir 16 d.

I nuov., Pasvalyje, kovo 18, 
19 ir 20 d.

IV nuov., Vabalninke, kovo 
22 ir 23 d.

III nuov., Biržuose, balandžio 
8, 9, 10, 11, 12, ir 13 d.

Ežerėnų apskr, II nuov., Du- 
sėtuose bal. 8 ir 9 d.

I nuov., Ežerėliuose, bal. 10, 
11, 12, ir 13 d.

Kauno apskr., II nuov., Bab
tuose, kovo 15 ir 16 d.

I nuov., Vilkijoje, kovo 18,1 
19, 20 ir 21 d.

III nuov., Jonavoje, kovo 23, Į 
25, 26, ir 27 d.

IV. nuov., Kaune, bal. 2, 3 ir 
4 d.

Kauno m., Kaune, bal. 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12 ir 13 d.

Kėdainių, III nuov., Krakė
se, kovo m. 19, 29, 21 ir 23 d.

II nuov., Kėdainiuose, kovo^ 
23, 25, 26 ir 27 d.

I nuov., Kėdainiuose, bal. 10, 
11, 12, if 13 d.

Kretingos apskr., III nuov., 
Salantuose, kovo 22 ir 23 d.

IV nuov., Skuode, kovo 25, 26, 
27 ir 28 d.

II nuov. Gargžduose, bal. 6,
8 ir 9 d.

I nuov., Kretingoje, bal. 10, 
11, 12 ir 13 d.

Mariampolės II nuov., Kalva
rijoje, kovo 18, 19 ir 20 d.

IV nuov., Kazlų-Rudoje, kovo 
22 ir 23 d.

III nuov., Prienuose, kovo 25,
26 r 27 d .

I nuov. Mariampolėje, bal. 10, 
11, 12 ir 13 d.

Mažeikių nuov., Sedoje, bal.
3, 4, 5 ir 6 d.

II nuov. Akmenėje, vai. 8 ir
9 d.

I nuov. Mažeikiuose, bal. 11, 
12 ir 13 d.

Panevėžio nuo I, Ramygaloje, 
kovo 18, 19 ii- 20 d.

III nuov., Troškimuose, kovo 
22 ir 23 d.

II Kupiškyje, kovo 25, 26 ir
27 d.

IV nuov. Šeduvoje, bal. 5 ir 6.
V nuov., Panevėžyje, bal. 8, 

9 ir 10 d.
VI nuov., Panevėžyje, bal. 11, 

12 ir 13 d.
Raseinių apskr., II nuov., Jur

barke, kovo 26 ir 27 d.
II nuov., Kelmėje, bal. 2, 3 

ir 4 d.
I nuov., Raseiniuose, bal. 6, 

8, 9 10, 11, 12 ir 13 d.
Rokiškio apsk., II nuov., Pan

dėlyje, kovo 25, 26 ir 27 d.
III nuov. Kamajuose, balan

džio 2, 3 ir 4 d.
IV nuov., Obeliuose, bal. 6 ir 

8 d.

I nuov., Rokiškyje, bal. 10, 
11, 12 ir 13 d.

Seinų apskr., tl nuov., Leipa
lingyje, bal. 8 ir 9 d.

1 nuov., Lazdijuose, bal. 10, 
11, 12 ir 13 d.

šakių apskr., II nuov., Nau
miestyje bal. 3 ir 4 d.

I nuov. šakiuose, bal. 6, 8, 9 
ir 10 d.

‘III nuov., Šakiuose, bal. 11, 
12 ir 13 d.

Šiaulių apskr., IV nuov., Ža
garėje, kovo mėn. 15 ir 16 d.

III nuov., Joniškyje, kovo 18, 
19 ir 20 d.

V! nuov., Šaukėnuose, kovo 22 
ir 23 d.

V nuov., Kuršėnuose, kovo 25, 
26 r 27 d.

VII nuov., Pakruojį! j e, bal.
2, 3 ir 4 d.
Viii nuov., Radviliškyje, bal.
5 ir 6.

II nuov., Šiauliuose, bal. 8, 9 
ir 10 d.

I nuov., Šiauliuose, bal. 10, 
12 ir 13 d.

Tauragės apskr., III nuov., 
Šilalėje, kovo m. 18, 19 ir 20 d.

II nuov., Skaudvilėje, kovo 
21, 22, 23 ir 25 d.

IV nuov., Naumiestyje, kovo 
26, 27 ir 28 d.

I nuov., Tauragėje, balandžio
10, 11, 12 ir 13 d.

Telšių apskr., II nuov., Var
niuose, bal. 4, 5 ir 6 d.

III nuov., Plungėje, bal. 8 ir 
9 d.

I nuov., Telšiuose, bal. 11, 
12 ir 13 d.

Trakų apskr., IV nuov., Aukš
tadvaryje, kovo 15 ir 16 d.

III nuov.,. Semeliškėse, kovo
18 ir 19 d.

II nuov., Žiežmariuose kovo 
21, 22 ir 23 d.

I nuov., Kaišedoryse, kovo 25, 
26, 27 ir bal. 13 d.

Ukmermės apskr., V nuov., 
želvoje, kovo 18, 19 ir 20 d.
III nuov., Siesikuose, kovo 22 
ir 23 d.

II nuov., Kovarske, kovo 25, 
26 ir 27 d.

IV nuov., širvintuose, bal. 
mėn. 4, 5, 6 ir 8 d.

I nuov., Ukmergėje,, bal. 10,
11, 12 ir 13 d.

Utenos apskr., III nuov., Už
paliuose, kovo mėn. 15 ir 16 d.

IV nuov., Maletuose, kovo 18,
19 ir 20 d.

II nuov., Anykščiuose, kovo 22 
ir 23 d. e

V nuov., Kuktiškėse, kovo 
25 d.

I nuov., Utenoje, kovo 26, 27 
ir 28 d.

Vilkaviškio apskr., I nuov.. 
Virbalyje, bal. mėn. 3, 4, 5, ir
6 d.

II nuov., Vilkaviškyje, bal. 9, 
10, 11, 12 ir 13 d.

PASTABA: Burtų traukimas 
visose apskrityse įvyks balan
džio mėn. 15 d.

REAL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto, ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės j “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

■■■

NAUJIENOS, Chicago, III

DIDŽIAUSIAS

Dainos, Muzika, Juokai ir Balius
Rengia

CHICAGOS L. S. S. KUOPOS

NEDELIOJ
KOVO 24 d., 1929

Lietuvių Auditorijoj

NITĄ OBRASSOVA, b. Chicago Givic Operos dai
nininkė, dainuos šiame koncerte

Visi kviečiami dalyvauti šiame dideliame koncerte. Užtikriname, kad visi busite patenkinti

Dalyvauja: b. Chicagos Civic Operos dainininkė 
Nitą Obrassova, Kliubas “Majak”, neregis lietuvis 
muzikas B. Birontas, Kad i o žvaigždė-smuikininkas 
Milton Nelson, Pirmyn Choras ir Jaunosios Birutes 
Choras Kalbės P. Grigaitis. Paskui šokiai

KLIUBAS “MAJAK”, kuris šiame vakare išpildys du muzikalius vaizdelius: “Čigonai” ir Senovinė ir Naujovinė “Ei uchnem

Programo pradžia 7: 30 v. v. Šokiai prasidės apie 10 v

į>. j#'*



Trečiadienis, kovo 20, 1929 NAUJIENOS, Chicago, IU

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vilniaus Vadavimo 
K-to susirinkimas

Pereitą sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, įvyko metinis Vil
niaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir, reikia pasakyti, 
gana triukšmingas. Į jį atsilan
kė net ir tie nariai, kurie jau 
per daugelį metų nebedalyvavo 
V. V. K-to veikime, buvo griež
tai prieš jį nusistatę ir visur 
K-tą niekino.

į šį susirinkimą taipjau atsi
lankė viešnia p-ia Vileišienė, 
atstovė Vilniaus Labdaringos 
Dr-jos, kuri Vilniuje užlaiko ke
letą prieglaudų našlaičiams. Tos 
prieglaudos yra klerikalų kon
trolėje. Viešnia papasakojo apie 
skurdžią Vilniaus našlaičių pa
dėti ir reikalingumą materialės 
pagelbos netik našlaičiams, bet 
taipjau bendrabučiams, gimna
zijoms ir mokykloms.

Priėjus prie naujų reikalų, 
vienas narių ir pasiūlė paskirti 
p-ios Vileišienės misijai net 
$200. Tokis pasiūlymas iššaukė 
nemažai ginčų. Niekas nesiprie
šino pačiai minčiai šelpti Vil
niaus našlaičius, nes V. V. K-tas 
jau arti poros tūkstančių dole
riu yra pasiuntęs Vilniun, ku
rių didesnė dalis nuėjo šelpimui 
našlaičių, taigi tai pačiai Lab
darybės dr-jai. Tečiaus tapo nu
rodyta, kad visi šio komiteto 
pinigai pirmiau buvo siučiami 
per bendrą Vilniaus Lietuvių 
Komitetą, jų neskirstant, pa
liekant pačiam komitetui pasi
skirstyti ir sunaudoti pinigus 
ten, kur jie labiausia yra rei
kalingi. Taigi chicagiečiai nie
kad nebandė diktuoti vilnie
čiams kaip aukos turi būti su
naudojamos, nes ištikrųjų chi- 
cagiečiams ir negalima visų vil
niečių reikalų numatyti ir pasa
kyti kaip jie tiksliausia aukas 
gali pasidalinti. Todėl patys vil
niečiai pasidalindavo aukas ir 
jas sunaudodavo kur jos labiau
sia reikalingos buvo — ar tai 
našlaičių prieglaudoms, ar tai 
mokykloms, ar tai kaliniams. Ir 
kasmet vilniečiai išduodavo at
skaitą iš priimtų aukų, ir kaip 
jas jie sunaudodavo. Bet taip! 
buvo tol, kol pas Vilniaus lietu
vius buvo vienybė ir visi veikė 
bendrai. Tečiaus pereitais me
tais ta vienybė tarp Vilniaus 
lietuvių pairo. Pasekdami fa
šistus, Vilniaus klerikalai ir pas 
save padarė perversmą, pir
miausia pašalindami bendro ko
miteto pirmininką Dr. I). Alsei
ką, vieną iš darbščiausių Vil
niaus lietuvių, o paskui ir ki
tus nors kiek pažangesnius lie
tuvius. Pasiliko viešpatauti vie
ni klerikalai, kurie net ir Vil
niuje leidžiamus lietuvių laik
raščius sustabdė, kad ir iš ten' 
pašalinti inteligentus, ir pradė
jo leisti vieną fašistinį laikraš
tėlį. Pažangiesiems lietuviams 
nieko kito neliko, kaip tverti 
savo draugiją, kuri tęstų švie
timo darbą, kurtų mokyklas ir 
leistų savus laikraščius. Tokiu 
budu susikūrė “Kultūros” dr-ja, Į 
kuri užlaiko Jono Basanavičiaus' 
mokyklą, buvo gavusi leidimą' 
atidaryti mokytojų seminariją, 
bet negavusi lėšų atidaryti ne
galėjo, nors tokia seminarija i 
yra labai reikalinga ir pirmiau 
ji buvo, bet laike retorsijų len-| 
kų liko uždaryta, taipjau ren-l 
giasi atidaryti prieglaudą naš

laičiams, jei turės lėšų. Kleri
kalams suardžius Vilniaus lie
tuvių vienybę, chicagiečių V. 
V. K-tas, pats būdamas pažan
gus ir laikantys demokratinio 
nusistatymo, dabar remia vien 
tik pažangiuosius Vilniaus lie
tuvius ir jų draugijas ir tik 
joms dabar aukas tesiunčia.

Nežinia kodėl p-ia Vileišienė 
tuo pasijuto įsižeidusi, labai 
piktai iškoliojo visus pažan
giuosius Vilniaus lietuvius, pri
lygino juos vagims ir plėšikams, 
išniekino jų įstaigas, taipjau iš
niekino visus susirinkusius ir 
patį V. V. K-tą ir iš
ėjo, nelaukusi balsavimo delei 
paskyrimo pinigų jos atstovau
jamai draugijai.

Susirinkimas pasijuto užgau
tas tokiu p-ios Vileišienės elge
siu ir nepamatuotu koliojimu 
žymiausių Vilniaus darbuotojų, 
su kuriais pati p-ia Vileišienė 
per daugeli metų veikė bendrai, 
ir išreikšdamas tiems darbuoto
jams pasitikėjimą veik vienbal
siai nutarė pasiųsti Vilniun, 
“Kultūros” draugijai, $250.

Kitas nemažų ginčų sukėlęs 
dalykas buvo pereito Vasario 
16 d. apvaikščiojimas. Rengiant 
tą apvaikščiojimą niekurie no
rėjo jį padaryti savotiška fa
šistine demonstracija, pakvie
čiant tame apvaikščiojime kal
bėti Lietuvos atstovą p. Balutį. 
Tečiaus veiklesnioji dalis valdy
bos, pati būdama demokratiškai 
nusistačiusi ir laikydamosi kiek
viename V. V. K-to masiniame 
mitinge užgirtų demokratinių 
principų, nesutiko Balutį kvies
ti ir todėl įvyko lig kokis ski
limas, kad niekurie net valdy
bos nariai išėjo prieš apvaikš
čiojimą ir jame nedalyvavo. Te
čiaus dėl šio dalyko tik pasigin
čyta, bet smulkmeniškai jį ne
nagrinėta.

Rinkta ir naują K-to valdy
bą. Išrinkta: pirm. S. Kodis, 
vice-pirm. A. Kondrotas, P. Pet- 
raitienė ir Mažeika, sekr. M. 
Vaidyla, ižd. K. Baronas, fin. 
sekr. J. Švitra ir trys iždo glo
bėjai. Taipjau nutarta pertai
syti K-to statutą, kad jame aiš
kiai butų apibudinti K-to prin
cipai ir narystė, nes dabar nė
ra aiškumo, kas yra narys, ir 
kas ne narys. Tai turės pada
ryti valdyba. —Bk.

Joniškiečių Kliubo 
susirinkimas

Ateinanti sekmadienį, kovo 
24 d., įvyks Joniškiečių L. K. 
kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Per 2 metu Joniškiečių Kliubas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 19 diena, 6 valanda ryto 
1929 m., sulaukęs 1 metu 2 
mėnesiu amžiaus, gimęs Chi- 
cagoje, III., sausio 1 d. 1928. 
Paliko dideliame nubudime mo
tina Francišką, po tėvais YUod- 
polaitę, tėvą Kazimiera, dvi se
seris, Julijona, Florence ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 917 W. VVashington Blvd.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
Kovo 21 dieną, 2 valanda po 
pietų iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Kazimiero Povi
laičio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741. 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314!

laikė savo susirinkimus “pie
tuose”—Town of Lake apylin
kėj. Pirm 4 mėnesių kliubas 
buvo atsikraustęs j Brighton 
Park apielinkę. Bet dabar vėl 
aplinkybės taip susidėjo, kad 
priseina keltis atgal į šiltąją 
pusę. Nors joniškiečiai gyvena 
šiaurinėj Lietuvos daly j, bet 
Amerikoj jie (joniškiečiai) la
biau mėgsta trauktis į šiltesnę 
pusę. Sakoma, kad Amerikoj 
klimatas kitokis, ne kad Lietu
voj.

Taigi ir susirinkimai jų kliu
bo vėl bus laikomi pietinėj mies
to daly j, p. Krenčiaus svetainėj, 
4600 So. Wood Str.

Kaip žinote, praėjusią vasarą, 
rodos birželio mėnesį, šeimyniš
kam Joniškiečių Kliubo išvažia
vime buvo nutraukti paveikslai, 
šiomis dienomis pranešė to iš
važiavimo komisijos narys, d. 
Laucius, jog paveikslai tapę į- 
dėti į gražius rėmus, ir kurie 
busite ateinančiam susirinkime, 
tai pamatysite paveikslą Kren
čiaus svetainėje.

Taip pat pasirūpinkite užsi
mokėti duokles, kurias reikia 
mokėti, kadangi mirė du 
nariai. Labai nesmagu yra 
tiems žmonėms, kurie turi ilgai 
laukti, kad gavus pomirtinę. 
Joniškiečių Kliubo valdyba nuo
širdžiai prašo be atidėliojimo 
šią užduotį atlikti.

—J. K. Valdyba.

Komp. A. Vanagaitis 
su Margučiu ir Aki- 

ras su Biržių
Sekmadieny apleido Chicagą 

ir išvyko į Taibor Karmą ruoš
tis naujai, Dzimidzi Drimdzi 
programai. Ten atvyksta kan
klininkas dzimdzius J. Olšaus
kas ir repeticijos įvyksta visą 
savaitę: armonika, kanklės, 
dainos, vaidinimai ir kiloki špo
sai atsibus pp. Bačiūnų pasto
gėje. Taipgi Juoziaipinės vardu
ves ten pat bus švenčiamos.

Dzimdzi Drimdzi apleis Chi
cagą apie 15 d. balandžio. Chi- 
eagoje jo nematysime ir laibai 
gaila, kad nematysime. Progra
mas, sakoma, “subylys” buvusį 
Dzimdzi Drimdzi. Nn.

METINĖS SUKAKTUVĖS
VLADISLAVO BEINAR 

(Beinerauskas)

Atmintinės šv. Mišios su ek- 
zekvijom už A. A. Vladislavo 
siela bus laikytos penktadieny, 
kovo 22 d., 1929 m., 7:30 vai. 
ryte, švento Jurgio parapijos 
bažnyčioj.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose.

Nuliudusi
_ Beinarių šeimyna.

JERONIMAS 
INDRIJAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 17 diena, 7 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, gimęs Tuzum 
kaime, Salantu parapijoj, Kre
tingos apskr. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Paliko dide
liame nubudime pusbrolius An
taną Montiką ir Antaną Ru
ginis ir giminės. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1817 So. 
Union Avė.

laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 21 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu-* 
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jeronimo Indrl- 
jausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus, Tel. Canal 3161

PRANEŠIMAI
l » 4 ’

LSS. Pild. Komiteto susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare, kovo 20 
d., Naujienose. — Sekretorius.

LSS. VIII Rajono valdybos susi
rinkimas įvyks trečiadieny, kovo 20 
d., 7:30 v. v., Naujienose. Senosios 
ir naujosios valdybos nariai prašo
mi būtinai dalyvauti. — Sekr.

Visi Naujienų Spulkos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo, ne vėliaus kovo 20 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

North Sides S. L. A. 226 kuopos 
Jaunuoliu Skyrius rengia Teatrą, 
Koncertą ir Balių, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaulding sve
tainėje, 3312 W. North Avė., kam
pas Spaulding Avė.

A. L. T. Sandaros 100 kuopa ren
gia Bunco Party, kovo 20 d., J u čižu s 
valgykloj, 3239 So. Halsted St., 8 
vai. vakaro. Kadangi turime dai
liu dovanų dėl laimingųjų lošėjų, 
tad visi gaus po dovanėlę. Taipgi 
bus ir užkandžiu. Maloniai kvečia 
visus mylinčius smagiai laiką pra
leisti atslankyt į šį parengmą.

— Komitetas.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
įvyks seredoje, kovo 20 d., naujoj 
vietoj, 2020 Pierce Avė., kaip 7:30 
vai. vakare, Nuo North Avė. eikit į 
pietus vieną bloką, svetainė ran
dasi visai netoli Wicker parko.

Visi dainininkai susirinkit, nes
24 d. kovo turėsim dainuot Socialistų 
rengiamam koncerte Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. — Valdyba.

Didelis koncertas, rengiamas Chi
cagos L. S. S. kuopų, įvyks ateinan
tį sekmadieni, kovo 24 d., 7:30 v. 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Bus labai margas ir 
gražus programas, kurį išpildys: b. 
Chicagos Civic Operos dainininkė 
Nitą Obrassova, kliubo “Majak” na
riai, smuikininkas Milton Nelson, 
neregįs muzikas Boleslovas Birontas, 
Pirmyn Choras ir Jaunosios Birutės 
Choras. Paskui šokiai ir balius. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį nepa
prastai gražų koncertą. įžanga tik 
75c. ir $1. — Rengimo Komisija.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, kovo*21 d., Humboldt 
Maccabee svet., 1621! N. California 
avė., 7:30 vai. vak. Nariai dalyvau
ki!. —A. Walskis, sekr.

Universal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. R8*

i 31st St

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS 
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuoto jas
2314 W. 23rd Pi. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse . kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosavdt 2515-2516

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tol. Victory 4088

Viešas masinis susirinkimas rytoj 
vakare (kovo 21) draugijų valdybų, 
atstovų, narių, visuomenės veikėjų, 
vyrų ir moterų, Krenčiaus svet;, 
4600 S. Wood gat., 7:30 vai. vak. 
Nepamirškite kovo 21 vakare. Kvie
čia visus “Parama” Mutual Benefit 
Association,

Lietuvės Akušerės
Vidikas-Lulevičiene

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO, ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vieloj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. K. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymb 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:3Q va

karo. Nedėliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. b

Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunswick 4983-

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
46(18 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westem Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 1
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Com. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė

Telefonas Republic 7868
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą >

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Falrfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, Į 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1- -3 po pietų, 7- 8 yak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Įvairus gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

_______ Advokatai_______

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię r.uo 9 iki 12 ryto

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

1Ž7 N’.' Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.
x Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0382—A^al. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9-4- 

Rezidencija 6158 S. Talman Av;
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. \Vhipplc St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos
Lietuvių Rodyklė
Roseland

šarlatanai—šarlatanais ir 
palieka

Komunistai išdalino ir išblašr 
kė lapelius, kuriais “šaukia” į 
diskusijas “menševikus” ir ki
tus. Tuose lapeliuose sakoma, 
kad diskusijos įvyksiančios kovo 
20 dieną, t. y. šiandien.

Taip gali daryti ir daro tik
ti žemiausios rųšies šarlatanai. 
Ba niekas su bolševikais debar- 
tuoti arba diskusuoti nesutiko, 
niekas ir nenori.

Kodėl gi bolševikai skelbia 
taip?

štai kodėl. Ju “giesmės”, jų 
prakalbos žmonėms įkyrėjo. 
Niekas jų nebenori klausyti. 
Taigi reikia sugalvoti ką nors; 
“naujo”.

Ir sugalvojo “diskusijas”. 
Mat, bolševikai tikisi, kad pasa
kymu, jogei busiančios “disku
sijos” jie privilios daugiau žmo
nių i savo parengimą. Nes juk 
yra žmonių, kurie nori kartais 
matyti kaip “vieni kitiems kai
lį vanos”.

Bolševikai taiko Į peštukų 
jausmus. Jie žino, kad ir gat
vėje ussirenka minia žiopsoto- 
jų, kai pamato du vaikėzu pe
šantis. Jie mano, kad garsinda
mi “diskusijas”, sutrauks dau
giau publikos. Ot kodėl jie 
garsina jas.

Labai gali 
tikiu šitokių 
prakalbas ir

būti, kad lengva- 
garsinimu į savo 
sutrauks. Bet ne 

vienas protingesnis žmogus jų
“diskusijose” nebus, nū. vienas 
švaresnis žmogus su jais nedis- 
k u suos.

Bolševikams dar svarbu, kad 
juo daugiau sueitų i jų paren
gimą žmonių todėl, jog bus ren
kamos aukos. O juo daugiau 
bus žmonių, tuo daugiau galima 
tikėtis dolerių komisarų gazie- 
tai.

Taigi šiais sumetimais jie ir 
skelbia “diskusijas”, nors pui
kiai žino, kad niekas su jais ne
apsiėmė diskusuoti ir ned i sku
sti os. Toks skelbimas yra tik 
žmonių suvaidžiojimas. Taip ga
li daryti ir daro tik šarlatanai.

—Reporteris.

tai

-LiEKNI FIGŪRA VISUOMET 
YRA MADINGA”

Sako Paul Poiret, franeuzų 
madų kūrėjas.

Automobiliai, radio, telefonas, 
laikraštis, aeroplanai —
reiškia musu moderninį laikų, .Jie 
labai daug prisideda prie suartini- 
mo saliu. Dabar nebėra rytų ir va
karų, pietų ir šiaurių — visus riša 
lik trumpa kelionė. New Yorko įvy
kiai yra svarstomi San Franeisco 
už kelių minučių po atsitikimo, kas 
atsitinka New Orleans, tuojaus ži
noma Chicagoje. Tas pats yra ir su 
madomis, Kurios nustato musų gy
venimo papročius. Suprantama, ma
dų sostine tebėra Paryžius. Iš Fran- 
cijos ateina visos mados, kurias 
mes matome visų Amerikos mies
tų gatvėse. Tarp Francijos madų 
diktatorių svarbiausią vietų užima 
Paul Poiret, kurio kuriniai yra sai
kas grožės ir mados. Dabar jis lan
kosi Jungt. Valstijose, laikydamas 
čia paskaitas. Paskaitų pamatinė 
mintis yra, kad tik liekni figūra 
nustato išvaizdą Poiret madų. Poiret 
žino ir lieknios figūros svarbų svei
katai. Todėl jis pataria rūkyti 
Lucky Strikes vieton valgyti saldu
mynus 
Strike, o 
palaikys 
sako:

“Jeigu 
kas šiais 
kitę saldumynų ir rūkykite Lucky 
Strikes. Kas nors yra juose; galbūt 
skonis, kuris pašalina geidimų sal
dumynu, kurie nutukina. Liekni gi 
figūra visuomet yra madinga.

“Aš galiu pridurti, kad aš pats 
rūkau Lucky Strikes ir manau, kad 
jie pagelbėjo mano minčiai sukurti 
mano didžimisio pasisekimo kuri
nius. Lucky Strike tikrai yra įkvė
pimas.’’

Paul Poiret patarimas apie Lucky 
Strike yra patarimas eksperto savo 
profesijoj.

.lis žino, kad rukimas Lucky 
ne saldumynų kramtymas 
reikiama svorį. Jis todėl

jus norite būti liekni (o 
laikais to nenori?) veng-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Jūsų patogumui, žemiau tel
pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerų patar
navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
CARBONARY AND SONS 

760 Taylor St. 
Monroe 6977

K.

ACCOUNTANTS

KLOOSTER AND COMPANY 
100 North La Šalie St. 

State 6397 
Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, 

Income Tax.

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 North Clark St.
Dearborn 3840

Parduos, išmainys jūsų biznį, grei
tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS’
COMMERCIAL LIGHTING WKS., 

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd.

Nevada 6566 
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

FUKN1TURE

COHEN 
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namų 

parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOVVICZ 

2300 W. Chicago* Avė. 
Brunsvvick 7187 

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

R A D I O

BOB’S RADIO SHOP
1539 So. Cravvford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

REAL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place 

Lafayette 4789
Durys, storm, sash, garažiai, siete

liai, etc.

SEVVING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd.
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

STATIONARY

MERCHANTS ASS’N INC.
3610 So. Hoyne Avė.

Virginia 2074
Visokios rųšies rašomieji daiktai.
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį.
Sempeliai.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

CLASSiFIED ADS.I
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslų į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių igijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
iums padėsime įsigyti abelnų moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bud u galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, 
rais. 
21 E. 
nuo 0

kada kas nori dienomis ar vaka- 
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH.

Vari Burcn St.. 4 lubos. Valandos 
iki U-tos. Užeirašykit dabar I

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Radios

Educational

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St
Tel. Victory 1266
Business Service

Biznio Patarnavimas
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 

pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634 
---O-------

------- 0--------
“QUALITY” plumbingo ir apšil

dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bcrshire 1321

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
43t9 West 63rd Street 

. Phone Republic 7869

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui 

Mes permaliavosim jūsų karų, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visų motorų, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
ši apgarsinimų. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai

1210
AVĖ.

ap-

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile, kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geidaus] 
darbą mieste. Kedzie 5111.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statųu namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PERMODELIOJIMAS 
MOKfiK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

Maliavoj imas, dekoravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

padarys jums siutų už $20. Jus tik 
turite parūpinti materijų. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda. 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir
J. s. RAMANCIONIS

Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co., 

HARDWARE PAINTS &
WALL PAPER 

Painters & Decorators
S. RAMANCIONIS, savininkas 

3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261

J.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

----- o-----
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komifio.

S. OSGQOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Arųiitage 1199
............... ........................................ ....

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 Wesl 47th Street

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 Wi Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATUONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

SUVARTOK savo atliekamas 
nedirbamas valandas laiko i pel
ningą amatą, kuris daugiau 
naudos jums atneš negu kas
dieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbų dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuviu. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedaliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau i savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas,' 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau- 
kit gretiai nuo 5 iki 8 vai. utamin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmvn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prię Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos iių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 801
Rush and Ohio Sts.

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti 
setų ant moderniško elek- 
Radio Crosley Show 
įrengto $95.00 su A.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

to
ry

REIKALINGAS barberys vaka
rais ir subatomis po pietų. 3531 So. 
Halsted St.

REIKALINGI patyrė žirkliniai pa- 
gelbininkai ir torch kirpėjai. Peoples 
Iron & Metai Co. 5835 S. Loomis St.

REIKALINGAS pirmos klesos 
bučerys “manageris”. Turite turė
ti užsistatyti bonso. šaukite, 
Adams, Tel. Triangle 5117.

REIKALINGAS bučeris, kuris su
pranta darbų ir turi kiek pinigų, 
reikalingas i partnerius. Biznis 
geras. 4559 So. Fairfield Avė.

REIKALINGAS pagalbininkas dže- 
nitorius, $60.00 pirmą menesi, vė
liaus $10 ir daugiau iki $100. Atsi
šaukite i Naujienos, Box 1069. Per 
laiškus paduokite savo telefonų.

REIKALINGAS draiveris važinėti 
su troku; turi būt mechanikas, taip
gi apysenis žmogus už naktini sar
gų. 2034 Southporl Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 
plauti. 4169 So.

REIKALINGA jauna mergaitė 
dirbti i restaurantų už veiterkų. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vedusi pora, mote
ris mokanti Virti, O vyrai. prie valy
mo namų, arba dvi moteris- Geras 
darbas ir mokestis. Pašaukite Ar- 
lington Heights 14.

REIKALINGOS patyrusios opera- 
torkos ant moteriškų dresių, darbas 
pastovus. Wm. H. Weiss Co. Tel. 
State 8625. 333 So. Market St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tų skelbimų—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
groįikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midvvay 9733.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė.. Chicago, III. Hemlock 9149.

PARSIDUODA puikus riešuto me
džio pianas, Wilton divonas 9x12. 
Parlor setas. 5384 S. California Av.

TURIM PARDUOT TUOJAUS
Mes turime savo sankrovoj 6 aug- 

štos rųšies 88 gaidų grojiklius pia
nus, kuriuos mes parduosime taip 
pigiai kaip $80.00, duosim ant išmo
kėjimo atsakantiems žmonėms. At- 
sišaukit šiandien ar rytoj iki 10 vai. 
vakare. Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

GULBRANSEN WAREHOUSĖ 
2322 W. Madison Street

PARSIDUODA gražus grojiklis 
pianas, suolelis ir voleliai $70. Tel. 
Cedarcrest 0463, 8922 S. Ada St.

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

ELEKTRIFIKUOKIT
i A. C. savo radio vėliausia T. D. E. 
sistemų Del gero patarnavimo šau
kite NEVADA 5130, dirbtuvių eks
pertai sutaisys jūsų radio

Tele-Dyne Elec. Lab., 
2935 Walnut St.

savo

Box
REZIDENCIJŲ

NAMAI IR LOTAI

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 j savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicago j. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimų dovanai, 
šauk mus tik dėl radįp patarnavimo 
— Ravensvvood 6355. MORRLSON 
RADIO SERVICE.

Automobiles
28 Hudson Brougham—custoin hullt 

'27 Ohandler 
’28 
•28 
’28 
’28 
'27 
•27

$795
$395

$11 95
$350
$595
$595
$495

coach .................. ......... ..
5 paHa#.ierių Bnick ____ ______
E8«ex coupe .......... .. ......................
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ....................................................
Ebbcx sėd., kaip naujai) ............... .
Hudson Brougham, geram stovy 
Bodge sėd., velourn ižmužtas .... $325 
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

713(1 So. Halsted St.. Triangle 0330

Miscellanepus for Sale
• Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “svveaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainų. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

------- O-------
GARSUS PIETINES 

Mine run $6.50 už toną, 
abai mažai dulkių—lump

$7.50.
Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Ulinojaus 
pristatom;
egg, Nut

extra sun-GATAVAS dangtis
<us $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St/

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
mokyklų reikmenų ir smulkmenų 
krautuvė, su pagyvenimo kambariais. 
Parduosiu, nes turiu du bizniu. 3601 
So. Union Avė.

PARDAVIMUI hardware kratu- 
tuvė, biznis išdirbtas per 14 metų, 
kartu su namu, 6 kambariai su ba- 
sementu, arba mainysiu į mažų na- 

Agentai tegul neatsišaukia.
2630 So. Ridgeland Avė.

Bervvyn 734 
Berwyn, III.

mą.

PARDAVIMUI: gasolino ir barbe- 
cue stotis — namas ir % akro že
mės. Savininkas serga, nupirksi pus
dykiai, ant West 79th St. prie Cork 
Avė.! Justice Park, III. L. W. • Hen- 
baum.

PARDAVIMUI • groserne ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Sykiu randasi 
ir ruimai gyvenimui — parduoti ga
liu su furničiais. 3358 Auburn Avė.

PARDUODU pigiai bučernę su 
groserne, 5 kambariai pagyvenimui 
ir garažas, rendos $45.00.

2901 So. Emerald Avė.
PARDUODU pigiai groserne ant 

kampo, gera biznio vieta. Priežastis 
pardavimo — turiu du biznius.

1600 So. Union Avenue

PARDAVIMUI bučernė, cash biz
nis, seniai išdirbtas biznis, gera 
vieta, maišytų tautų tarpe, ant biz- 
nii gatvės; parduosiu pigiai. 4550:!^ 
S. Kedzie avė. Tel. Lafayette 6083

SENAI uždėta delicatesen ir žu
vų krautuvė. Bargenas; savininkas 
išeina iš biznio. 3419 Armitage 
avc.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios j rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padargai. 
Šiltas vanduo, furnisu apšildomas — 
elektros šviesos visi miesto įtaisy
mai, parduosiu kaipo didelį bargenų.

E. B. Belding
4213 So. Halsted St.

PARDUODAM, mainom arba ren- 
duojam farmų. Parduosiu gerų 80 
akerių farmų, 25 akeriai yra dirba
mos žemės, daugiau miškas ir ga
nyklos. Naujas namas, 4 kambarių, 
vištinyčia ir barnė. Kaina $5,000, 
morgičių $1,200; įnešti $1,500. 
ma 
lių

randasi Tofft, Indiana, 60 
nuo Chicagos. Atsišaukite:

MRS. A. MALKEWICZ
135 E. 107th Street 

Chicago, III.

Far- 
my-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimiai, . išrenduo- 
ja po $25 už flatą. Išbrukuota 
“alley” — namas šviežiai nupentuo- 
tas. Kaina $3,800, tik $500 įnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

/------------------------------------------------- 1---------------------------- ---------------------

TURIU mainyt maža namų ant 
grosernės ar bučernės greitu laiku. 
4600 So. Wood St. Virginia 0117.

1943 W. Garfield Blvd. 2 flatų 
mūras, 5 ir 6 kambarių, moderniš
kas, garu apšildomas, aržuolu tri- 
muotas, 2 karų garažas. Kaina 
$14,000. Barron. Tel. Prospect 1271

Mes turime ant rankų keletu pa- 
rinktiniu VVilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namų. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
VVilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigu. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmų įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dienų ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tų kaipo imokėjimų arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingų, su mažu 

j’mokėjimu. Armitage 6938.
CALUMET arti GO-tos moderniš

kas 6 apartinentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), 11. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drer.el 
1800.

NAŠLE parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, puse bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000, — $5,000 gali 
pirkti, šauk Nevada 8794.

DVIEJŲ FLATŲ NAMAS,
1735 N. Cravvford Avė., 5 kamb. 

flaas su furnisu ir 6 kamb. flatas, 
2 garažai. Namas mūrinis su užda
rytais porčiais užpakaly. Pastaty
tas 4 ar 5 metai atgal ir gerai pa
statytas. Rendos $90 Į mėn. Už 
bloko, 1600 N. Crųwford Avė., kam
pas liko parduotas už $19O,QŪO. Arti 
bankų. Kaina $11,500. Morgičių 
$6,000. Priims mainui kitų mažes
nį ar didesni namų.

A. J. PARKS
2957 Irving Park Blvd.

Tel. Irving 4030
KODĖL RENDĄ MOKI?

Tiktai $500.00 padarys jums savi
ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

JUMS NEREIKIA PINIGŲ
Mano savastis gal kaip jums 

ir reikalinga. Pažiūrėkit prie 
4708 Ferdinand St. 7 kamb. šil
tu vandeniu apšildoma 
cija. , 4703 Ferdinand, 
didelis lotas. 4529 N. 
avė. 3 flatų mūrinis, 6
rių kožnas Aš nesu brokeris, aš 
darysiu su savininkais tiktai. 
Pasakykit man ką jus turite.

RAY BEEDER, 
1359 N. Mayfield Avė. 

Tel. Columbus 2026

reziden-
2 flatų, 
Sawyer 
kamba-

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
est. Plumbingas yra užbaigtas. Virius su 
grindimis. 7% pėdų konkryto bciementa*. 
Skalbyklos, furnasų šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, akerio (150x302) ant cementuo
to kelio, $0,000. V. Hendrickson, 10308 
So. VVestern Avenue.

LAUKŲ ORAS, 
DIDELI LOTAI 

geriausi iš visų, 40 min. transpor- 
Del

ir
tacija, 16c fėras į vidurmiestį. 
priemiesčio namų už kainų ir sąlygas, 
kokias jus galite mokėti, pamatykit

J. W. REEDY
St. Charles Road, 

Prie Ardmore Avė., 
Vilią Park, 
Phone 2660

PARSIDUODA bungalovv su 1 ak
ru žemės ant West 79th St. Kreip
kitės j gasolino stoti.

EXTRA BARGENAS. Priverstas 
greit parduoti savo mūrinį namų 2 
flatų, po 5 kambarius; šiltu vande
niu šildomas; randasi Park Home, 
Cicero j. Yra 1 karo garažas; įmo
kėti tik $2,000, kitus lengvais išmo
kė įimais. Kreipkitės prie savininko. 
806 W. 31st St. Tel. Victory 1696, 
Milda Auto Sales, D. KURAITIS.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, krautuvė ir 5 kambariu fla- 
tas 52% pėdų per 125 pėdas, vis
kas aptverta ir apsodinta medžiais, 
garažas tinka dėl bile biznio, gera 
pas llltos St. ir Utica Avė. 3023 
vieta dėl lietuvio. Pietrytinis kam- 
— Uita gat. Vienas blokas nuo 
strytkario ir Mt. Olivet kapinino, 
Bargenas. J. L. Murphy, 3023 W. 
lllth St.

BARGENAS; 2 fl. medinis namas, 
5 ir 4 kambarių, geras beismentas 
ir aukšta pastogė, 2 karų medinis 

netoli 66 ir Washtenaw 
Kaina 87.500. Pašauk Misi) 

4048 W. 63rd St.
Ilemlock 4616

garažas, 
avė.
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