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Didelė Katastrofa 
Kanados Geležinkely

TORONTO, Kanada, kovo 20. , Beveik visi pasažieriai mie- 
Baisi kntaslrofa atsitiko gojo, kai (katastrofa įvyko, 

anksti šį rytą Kanados gete-| Aibicjų traukinių lokomotyvus 
žinkelio linijoj, taip Toronto ir į buvo sudaužytos ir priešakiniai 
\Vinnipego. Ties Drocourt, ne- bagažo vagonai visai sutriuš- 
loli nuo Parry Sound, Ontario,' kinti. Išliko sveiki tik plieni- 
susidurė iš priešingų pusių ėjęiniai miegamieji vagonai, 
du traukiniai, ir septyniolika 
žmonių, jų tarpe trylika paša- Katastrofai įvykus griuvė- 
žierių, buvo užmušti, o penki ! šiuose tuojau kilo gaisras, ir 
pavojingai sužeisti. i kai kurie keleivių žuvo ugny.

Bedarbių armijos • 
Italijoje didėja

ROMA, kovo 20. —- Bedar-j 
b.ių skaičius Italijoj eina didyn, i 
Vasario mėnesio gale bedarbiui 
buvo 489,317, kuomet sausio: 
pabaigoj buvo jų 161,889, o 
gruodžio mė-iecio pabaigoj 363,-Į 
550.

Sukilimas Meksikoje 
esąs tik jojo vadų 

banditiškas žygis

Chicagos firma pa
sirašė kontraktą 

su sovietais
—

NEW YORKAS, kovo 20.
Sovietų metalurgijos pramonių į 
galva, V. I. Meilauk, s/kelbia, > 
kad sovietai pasirašę kontrak
tą su Chicagos Freyn Enginee- 
ring kompanija padėti priruoš
ti 81,000,000 metalurgijos dar
bų, vyriausiai geležies ir plie
no, programą ateinantiems 
penkeriems metams.

Freyno kompanija pirmiau 
paruošė projektus $50,000,000 
plieno įmonių, kurias sovietai 
steigia Sibire.

N a u j uoj u pro j ok t u i: u rr.a t o- (

linai projektuoja 
šleisti bilionus ke

lių statybai
$50,000,090 SOSTINEI

NANKINAS, Ki irai, kovo 20.
Susisiekimo ministeris Sun 

Fo pasiūlė Kuomin tango kon
gresui milžinišką tautinės val
džios sutaisytą ekonominio 
krašto aitsteigimo programų, 
numatytą apeinantiems pen
kioms dešimtims metų. Pro- 
gramo vykdymui numatoma iš
leisti 12,Z.d)iliono dolerių.

Projektuojama pastatyti 20,- 
000 mylių geležinkelių ir 10,- 
000 mylių vieškelių automobi-

Sukiię karininkai nori tik kuo 
daugiau pasiplėšti turto ir 
pasprukti į užsienį

MIEKS1KOS MIESTAS, kovo!
20. Respublikos prezidentas 
Porter Gil pareiškė, kad kam
panija prieš pakėlusius maištą 
karininkus bus vedama ne kaip 
prieš sukilėlius ir politinius nu- 
sika’IC’ius, bet kaip prieš ban
kų banditus ir plėšikus dide
liame maštabe.

Visas tas sukilimas, sako 
prezidentas, yra niekas kita, 
kaip didelis banditiškas žygis. 
Sukilimo vadu tikslas esą tik 

į kuo daugiau prisiplėšti turto, o 
paskui pasprukti per sieną j 
Jungtines Valstybes.

(Atlantic and Pacific Photo 1

Jackson Barnett, milionierius indėnas iš Oklahomos, su sa
vo žmona. Sakoma, kad p-ni Barnett jį “kidnepino” ir priver
tė apsivesti. Kad vedybų mazgas butų tikrai neatmezgiamas, ji 
paėmė du ši i u bu.

ma įsteigti 18 naujų įmonių ir 
atsteigti apie 40 senųjų. Frcy- 
no kompanija pasiųs į Lenin
gradą perrkioliką savo inžinie
rių kooperuoti su sovietų me
talurgijos institutu.

liams. Krašto sostinės, Nanki- 
no statybai numatoma išleisti 
50 milionų dolerių.

Pirmus papildomus 
rinkimus Anglijoj 

laimėjo valdžia

LONDONAS, kovo 20. — Va- 
kar įvykusiuose East Toxteth 
apskrity papildomuose rinki
muose i parlamentą laimėjo 
valdžios partijos konservato
riuj kandidatas, nors šį karią 
visai menka balsų dauguma, 
palyginti su praeitais rinki
mais, kuomet taip pat konser
vatorius buvo išrinktas.

Darbo paitijos kandidatas 
gavo 50 balsų mažiau ne pra
eitais -rinkimais, o liberalų kan
didatas šį kartą surinko 2000 
balsų daugiau, nekaip praei
tais balsavimais.

Kiti papildomi rinkimai

Be šių, šią savaitę įvyks pa
pildomieji rinkimai dar ketu
riuose kituose a psk ricinose.

Turkija verčia neve- 
dėlius vesti

Senbernius, senmerges ir bevai
kius našlius našles apdeda 
baudžiamais mokesniais

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 20. — Panaikinus 
Turkijoj haremus, ėmė krašte 
augti skaičius nevedėti ų — sen
berniu ir senmergių. Vyriau
sybė tad susirūpino, kad nepra
dėtų mažėti gyventojų skai
čius. Paraginti, kad nevedėliai 
vestų, įvedami senberniams ir 
senmergėms, amžiaus nuo 25 
iki 15 metų, taipjau bevaikiams 
našliams ir našlėms, “■baudžia
mieji” mo'kesniai. 25 nuoš. 
tokių mokesnių bus išdalomas 
neturtingoms šeimomis, turin
čioms na mažiau kaip penketą 
vaikų.

Stengsis priversti suki
lėlius kautis su feda- 

raline kariumene
TORREON, Meksika, kovo 

20. — Federalintei kariuomenei 
užėmus Torreonfj, dabar bus 

įstengiamos pasivyti gen. Gori* 
žalo Escobaro sukilėlių armija, 
bėganti į Ohihuahua Miestą, o 
iš ten, tur būt, į Juarczą, Jung
tinių Valstybių pasieny.

Federalinės kariuomenės va
das, gen. Almazan, ką tik gavo 
iš Jungtinių Valstybių šešis 
bombarduojamus aeroplanus. 
Tuosius planuojama tuojau pa
siųsti į šiaurę ir į vakarus už 
akių besitraUkiamtiems sukilė
liams, išsprogdinti geležinkelių 
linijų dalis ir kai kuriuos tiltus. 
Tuo birdu butų stipriai sutruk
dytas sukilėlių bėgimas ir jų 
armijos priverstos stoti kovon 
su besigenančia federaline ka
riuomene.

■f ' I ,

Jokių taikos derybų su 
Meksikos maištinin

kais nebus

Dideli komunistų 
areštai Indijoj

BOMBĖJUS, Imlia, kovo 20. 
— Ryšy su tariamu .“sąmokslu 
prieš Valstybę,” Bombėjuj, Poo- 
noj ir Kalkutoj policija suomė 
daug komunistų.

Jaunas vokiečių grafas 
kaltinamas dėl tėvo 

nužudymo
JANOVICAI, Silezija, kovo 

20. — Policija suėmė čia' jau
ną grafą Kristijoną Vernigero- 
de, 27 metų amžiaus. Jį kalti
na dėl nužudymo savo levo, 
grafo Eberhardo Vernigerode, 
kurio kūnas buvo rastas sofoje 
su šautuvo kulipkos sutriuš
kinta ga’va.

5 jaunos kubietes 
sudegė karnavale
HAVANA, Kufoia, kovo 20.— 

Sggua la Grande .priemiesty 
per karnavalą sudegė penkios 
jaunos kubietes. Jos dalyvavo 
puikiai pataisytame gyvame pa
veiksle, kuris buvo mažo vaiko 
netyčia padegtas. Dvylika ki
tų mergaičių, paveikslo daly
vių, skaudžiai apdegė ir guli li
goninėj. /

Varšuva švente savo 
diktatoriaus gimimą
VARŠUVA, kovo 20. — Va- 

kar Varšuva su didelėmis ce
remonijomis šventė savo dik
tatoriaus, maršalo Juozo Pil
sudskio gimimo dieną. Pats 
solenizairtas tačiau serga ir 
niekur iš Belvcdero rūmų ne
sirodė.

Motina ir trys jos vil
kai žuvo liepsnose <

WEST PLAINS, Mo., kovo 
20. — Keturi asmens, Mrs. Ed. 
Burris, 28 metų amžiaus, ir 
trys jos maži vaikai žuvo gais
re, kuris sunaikino jų fanuos 
gyvensimus namus, apie dvide
šimt mylių nuo VVest Plains.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
20. — Atsakydamas į sukilėlių 
vadų, generolų Caraveo ir Es- 
cobaro, pYašymą pradėti dery
bas dėl taikos, federalinė Mek
sikos vyriausybė par e i š k ė 
jems, kad jokių taikos pertrak- 
tacijų su maištininkais nebus.

Del potvynių, tūkstan
čiai cechų liko be 

namų ir turto
BRATISLAVA, čechoslovaki- 

ja, kovo 20. — Per didelį pot
vynį, kokio čia nebuvo dar nuo 
1872 metų, tūkstančiai šeimų 
abiejose Dunojaus upės pusėse 
neteko savo namų, gyvulių ir 
kitokio turto.

Norvegų kronprinco ve
stuvės su Švedų 

karalaite
OSLO, Norvegija, kovo 20.— 

Norvegų sostinėj dabar dide- 
| lės iškilmės. Sosto įpėdinis 
Olaf veda švedų karaliaus duk
terį, princesę Martą. Rytoj 
įvyks jų sutuoktuvių ceremoni
jos.

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

Didėjąs debesiuotumas; apie 
vakarą ar naktį gali būt lie
taus; stiprėją žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 35° ir 51° F.

šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 6:02. Mėnuo leidžiasi 
4.22 ryto.

Senatorius Wheeler 
lankosi Nikaraguoje
MIANAGUA, Nikaragua, ko

vo 20. — Aeroplanu atvyko į 
čia iš Panamos Jungtinių Vals
tybių senatorius Burton K. 
Wheeler. Jis nori čia arčiau 
susipažinti su situacija ryšy su 
projektuojamu kasimu kanalo 
per Nikaraguą.

MOTINA, DUKTĖ SUDEGĖ

JUAiREZ, Meksika, kovo 20- 
— Sui’klėlių štabo pranešimu, 
ties Ojinaga (įvykę® trumpas 
susikirtimais tarp federalinės 
kariuomenės būrio ir sukilėlių. 
Kautynėse kritę penkiolika fe- 
deralų.

Mirė maršalas Foch

BAKERSF1ELD, CaL, kovo 
20. — Praneša, kad Sierra Ne- 
vados kalnuose, apie 50 mylių 
į rytus nuo čia, sudegė nedide
li nameliaj ir jų liepsnose žu
vo dvi moterys, Mrs. A. M. 
Green ir jos duktė. Abidvi 
buvo neseniai atvykusios iš 
New Jersey.

PARYŽIUS, kovo 20. — Po 
ilgos ligos šiandie mirė francu- 
zų karininkas, maršalas Ferdi- 
nand Foch. Didžiojo karo me
tais jis buvo vyriausias karo 
vadas. Buvo 77 metų amžiaus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Hammonde statys di
delį muilo fabriką

IBAiMiMON'I), Ind., kovo 20. 
—• Ilamondo administracija 
pardavė Gamlbiridge., Mass., 
muilo fabrikininkams, Lever 
Brothers, tryliką akrų miesto 
žemės palei ežerą. Pirkėjai ne
trukus pradės statyti tame plo
te didelį muilo fabrikų, kuria
me turės darbo apie 500 darbi
ninkų. Fabrikas pastatyti pa
reis 5 milionai dolerių.

Ištrėmė iš Javos komu
nistų propagandistus
HAAGA Olandija, kovo 20. 

— Iš Javos praneša, kad į ten 
bandė įsigauti šeši 'britų ir bri
tų Indijos komunistai su pro
pagandos filmomis ir kitais 
aparatais. Jie buvo suimti ir 
deportuoti į Singapūrą.

Meksikos banditai su
ėmę amerikietį

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
20. Jungtinių Valstybių am
basada gavo žinią, kad La No
ria kasyklų apielinkėj, Zacate- 
cas valstijoj, meksikiečių ban
ditai suėmė vieną amerikietį, 
T. iL. Carnahan vardu. Bandi
tai nori gauti iš jo išsipirki
mo pinigų.

SPROGIMAS ĮMONĖJ

WASIHNGTONAS, kovo 20.
Georgetciwno un iversileto 

seismografas įregistravo žemės 
drebėjimą, turėjusį atsitikti apie 
2,000 mylių tolumo nuo Wash- 
ingtono.

Amerikos kongreso na
rių vizitas Haiti

PORT-AU-PR'INCE, Haiti, 
kovo 20. Į čia atvyko iš San
to Domingo keturi Jungtinių 
Valstybių kongresmanai, atsto
vų buto komisijos salų reika
lams nariai: F. W. Dallinger, 
Joseph L. Hooper, F. W. Ma- 
grady ir J. B. Vincent.

Vienas darbininkas žuvo, 4 pa
vojingai sužeisti

MARGUS HOOK, Pa., kovo 
20. — Sun Oil kompanijos re- 
finerijos įvyko gazolino sprogi
mas. Vienas darbininkas, Ja
mes McAbee, 30 metų, buvo 
užmuštas, o keturi kiti pavo
jingai apdeginti.

Illinois legislatura 
apdėjo gazoliną 3 
centais mokesnio

Įstatymas pasiųstas gubernato
riui patvirtinti

SPRINiGFIELD, iii kovo 20. 
— Legislaturos atstovų butas 
šiandie 94 balsais prieš 50 pri
ėmė bilių, kuriuo gazolinas ap- 
dedamas mokesniais. Galonui 
gazolino reikės mokėt 3 centai 
taksų.

Kadangi bilius senato Lavo 
jau anksčiau priimtas, tai da
bar jis pasiųstas gubernatoriui 
Emmersonui pasirašyti.

Iš DARBO LAUKO
[Kviečiame savo skaitytojus 
darbininkus, rašinėti Naujie
noms žinių iš darbo lauko.]

BROKERIŲ TELEGRAFO 
OPERUOTOJAI SU

STREIKAVO
NIEW YORKAS, kovo 20. — 

Sustreikavo didžiulės brokerių 
Lcgan & Bryan firmos telegra
fo operuotojai, viso apie 200 
žmonių.
FORDO DARBININKAI KA
NADOJ LAIMĖJO STREIKĄ

WAiLKElRVILLE, Ont, Ka
nada. — Protestuodami dėl ver
timo dirbti ilgesnį laiką, ne
kaip normaliai nustatyta, visi 
Ka n aklos Fordo įmonės darbi
ninkai buvo metę darbą. Įmo
nės viršininkai tuojau nusilei
do ir užtikrino darbininkus, 
kad viršlaikio daubas bus pa
naikintas, ir strekininkai grižo 
vėl dirbti.

TEKSTILĖS ĮMONĖS DARBI
NINKŲ STREIKAS

GBEENVIIJ.E, S. C., kovo 
20. — Čia sustreikavo Ware 
Shoals iManufacluiring kompa
nijos tekstiles įmonės darbinin
kai. Darbas įmonėj dėl to visai 
sustojo. Įmone yra neunijinė 
ir jos darbininkai nėra organi
zuoti.
TlEXASiPACIFIC DARBININ

KAI BALSUOJA STREIKO 
KLAUSIMĄ

DALLAS, Tex., kovo 20. — 
Texas & Pacific geležinkelio 
traukinių tarnautojai, viso apie 
4,000 visuotiniu galsavimu 
sprendžia isitreiko |pak.ke.lh'imo 
klausimą. Jie priklauso Order 
of Raikvay Gonductors unijos.

LIETUVOS ŽINIOS
Šiaurinės Lietuvos 
dėl nederliaus nu
kentėjusių šelpimas

Arba: “Katalikiškos” 
aukos tik katalikams

[“Naujienų” korespondencija iš 
Lietuvos]

Šiais metais šiaurės Lietuva 
nukentėjo dėl nederliaus. Jų 
būvis vargingas- Padėti šiau
riečiams daromos rinkliavos, 
valdininkai skiria kiekvieną 
mėnesį dalį algos nukentėju
sioms. Valdžia duoda paskolą, 
apskritai, visi stengiasi padėti 
šiaurines dalies lietuviams.

Kad darbas sėkmingiau eitų 
visuose aps'kričiuose įsikūrė ko
mitetai, kuriems vadovauja vy
riausias centro komitetas. Vis
kas, rodos, buvo dirbama iš
vien, neatsižiurint nei politinių 
skirtumų nei tikėjimo dalykų, 
nes tame darbe sutiko dirbti ir 
dirba įvairių partijų žmonės: 
prisidėjo prie to darbo ir sta- 
čaiti'kių ir evangelikų ir žydų 
.dvasiŠkijos,

Tik katalikų dvasiški ja per 
savo aukščiausią ierarchiją, sa
vo arkivyskupus ir vyskupus, 
visai kitomis akimis pažiurėjo 
į tą darbą. Jiems pasimatė, kad 

į Lietuvoje jie tėra tik patys vie
ni, kaip visos liaudies vedėjai. 
Todėl jie paskelbė savo gany
tojų laišką, kad pašalpą nuken
tėju si ems nuo nederliaus gali 
teikti išimtinai per savo orga
nizacijas. Jie paskelbė, kad 
kiekvienoje parapijoj reikia iš
rinkti komitetai, kurie rinktų 
aukas nukentėjusiems nuo ne
derliaus, ir surinktas aukas pa
skirstyti nukentėjusiems paves
tų katalikiškoms organizaci
joms.

Atrodo, kad katalikams visai 
svetimos ir valstybės ir savi
valdybių įstaigos ir visi tie vi
suomenės sudaryti komitetai. 
Jie nori eiti išimtinai “kataliky
bės”, keliais. Tačiau tik moka 
atjausti vargo išliktą kataliką, 
kiti.s tikybos žmogų artimu ne
pripažįsta... A. G.

Sušalo elgeta lovoj
Iš Naumiesčio valsčiaus, 'Tau

ragės apskričio, praneša, kad 
pereitą savaitę špyčių kaime 
rastas negyvas savo trobelėj 
Gedminas, senas žmogus. Jis 
maitinosi elgetaudamas. Mano
ma, kad grįžęs iš žmonių, ne
turėdamas kuro atsigulė ir. su
šalo.

V elykų 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, Hl.
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KORESPONDENCIJOS
rios pašaliniams žmonėms ne
buvo žinomos iki šiol.

! Nėra to svarbesnio programo, 
kad p. Adolphina savo maloniu 

J. Babravičiaus koneertaa Wo-' įalseliu publiką,
mens Kepubliran Kliube ; fos .sesute> Vanda,

1 taipjau ima dalyvumą. Kovo gi
2 d. p. Radavičiai susilaukė 

I sveiką gražų sūneli, kuriam var- 
‘ | das duotas Leonardas. Tėvai ir 

sesutės labai patenkinti garniu 
už gautą tokią brangią dovaną. 
Galiu sakyt, jei tik p. Radavi
čiai sveiki gyvens, mokės sūnų 
išauklėti tikru tautiečių ir ga
biu veikėju. Reiškia Kenosha 
Lietuviška Respublika vienu 
piliečiu padidėjo.

Velitina mažutėliam Leonar
dui Badavičiai sparčiai sveikam 
augti! Taipgi ir tėvams geriau
sios

Boston, Mass

važiavo į Detroit iš visų kraš
tų, kad vargiai kada buvo tiek 
bedarbių, kiek yra šiuo laiku 
Detroite. Daugybė bedarbių yra 
gana kritiškoj padėtyj;’ Todėl 
patarčių nevažiuoti darbo ieško
ti i J 
gar

d.—East Chicago, III.

d.—Indiana Harbor, 
ir 343 kuopos.

džiaugias, kad 
prezidentu, 
visus savo

Detroitą, nes čia jau ir da- 
galybės bedarbių yra.
• —Bedarbis.

Dienos Per Vandenyną
1 ir išLIETUVOS

per Cherbourg ar Bremeną 
didžiausiais ir Rreigiaučiais Vokietijos laivais

I I I HLS IIIIIA 
ar kuriuo kitu populiariu šios linijos laivu.

Tik 7 Dienos į Lietuvą
Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. — 

Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai Išplaukimai
Del sugryžimo certififcatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar

NOKTU 1IIHAS
IH>I 

W. Randolph S't., Chicago.

Bal. 11 
—89 kp.

Bal. 12
Ind.—185

Bal. 16 d.—Michigan City,
Ind. 222 kp.

Bal. 17 d—La Porte, Ind.— 
329 kp.

Bal. 20-21 dd.— VVestville, III. 
—18, 29 ir 223 kuopos.

Bal. 22 d. Terre Haute, Ind.— 
46 kp.

Kuopos norinčios daugiau ži
nių rašykit organizatoriui šiuo 
adresu:

—A. Žukas,
5714 S. Rockwell St.,

Chicago, III.

Per visą laiką, workerių par
tijoje ėjo peštynės. Bet dar to
kios nebuvo, kaip kad dabar. 
Lovestiniečiai su fosteriečiais 
ėdąs kaip išalkę vilkai. Dabar 
Lovestoniečiai
Fosterio neišrinko 
nes Fosteris butų 
priešus sukimšęs į belangę. 
Mat, kur nuėjo 100,000 dolerių, 
kuriuos praleido garsinimui Fos
terio pereitą rudenį.

Trockistai irgi nemiega ir 
jau giliai įleido savo šaknis. 
Finai (suomiai) didžiumoj yra 
su trockistais. Tas pat ir su ki-L 
tų tautų komunistais. Iš visko! 
matyti, kad iš masinės worke
rių partijos liks mažas burbu
las. Kur lietuviai darbiečiai 
dėsis dar nėra žinios. Bet ma
tyti, kad jie greičiau pranyks 
kaip migla, nes jau ir šiandien 
visi karštieji darbiečiai pasi

traukė ir sau ramiai verda na- 
minėlę. Mat, prie ko priėjo.

Musų dainininkas Juozas Bab
ravičius baigė savo koncertui 
sezoną rytuose kovo 11 d. di-| 
džiausiu pasisekimu. Nors pra-j 
džia buvo ir nesėkminga, bet 
užbaiga buvo nepaprasta.

Paskutinį, kovo 11 d., koncer-| 
tą rengė amerikietės moterys.,' 
Koncertas būva pačiame miesto 
centre, prieš pat Boston Com- 
mon aikštę, kur tarp žymiau-' 
šių Naujosios Anglijos milio-' 
nierių rezidencijų randasi ketu-Į 
rių augštų Women Republican; 
Club namas. To kliubo svetai
nėje ir įvyko koncertas, žmo
nių buvo pilnutėlė svetainė, 
nors įžanga buvo vienoda —$5. 
Publika buvo inteligentiška,! 
daugiausia moterys, kurių per-j 
lai, briliantai ir mandagumas Apšvietiecių su darbiečiais 
darė ypatingą Įspūdį. Sunku bu-; batai. — Ve*1 : 
vo įsaivaizduoti, kad tai yra1 
koncertinė publika, nes visas 
puošnumas ir formalumas grei-į 
čiau rodė į didelę iškilmę.

štai pasipylė gausus, stačiai i 
griausmingas delnų plojimas. | tiečių ir darbiečių ėjo atkakli 
Pakėlęs galvą matau kaip musų kova, kuri netik nemažėja, bet 
Dainos Karalaitis mandagiai I dar aštrėja. Apšvietiečiai per 
kloniojasi Bostono aristokrati- savo organą “Aidą”, kuris da- 
jai už taip malonų priėmimą, i bar eina Detroite, daro didžiau- 
Bet veikiai viskas nurimsta ir sį puolimą ant darbiečių, nuro- 
taip nutyla, kad nė kvėpavimo, 
rodos, nesigirdi—ir tyras, skam
bus Babravičiaus balsas pasilie
ja po visą šią puošnią ir dailią 
Svetainę.

Jo interpretacija 
itališkų ir rusiškų dainų stebino '24 d., Lietuvių svetainėj, kai 
visa publika, bet, rodos, kad jos 1 vab P° piet, Įvyks debatai.

i “Vil- 
Ak, kokis griaus- nies” redaktorius iš Chicagos— 

lydėjo'nuo darbiečių. ir 
Visur ka,

I naiy«. Debatų tema: “Ar 
! Amerikos Darbininkų Partija 
atsako vadovavimui Amerikos 
darbininkų?” Prie šių debatų, 
kiek teko nugirsti rengiasi abi 
pusės. Kasparka sako, kad at- šio. Jį daktarai pataria vartoti 
vešias visą troką faktų ir nuro- prieš rūgštis per virš penkias 
dysiąs visus žalingus darbiečių dešimt metų.
darbus.
juokias, kad Andrulis, vieton Milk of Magnesia, didelėse 25c 
faktų prieš apšvietiečius, atši-l ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
vesiąs Aimenavičių iš St. Lo
uis, kuris buvęs kada pas ap
švietiečius administratorium, 
bet pabėgęs pas -darbiečius. 
Kaip nebūtų, bet šie debatai, tai 
bus svarbesni už Mockaus su 
Visuomiu, n-as jie debatavo apie 
tikėjimą, o čia bus kalbama 
apie darbininkus ir bus atideng
ta daug visokių slaptybių, ku-

sveikatos!
—Koresp.

Detroit, Mieli
i de

batai. — Voikeriai niaujami 
tarpe savęs. —Trockistai or
ganizuojasi.— Darbai ir be
darbių armija.

Per keletą metų tarpe apšvie-

dydami jų pragaištingus dar
būs. Kiek laiko atgal pasklido 
gandas Detroite, kad apšvietie- 

i čiai nutarė šaukti į debatus! 
I darbiečius. Vėliaus pasirodė ir

angliškų,! garsinimai, kad nedėiioj, kovo

SLA. Generalinio or 
ganizatoriaus marš 

rūtas
d.—Waukegan, III.—4Kovo 22

289 kuopa.
Kovo 23

, 212 ir 338 kp.
Kovo 25 d.—Racine, VVis.— 

100 kp.
Kovo 26-27 d.— Milvvaukee,

Wis.—177 ir 328 kp.
Kovo 29 d.—Sheboygan, VVis. 

—330 kp.
Kovo 31 d.—Rockford, III.— 

77 kp
Bal. 2 d.—Aurora, 111. —300

d.—Kenosha', Wis.—

t Atšviežinantis 
Miegas?

Detroite darbai šiuo laiku ei
na neblogai. Bet kuomet kapi
talistinė spauda pradėjo bub- 
nyt apie Fordo ėmimą 30,000 
darbininkų, tai tiek žmonių pri-

Bal. 3 d.—Joliet, III.—167 kp.
Bal. 4

311 kp.
Bal. 5

273 kp.
Bal 9

kp. ir Tolleston, Ind.—284 kp.

d.—Frankfort, III. —

d.—Hammond, Ind. —

d. —Gąry, Ind. —212

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

maloniai
Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias rr.ateriolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tek Cicero 180

•‘Aš negalėdavau miegoti.” sako Mrs. 
John Richardą, Jackson, Ohio. “Aš buvau 
silpna, neturėjau apetito, turėjau vidurių 
užkietėjimą visą laiką, turėjau saigulj ir 
nervingumą. Aš gavau didelę pagelbą nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. Aš ifiarto- 
jau dar du buteliu ir dabar esu geroje svei
katoje. Nuga-Tone yra tikrai geros gyduo
lės nuo skilvio, kraujo ir nervingumo.”
- Virš millonas žmonių, kurio vartojo Nuga- 

Tone gavo pastebėtinai geras pasekmes. Jos 
pataisė apetitą ir pagelbėjo virškinimui, 
prašalino gasus iš skilvio, prašalino svai
gulį ir užkietėjimą, palengvino inkstų ir 
pūslės trubelius j porą dienų ir tai dauge
lyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus nervus, sustiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą dėl visų kūno orga
nų. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse su 
garantija grąžinimo pinigų. Žiūrėkit garan
tijos ąnt kiekvieno pakelio.

DRESiį DĖZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos dieną ir vakar 
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas I

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”
Chicago, III.

St.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

24 Mėnesiai

Jūsų aptieka turi Phillips

Dulch Boy White

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

CHICAGO, ILL.

platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk-

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

3210 So. Halsted St.
Telephone Victory 1266

$1.69
Galionas

pigiausio*
Kre-

“Mi'k of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirm tukimo Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

jus pradeda kankinti 
gasai, ar nevirškinimas, 

tai būna kaltė, 
yra perdaug

Geriausias būdas —

■SSMKBOi

Kai 
rėmuo, 
tai paprastai 
kad viduriuose 
rūgščių.
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesni kieki rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai ------ o-~ c

r D. J. Kaspar-I tuoj aus. Simptomai pranyksta 
vietinės apšvietiečių kuopos' j penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių m,etodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir-

C * C' ' " U i

nesužavėjo iki jis nepasiekė lie-| Debatuosią V. Andrulis 
tuvių dainų.
mingas delnų plojimas 
kiekviena lietuvių daina:
tyla (Gruodžio), Aguonėlės| narys.
(Gruodžio), Kur bakūžė sama
nota (Šimkaus). Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka (Petrausko) ir 
Aš bijau pasakyt (Vanagaičio). 
Nedrysau, Juozai, bet norėjau 
siekti ir pabučiuoti tave iš to 
džiaugsmo, kad mes esame vien
genčiai, kurių dailę kultūrinis 
pasaulis taip augštai įvertino.

Nežinau kaip ir palyginti šį

Del išmokėjimo
N arpų apšildymo
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit-'ii* reikalaukit 

kainų.
Taipgi detroitiečiai NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ

mas puikiausiai kvėpiančių gė
lių vainiko ant kultūros alto
riaus. Ir žinok, Juozai, kad to
mis tavo taip gražiomis gėlėmis, 
tuo puošniuoju tų gėlių vainiku 
tavo tėvynainiai ilgai-ilgai 
džiaugsis ir gėrėsis.

—V ienas. V.

Kenosha, VVis
Iš kitų apgyventais lietuvių 

miestų kartais girdžiami nusi
skundimai, kad buk lietuviai 
mažėja, jaunimas šalinasi nuo 
lietuvių. Kenoshoj yra kaip! 
tiktai priešingai, štai DailėsI 
Ratelis susideda su maža išim
tim, vien iš čia gimusių jau
nuolių. Padedant augusiems, 
jaunuoliai lavinas dainų, teatro 
lošimo, yra pasinėrę kultūri
niam ir meno darbe.

Kovo 10 d., German Ameri
can Home svet., Ratelis buvo 
suruošęs teatrą, perstatė dviejų 
veiksmų komediją “Piršlybos”.! 
Viskas pavyko geriausiai. Pub
likos nemažai dalyvavo — liks 
pusėtinai pelno.

Bet dar ne viskas. Dailės 
Ratelis ruošia metinį koncertą 
bal. 21 d. Tai bus didelis kon
certas. Tam busiančiam kon
certui p. Onytė Kasparienė, Juo
zo Kasparo žmona, už aps
kelbimus surinko jau 200 dole
rių. O kur visa eilė tokių dar-į

Permatoma, kad pel-i 
likti tūkstantinė.

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

Specialistas gydyme chroniškų tr naujų li
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apat
inis! u jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ISegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jacksėn 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. Nedėiioj 

nuo 10 ryt* iki 1 po pietų.

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami

buotoj ų ? 
no turės

apie daugėjimą lietu-Dabar
vių. Kenoshiečiams yra gerai' 
žinoma pp. Radavičių šeimyna., 
P.p. Radavičių vyresnioji duktė; 
Adolphina yra žinoma kaipo ge
ra dainininkė, rimta, dora mer
gaitė ir prielanki draugijoms.!

Vyrai ir Moterys
Jus galite buti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervu ligas, kokį silp
numą. pūslės, privatines 
ar dlapiiposi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liuo
bam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifilį, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
painioms tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiuus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir 

grąžino tvirtumą ir 
čianis pacientų, 
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy 
dymas 
rys ir 
Zenius

Lcad 100 svaru 
$11.50

Pure Linseed Oi!, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pSdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rodkwell Street 

Lafayette 4689

Cirkuliarai garsinimui bargenų 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų lajškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

35

specialia gydymas su- 
vyriškumą tukstan- 

Dr. Ross gydymas bu- 
................... . ". ‘ 

padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
dcl jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMA# SPECIALISTAS
dešimt metų Siame name. Imkit 

penkto augšto. Prioiidmo 
508

Tris 
elevatorių iki 
kambarys vyrams 506, moterims 
kambarys.

Valandos: Kusdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Nodėliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. i><> pietų. Panedėliais, Serodo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

Garsinkiles Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL



Ketvirtadienis, kovo 21, ’29 NAUJIENOS, Chicaeo. ffl. 3

Svarbios natūraliza
cijos permainos

miigration, su užgyrimu Darbo 
Sekretoriaus, turės pagaminti 
užrašymo tu ateiviu reguliaci
jas. Del kiekvieno rekordo už
rašymo ateivis turės mokėti *

ŠIS TAS

Legalizavimas rezidencijos at- i Cominissioner General oi Im 
eivių. kurie atvyko i Suv. j gration $20.00.
Valstijas prieš birželio 3 d., 
1921

Immigracijos ir Natūraliza
cijos įstatymų tikslams, ateivis, 
kuris šituo budu užsirašys jo

Po ilgų diskusijų Kongrese, 
ypatingos svarbos natūralizaci
jos bilius perėjo abiejus butus, 
ir prezidentas Coolidge savo ad
ministracijos paskutinėse va
landose pasirašė po bilium. Di
liaus svarbiausias punktas le
galizuoja rezidenciją ateivių (ir Į 
vėliaus teikia pilictystę tiems | 
ateiviams), kurie atvyko į Suv. 
V sisitijas prieš birželio 3 d 1921 
(kuomet pirmas “kvotos” įsta
tymas buvo priimtas) ir kurių 
atvažiavimo nėr oficiališko re
kordo. Bilius įeina galėn liepos 
1 d. 1929 m.

Sulig Natūralizacijos įstaty
mo reikalaujama “atvažiavimo 
certifikatai” (certificates of | 
arrival) nuo visų pilietystės i 
kandidatų. Tie ateiviai, kuriui

atvažiavimą į Suv. Valstijas 
bus skaitomas liegališkai įleistu 
į Suv. Valstijas nuolatiniai re
zidencijai sulig dienos jo įva
žiavimo. šituo bud u ateivis, 
kuris legalizuoja jo buvimą S. 
Valstijose, sulig naujo įstaty
mo, gali tapti Suv. Valstijų pi
liečiu į dviejus metus nuo už- 
sirašymo jo atvažiavimo į Suv. 
Valstijas.

Taipgi pavėlins tokiems at
eiviams išgauti sugryžimo lei
dimus (ipermits to re-cnter) 
kuomet vyksta į užsienį arba 
parsitraukti artimos šeimynos 
narius kaipo pirmenybės atei
vius, kuri privilegija teikiama 
žmonoms ir vaikams ateivių 
legališkai įleistų į Suv. Valsti
jas nuolatiniam apsigyvenimui.

Kuomet užrašymas užrekor-
atvažiavimo nebuvo rekordų, ne
galėjo išgauti tokio certifikato 
ir negalėjo įgyli pilietystės. .ši
tas padėjimas lietė tūkstančius 
ateivių, kurie įvažiavo legaliai, 
bet negalėjo atsiminti atvažia
vimo dieną ir vardą laivo, kuris 
j nes atvežė skersai Atlantiką. 
Tūkstančiai atvažiavo i Suv. i * 
Valstijas per Kanadą, jie buvo 
tinkamai imigracijos oficierių 
peržiūrimi ir egzaminuojami, i 
bet jų įvažiavimas negali būti j

duotas, atvažiavimo certifikatas 
reikalaujant natūralizacijos tik
slams, bus išduotas tokiems at
eiviams, kuomet jie užmokės 5 
dolerius, kuris mokestis bus rei
kalautas dėl visų atvažiavimo 
certifikatų po liepos 1 d. 1929 
metų.

Aprūpinimas užrašyti atva
žiavimus ateivių, kurie atvyko 
į įSuv. Valstijas prieš birželio 
3 d. 1921 m., įeis galėn liepos 
1 d., 1929 m.

Kaune tūli žmonės juokus 
' krečia iš Pilkos įsitikinimo, jog 
| Amerikos lietuviuose yra daug 
scenos pajėgų, kurios prie kito
kių aplinkybių galėtų daug 
naudos atnešti profesionaliam 
lietuvių teatrui. Man nėra čia 
patogu įvardyti asmenys, apie 
kuriuos panašiai kalbėdamas, 
turėjau ir turiu Kauno draugų 
nuomonės dėlei visti k nepermai
nomą nusistatymą. Antrą ver
tus, berods, rasiu savo įsitikini
mams pritarėjų, jog ir Ameri
koje galima lietuviškose sąly
gose sudaryti vaidinimus, kurie 
išsiskirtų iš paprastų “mėgėjų” 
pramogų. .O kad Kauno “auto
ritetai” truputį šalčiau į daly
kus žiūrėtų, man norisi bent 
sykį pratarti: Kaunas, gerbia
mieji, yra ne už septynių kalnų, 
o Amerikoje vistik yra; lietuvių, 
kurie tuos pačius dalykus (o 
šiuo atveju ir scenos pastaty
mus) mato ne tik viename Kau
ne, ir kurie gali, turi teisės ir 
moka dalykus “lyginti” ir ver
tinti. “Vidutinio masto” žmo
nės gali taip pat bandyti ir prie 
ko nors siekti, nes jokioj pri
vilegijos įstaigoj tiems daly
kams patento Kauno meno “na-•
poleonai” dar nėra išsiėmę. Vi
sur lietuviuose yra pažanga ir 
toji pažanga, deja, nepripažįsta 
jokių autoretingų metropolijos 
šiltų vietelių derektyvų. Mene, 
kaip ir kiekvienam gyvenimo 
apsireiškime, — gabus žmonės 
gali būti visur ir gabumo ne-

užtvirtinamas, nes prieš 1921 i Naujos reguliacijos dar nc- 
metus rekordai tų ateivių, ku- atspausdintos.
ric įvažiavo į Suv. Valstijas iš Tolesnių informacijų apie už- 
Kanados ’per Buftalo, Detroit, | rašymą arba užregistravimą a«t- 
Porta, North Dakota ir kitas važiavimų į Suv. Valstijas prieš 
vietas nebuvo pasiųsti į Wash- biržeij0 3 į., 1921 m.Į galima 
ingtoną. 'gauti iš Lietuvių Biuro, For-

Fereign Language Informa- £;<>n Language Information | 
lion Service ir 'kelios kitos tau-1 Service, 222 Fourth Avenue,

pavydėkime niekam, nes jis 
visvien ras sau vietos prasiverž
ti net ir pro musų pavydą! 
Dixi! Ir dar kartą pareiškiu, 
kad ir scenos meilės apimtų ir 
scenai tikrai atsidavusiu ir di
delį scenos gabumą turinčių 
žmonių Amerikos lietuviuose 
sutikau daug didesnį būrį, negu

Apie musų Petrą

Petras Vaičiūnas mano min
tyje visada stovi, kaipo “musų 
Petras”. Biblijoj aiškinama, 
kad Petras tai yra “uola”. Well, 
P. Vaičiūnas nepanašus į ak
meninį dalyką, kokiu turėtų bū
ti uola: Petras yra minkštas, 
jautrus, tylus —tokį jį pažįsta
me paprastam gyvenime. P. 
Vaičiūnas vienintelis žmogus, 
kurį iki šiol sutikau, kad taip 
melą neapkęstų. Viską atlei
džia, bet dėl melo dreba jam 
rankos, dega akys. Ilgi plau
kai tik skraido, tylus visada 
žodžiai būna tokie šiurkštus, pil- 
nabalsiai. Ir dar Petras ypa
tingas tuomi, kad kaip niekas 
kitas myli saulę. Visada jo 
kūryboje saulės atspindis, visur, 
kiekvienam jo rašinio puslapy—. 
saulėta šypsena! Visi lietuviai, 
klausosi jo “Mes be Vilniaus 
nenurimsim” žodžių ir visiems 
su Petru norisi tarti, kad ir į 
Vilnių mes “saulėmis nuei
sim”. Vaičiūnas dirba tik tuo
met, kai yra saulės šviesa. Ke
liasi anksti, kai pasirodo saulės 
šviesa ir rašo, kol neužgęsta 
vakarinės aušros raudoni spin
duliai. O vėliau, kai nėra sau
lės, prie plunksnos jo ir su pra
šymu nepriprašysi! Toks jau 
žmogaus būdas, o to žmogaus 
kūryba lietuviams gal ir yra 
meili todėl, kad yra nuoširdi ir 
saulėta. Ir, žiūrėkit, visi P. 
Vaičiūno kurinių tipai tokie sa- 
votįški: jie gal ir blogai elgiasi,! 
bet jie yra geri žmonės. Todėl 
visiems jie kažkodėl ant visa
dos pasirodo brangus ir savi ir 
malonus.

ta sanetorum. Paprasto pilie
čio gatvėje nuomonę pagauda
mas, jis ją nebijo iškelti aikš
tėn lygiai su “aukštų ponų” 
nuomonėmis. Ir šiandieninę ar
ba vakarykščią Lietuvą piešda
mas, P. Vaičiūnas savo dideliu 
nujautimu vaizduoja mums ir 
rytdienos Lietuvą. Toji Lietuva 
tokia, kokią mes ją norime ma
tyti, kokia ji kada nors turės 
būti, todėl mums dar branges
nis darosi jos atvaizduotojas.

P. Vaičiūnas peikia, kas yra 
bloga, kelia į viršų, kas yra 
girtina. Jo plunksna yra aštri 
visiems ir jo plunksnos padaras 
yra tuomi ir žingeidus visiems. 
J pirmus Kaune naujo P. Vai
čiūno veikalo vaidinimus tą pat 
vakarą bilietą nenupirksi: sten
gtos iš anksto pasirūpinti! 
“Musų Petras” kasdien vis da
rosi lietuviams reikalingesnis ir 
jis dar daug musų rašliavai sa-

Specialiai Velykoms

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
siu pavasarinių materiolų. Siutų
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Bark 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St.

tiškos organizacijos, kurios in- ’ x-eW York City. kad iš pradžių pats tikėjausi,
teresuojasi ateivių reikalais, Pilnos reguliacijos bus išleis- Atsiprašau, bet tokia jau mano 
prašė pajjelbos ateiviams*, kurie truput} vėliaus. nuomone. <
UtVVko į Suv. Valstijas prieš ...........   — ...... ....... ■ i--------4—--------

“Musų Petras” darbščiausias 
šių dienų lietuvių rašytojas. Ir 
pats populiariškiausias Kauno 
scenoje dramaturgas. Vaizdus 
ir veikėjus savo veikalams jis 
ima iš šiandieninio ir vakarykš
čio Lietuvos gyvenimo, nueida
mas ir j ūkininko triobą ir į 
valdininko butą ir nebijodamas 
pažiūrėti net Į ministerių sanc-

vo gabumo galės atiduoti, 
šiandien juo, girdžiu, susidomė
jo ir kitataučiai, jo veikalai 
vaidinami svetimose kalbose. 
Džiaugiuosi tuomi,l nors, tiesę 
pasakius, statydamas Petro Vai
čiūno veikalus, aš lyg ir “ker- 
šinu” jam, kad jis mane “pri
varė” į lietuvišką veikimą. O 
dar labiau, kad jis yra tikras 
kaltininkas, jog mečiau medici
nos studijas ir tapau aktoris. 
Bet niekuomet neužmiršiu tų 
valandų, kai šaltame Petrapily 
bado metu mes su Petru virė-

me sykiu kaž kokią košę ir kaip 
jis mane mokino svajoti apie 
Lietuvos gražią ateiti.

—Stasys Pilka.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Vilniaus Albumas
Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
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
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1739 S. Halsted St. Chicago, III.

liepos 1 d. 1921 m., ir kurie 
neperžengė deportacijos įstaty
mų, legalizuoti jų buvimą šioje 
šalyje kad jie galėtų tapti Ame
rikos piliečiais. Senatas užgy
nė tokį aprūpinimą, bet Butas 
permainė laiką, vieton 1924 m., 
įdėjo birželio 3 d. 1921 m.

Bilius priimta ir prezidento 
užgirta, aprūpina, kad “užre
gistravimas arba užrašymas at
eivių įvažiavimo uoste, kaip re i-1 
kalauja aktas iš birželio 28 d.1 
1906 m., gali būti padarytas bi- 
le katram ateiviui, kuris tinka
mas pilietystei, kurio atsitiki-1 
me nėr rekordo įleidimo nuo-! 
tolinai rezidenci jai, jeiigu lotos* 
ateivis gali parodyti Commisio 
rjt’i’ (ton erai cf Immgralion, kad 
jis

L atvažiavo į Suv Valstijas 
prieš birželio 3 d. 1921 m.

2. išgyveno Suv. Valstijose be 
pertraukos nuo įvažiavimo,

3. yra žmogus gero morališ
ko budo, ir

I. neperžengęs deportacijos 
įstatymus.

C.Gmmisionier General of Im-

WOKLD’S GREATEST INDOOR SPORTS ARENA

by AludiNon. Wo<hI jiihI lAnroln Sun.and IViirrcn Avė.

Mareli 23 OPENINC
10 Round World’s Light Heavyweight 

Championship Fight

TOMMY LOUGHRAN
Light Heavyweight Champion of the World 

V».

MICKEY WALKER
Middleweight Champion of the World

Irlah
AmericanTIIIY GRIFFITHS vs.

LEO LOMSKI American
Ten Rounds at 175 Ibs. to a Decision

Specialiai dėl velyku

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamų pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 Milwaukee Avė.

SATITIIDAY March 30 
2—Shows Daily—2:15 and 8:15 P. M. 

MILLER BROS.
101 RANC1I

World’s Greatest Wild West

CIRCUS
With 60 Extraordinary Acts

Many Special Features Including

6Brown Bros.
Saxophone Syncopators

Ali for One Priee!
3 GREAT SHOWS IN ONE

The Chicago Stadium was built for your comfort, 
convenience and entertainment. P.T.IIARMON.Pres.
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Aplankykite Apielinkes Prekybos
PARODA

(Merchants Community Exposition)

The Midland National Bank 
of Chicago 

banko rūmuose
Archer Avė. prie Sacramento

5

Bankas Rūpinasi Apielinkes Augimu
Su The Midland National Bank, Archer Avė. prie Sacramento, paskelbimu, kad kovo 

15 d., 1929 atsidaro “Apielinkes Prekybos Paroda” (Merchants Community Exposition) 
banko name, tapo pradėtas naujas veikimas apielinkes kooperavime.

Banko prezidentas p. Wuehrmann, kalbėdamas apie šios parodos tikslą, pareiškė:
“Apielinkių vystimasis per pastaruosius kelis metus Chicagoje buvo taip spartus, kad 

tik keli gyventojai ar biznieriai kiekvienoje tų apielinkių spėjo suprasti sociali, prekybini 
ir industrini augimą, kokis eina aplink juos.

Kad parodyti tą augimą savo apielinkes žmonėms, mes sugalvojome surengti mažą 
parodą produktų, kurie yra pagaminami ir parduodami šioje apielinkėje.

’ Vertelgos ir išdirbėjai nuoširdžiai atsiliepė į šį sumanymą ir dėka jų kooperacijai, mes 
galime parodyti publikai, kad ir nedidelėj vietoj, kokios prekės yra išdirbamos ir parduo
damos jos pačios apielinkėje.

Paroda yra laikoma Midland National Banke. Išstatytos prekės yra gražiai sudėtos 
šepose pačiame banke, o vertelgų ir išdirbėjų g-arsinimai iškabinėti po visą banką.”

P-as Wuehrmann taipjau sako, kad ši paroda tapo surengta siekiant banko tikslą — 
visame kame kelti šios aplielinkės reikalus.

\ P-as Wuehrmann sako: “Jeigu bankinė įstaiga neprisiima bent niekurios dalies va
dovavime kelime gerovės ir progreso savo apielinkes, ji neužsitarnauja to augimo, kurį ji 
semiasi iš natūralaus plėtimosi, kokis įvyksta kiekvienoje progresuojančioje apielinkėje”.

Visą parodos laiką, kuris tęsis nuo kovo 15 d. iki balandžio 27 d., Midland National 
Bankas ir dalyvaujantys parodoje vertelgos ir išdirbėjai dalins savo kostumeriams tikie- 
tus. Visi parodoje išstatyti daiktai bus išdalinti dykai turintiems laimingus numerius 
laike laimėjimo, kuris įvyks paskutinę parodos dieną.
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SENATVĖS PENSIJOS

Kad ir palengva, bando ir Amerika žengti socialės 
įstatymdavybės keliu. Eilėje valstijų jau veikia darbi
ninkų atlyginimo už sužeidimus įstatymas, o dabar gir
dėt vis daugiau pritariančių balsų ir darbininkų ap- 
(1 ra ūdai nuo senatvės.

Illinois valstijos atstovų butas užvakar priėmė dau
guma balsų senatvės pensijų įstatymo sumanymą, kurį 
priteikė šios valstijos darbininkų unijos. Reikia pasakyt, 
kad tas sumanymas labai nedrąsus. Juo einant pensijos 
butų mokamos tiktai darbininkams, sulaukusiems 70 
metų amžiaus, jokio turto neturintiems ir savo darbu 
nebegalintiems pragyventi. Pensijos suma visai menka 
— tik 260 dolerių metams. Prie to dar reikalaujama, 
kad darbininkas butų išgyvenęs valstijoje ne mažiaus 
kaip 20 metų ir kad jisai nebūtų elgeta, profesinis pa- 
basta arba “amžinas tinginys” (kažin kaip gali išgyven
ti iki 70 metų žmogus, kuris neturi turto ir yra amžinas 
tinginys?) ir nebūtų buvęs nuteistas kalėjimu už pikta
darybes.

Tečiaus, jeigu šitų visų trukumų ir nebus, tai dar
bininkas negaus pensijos, kuomet jisai per metus turės 
daugiau kaip 260 dolerių pajamų.

Sunku sau įsivaizduoti, ką turėjo galvoje to biliaus 
autoriai ir jo rėmėjai valstijos legislaturoje. Tik paim
kime tą paskutinę sąlygą. Darbininkas, kurio metinės 
pajamos siekia ne daugiau kaip $260 per metus ir ku
ris dėl senatvės nebegali užsidirbti sau duonos: tai ku
riuo gi budu tas darbininkas galėjo išlikti gyvas iki 70 
metų? Yra labai mažai tokių darbų, kuriuose darbinin
ką laiko iki 70 metų amžiaus. Paprastai darbininkai yra 
atleidžiami iš darbo daug anksčiau. Ir kur tuomet toks 
atleistas dėl senatvės darbininkas gali pasidėti, kad 
jisai sulauktų iki valstija ims jam mokėti pensiją?

Tur būt manoma, kad valstija turės ieškoti kandi
datų senatvės pensijoms “poorhouse’ėse”!

Taigi praktiška to sumanymo vertė yra beveik lygi 
nuliui. Visa, kas jame yra gera, tai — principas; tas 
principas, kad valstybė privalo rūpintis darbininkais, 
kurie nepajėgia užsidirbti pragyvenimą. Jei kartą le- 
gislatura šį principą priims, tai paskui bus lengviau 
kovoti dėl paties įstatymo pagerinimo.

Kamenevas, norėdamas prisige
rinti diktatoriui, pats perdavė 
Stalinui savo pasikalbėjimą su 
Bucharinu.

Sulig tuo dokumentu, kurį 
paleido apyvarton Rusijos dik
tatorius, pasikalbėjimas įvyko 
1928 m. liepos m. 11 d. Politi
nio Biuro narys, Bucharinas, 
labai sujaudintas slaptai atsi
lankė pas Kamenevą, ir ėmė 
jam skųstis, kad G. P. U. agen
tai seką kiekvieną jo žinksnį. 
Jisai atvykęs pas Kamenevą pa
aiškinti jam, dėl ko eina kova 
Politbiure. Toliaus Kamenevo 
užrašuose piešiama šitoks pasi
kalbėjimas:

Kamenevo klausimas: “Argi 
kova jau taip rimta?”

Bucharinas: “Apie tai aš kaip 
tik noriu papasakoti. Mes esa
me tos nuomonės, kad Stalino 
linija lemia pragaištį visai re
voliucijai. Skirtumai tarp mus 
ir Stalino yra daug, daug rim
tesni, negu tie skirtumai, kurie 
buvo tarp mus ir jus... Su Sta
linu aš jau keletas savaičių, 
kaip nesikalbu. Jisai yra intri
gantas be principų, kuriam 
daugiaus už viską rupi savo ga
lios išlaikymas. Septynių posė
dyje mes susikirtome. Buvo 
vartojami žodžiai ‘Tu meluoji’ 
ir. t. t. Jisai dabar pradėjo 
trauktis atgal tikslu mus pa
skersti.”

Kamenevas: “O kokios jūsų 
jėgos?”

Bucharinas: “Aš, Tomski, Ry- 
kov, Uglanov, bendrai penketas 
su mumis. (Polit. Biuras susi
deda iš 9 narių. “N.” Red.). 
Bet jie persigando, kuomet kilo 
kalba apie Stalino pašalinimą.”

Toliaus, Kamenevo užrašuose 
pastebima, kad Bucharino nu
sistatyme pasireiškė svyravi- 

' mas. Eit viešai prieš Staliną, ar 
ne? Jei prieš jį išeisi, tai gra
sina žuvimo pavojus; jei neisi, 
tai Stalinas nugalės savo opo
nentus smulkiomis slaptomis 
intrigomis ir prie to dar užsi
trauksi atsakomybę, kai spalių 
mėnesyje pritruks duonos.

Kamenevas: “Bet kame jūsų 
viltis duonos trukumo išveng
ti?”

> Bucharinas: “Tame ir daly
kas, kad jie, keblumams atsira
dus, visas viltis deda nepa
prastoms priemonėms. Tai yra 
karo komunizmas ir mirtis... 
Nereikia, kad apie mudviejų pa
sikalbėjimą kas nors patirtų. 
Neskambink man telefonu, ka
dangi šnipai klausosi. G. P. U. 
sekioja paskui mane ir sergsti 
tave. Aš noriu, kad tu butum 
painformuojamas, bet ne per 
sekretorius arba tarpininkus. 
Apie šio mudviejų pasikalbėji
mo turinį žino tiktai Rykov 
ir Tomski.”

Pabaigoje Kamenevas rašo 
apie Bucharino atsilankymą: 
“Be to, daug visokių mažmo
žių. Jisai nepaprastai susinervi
nęs. Kartais iš susijaudinimo 
dreba jo lupos. Tarpais jisai da
ro įspūdį žmogaus, kuris žino, 
kad jisai yrą,pasmerktas.”

Tai tokie santykiai susidarė 
bolševikiškos diktatūros Olym- 
pe. Dievaičiai kits kito bijo ir 
prieš kits kitą kovoja.* Jau 
daug toje kovoje krito buvusių 
“neklaidingų” pasaulio revoliu
cijos vadų. Toliaus kris dar dau-
giau.

davosi tą vietą paveržti. Mili-Meksikos revoliucija
I

Dviejų armijų konfliktas.;—Re
voliucijos vadai. — Militaris- 
tų savivaliavimas. — Kodėl 
kilo revoliucija? — Armijos 
išlaidos. — Daugiau karinin
kų, negu kareivių. — Korup
cija. —Genorlas Serrano. — 
Generolo Roberto Cruz pasi
žymėjimas. — Kodėl revoliu
cinis judėjimas kilo šiaurinėj 
Meksikos dalyj.

įApžyaigaj
kurie gal ir sufabrikuoti) val
džios šnipų.

KOVAJARPE SOVIETŲ 
VADŲ

MIRĖ PRUSEIKOS TĖVAS

“Laisvė” praneša, kad Dau- 
gelaičiuose, netoli nuo Kybartų, 
mirė Juozas Vabalas, bolševiko 
L. Pruseikos tėvas. Jisai buvęs 
stambus ir pasiturintis ūkinin
kas, bet prieš 1905-6 m. Rusi
jos revoliuciją priklausęs so
cialdemokratų partijai. Paskui 
jisai pasidarė bepartyvis, nes 
“nesuprato darbininkų klasės 
idealų ir darb. klasės kovai ne
pritarė”. Savo apielinkėje jisai 
buvęs paskilbęs, kaili “bedie
vis”.

ŠNIPAS VISKĄ ŽINOJUS

Alytaus “pučininkų” byloje, 
kurioje svarbiausias kaltinamų
jų buvo Seimo atstovas Kedys, 
liudininkai susidėjo didelėje 
daugumoje iš policijos valdinin
kų.

Jokio “pučo” Alytuje nebuvo 
daryta. Suimtieji tapo apkaltin
ti tiktai dėl to, kad jie planavę 
daryti sukilimą. Apie sukilimo 
planus viską žinojusi policija, 
kurią informuodavęs vienas šni
pas, įsimaišęs į sąmokslininkų 
tarpą. Tas šnipas gal būt ir da
rė visus planus tikslu įvelti Į 
bėda, tam tikrus, nusistačiusius 
prieš valdžią asmenis.

Kiek buvo sąmokslų Lietuvoje 
po 1926 m. gruodžio m. pervers
mu, jie visi buvo išduoti (o kai

Komunistų opozicija, dešinio
ji ir kairioji, vakarų Europoje 
skelbia laikraščiuose įdomių ži
nių apie vidujinius santykius 
sovietų valdžios viršūnėse. Ji 
praneša, kad Stalinas pasklei
dęs tarpe Rusijos bolševikų vei
kėjų nuorašą pasikalbėjimo, įvy
kusio tarpe Bucharino ir Ka
menevo. To Stalino elgesio tiks
las yra, žinoma, diskredituoti 
Buchariną. Kadangi po to, kai 
ta žinia pasirodė spaudoje, Bu- 
charinas jau tapo pašalintas iš 
atsakomingų vietų, tai atrodo, 
kad žinia nėra išlaužta iš pirš
to.

Bucharinas per daugelį metų 
buvo vyriausias komunizmo te
oretikas ir centralinio Rusijos 
komunistų partijos organo re
daktorius. Kai Zinovjevas buvo 
išmestas iš Kominterno pirmi
ninkų, tai Bucharinas užėmė jo 
vietą. Kamenevas perėjo opo- 
zicijon kartu su Zinovjevu. 
Pradžioje juodu abu ir Stalinas 
kovojo prieš Trockį, iki pasta
rasis buvo nugalėtas. Bet vė
liau juodu prisidėjo prie Troc
kio. Apie metai laiko atgal Zi
novjevas ir Kamenevas tapo 
taip pat atstatyti iš visų svar
besnių vietų ir ištremti į pro
vinciją. Praėjus pusmečiui, te
čiaus, juodu prašė Stalino .susi- 
mylčjimo ir buvo priimti atgal 
į partiją. Keikia manyt, kad

Meksikoj vėl siaučia revoliu
cija. Dešimt iš dvidešimt aš- 
tuonių velstijų tapo revoliucijos 
gaisro apimtos. Pietinių valsti
jų sukilimas, kuriam vadovavo 
gen. Jesus Aguire, visiškai su
smuko. Tad visas revoliucinis 
judėjimas persimetė į šiaurius. 
Dauguma sukilusių generolų, iš
ėmus Antonio Villareal, tarna
vo reguliarej armijoj. Esmėj, 
sako Carleton Beals, dabartinė 
kova yra konfliktas tarp dviejų 
armijų—senosios Meksikos ar
mijos, kuri pakėlė maištą, ir 
naujosios armijos, kurią sukurė 
per paskutinius aštuonerius me
tus Obregon ir Calles. šioj ko
voj Meksika taip pat yra pasi
dalinusi į dvi dali: šiaurinę, ku
rią kontroliuoja tradicijų gene
rolai, ir pietinę, kur pradeda į- 
sigyventi naujovinė ir demokra
tiška dvasia.

Revoliucijos vadai —Escobar, 
Caraveo, Manzo, Topete, Uf- 
balejo, Aguirre ir kiti — yra 
1914—1917 m. suirutės produk
tas. Tais audringais metais, 
kaip žinia, ėjo aštri kova dėl 
valdžios. Nespėdavo užsibaigti 
vienas sukilimas, kaip prasidė
davo kitas. Valdžios vairas ėjo 
iš rankų į rankas, kol, ant galo, 
kovą laimėjo tokie žmonės, ku
rie pradėjo rūpintis savo šalies 
gerove.

Reikia žinoti, kad per visą 
nepriklausomos Meksikos gyva
vimo laikotarpį militaristai lošė 
neįmanomai svarbią rolę. Jie 
vedė kovą tarp savęs grynai as
meniškais sumetimais. Jiems 
rūpėjo ne žmonių reikalai, bet 
asmeniška gerovė. Jei viena mi- 
litaristų klika atsistodavo prie 
valdžios ėdžių, tai kita steng-

taristai su jokiais įstatymais ne
siskaitė,—jie*'valdė žmones kaip 
tinkami. ■

Šiandie militaristai daro pas
kutines pastangas atgaivinti se
novišką sistemą. Ambitiški ge
nerolai supranta, kad valdžia iš 
jų rankų sprunka. Tad dabar 
ar niekados! Nes juo vidujinis 
šalies gyvenimas yra labiau su
sitvarkęs, tuo sunkiau yra įvy- 
dyti visokias avantiūras.

Nuo Carranzos laikų gyveni
mas Meksikoj pradėjo tvarky
tis. Pradėta vis labiau ir labiau 
dėmesio kreipti į žmonių švie
timą. O kartu su apšvieta kilo 

♦ir žmonių politinis susiprati
mas. Ekonbmišku atžvilgiu 
Meksika taip pat pradėjo smar
kiai žengti pirmyn. Konstrukty- 
vis paskutiniųjų valdžių dar- 

' bas, žinoma, nepatiko militaris- 
tų klikai, kuri aikvojo žmonių 
pinigus ir nepripažino jokių j- 
statymų. Prieš keletą metų gen. 
Francisco Serrano pralošė $80,- 
000 ir pareikalavo, kad valdžia 
padengtų tą sumą! Kai Calles 
paėmė valdžios vadeles į savo 
rankas, jis tuoj pradėjo gene
rolus imti į nagą, reikalauda
mas smulkmeniškų atskaitų.

Obregano, Calles ir Portes Gil 
valdžios, nors galutinai ir ne
suvaldė militaristus, bet visgi 
gerokai aplaužė jiems ragus. 
Tuo pačiu laiku tos valdžios rū
pinosi žmonių apšvieta, jų svei
katos reikalais ir t.t. Pavyz
džiui, 1917 m. Calles’o valdžia 
žmonių sveikatos reikalams iš
leido keturioliką kartų daugiau, 
negu buvo išleidžiama per me
tus laike Porfirio Diaz režimo.

Kodėl tad armijos dalis suki
lo? Kodėl generolai, kurie prieš 
porą savaičių gaudavo iš val
džios algas ir buvo prisiekę pa
laikyti šalyj tvarką, staiga vir
to išdavikais ir sukle suirutę? 
Kodėl jie atsisuko prieš Portes 
Gil, kuris būdamas Tamaulipas 
valstijos gubernatorium parodė 
nepaprastus administratoriaus 
gabumus? Ar dabartinė val
džia kuo nors nusidėjo?

Atsakymo reikia ieškoti ne 
principų konflikte. Tikrumoj 
sukilusieji generolai’ jokių prin

cipų ir neturi. Jiems rupi ne 
šalies gerovė, bet savi reikalai. 
Įdomu yra tai, kad dabartiniam 
sukilimui vadovauja pagarsėję 
Meksikos generolai. Tuo tarpu 
valdžios pusėje tų “garsenybių” 
nėra. Taip yra dėl to, kad ko
va eina tarp nesuvaldomų mi- 
litaristų, kurie nenori nusilenkti 
jokiam autoritetui, ir jaunųjų 
karininkų, kurie prisilaiko dis
ciplinos ir supranta savo pa
reigas.

Armijos disciplinavimo darbą 
pradėjo Obregon, kuris 1923 m. 
sumažino karo išlaidas iki 70,- 
000,000 pesų. Trys metai prieš 
tai karo biudžetas siekė 107,- 
000,000 pesų. Susimažinus biud
žetui, susimažino ir graftas. 
Calles įvedė dar griežtesnę dis
cipliną. Jis pradėjo imti į na
gą kiekvieną generolą, kuris 
bandė “pasišildyti” rankas prie 
valdžios iždo. Atsirado naujos 
rųšies karininkų, kurie koope
ravo su civile valdžia skleidime 
apšvietos ir vystyme pramonės: 
Laike Calles režimo 15,000 ka
reivių tapo išmokyti skaityti ir 
rašyti.

Tapo įvesta sistema, kuria ei
nant kas šeši mėnesiai komen
dantai buvo perkeliami iš vie
nos vietos į kitą. Tai daroma 
tuo tikslu, kad komendantai ne
pakliūtų visokių suktų politikie
rių ir reakcijos šalininkų įta
kon. Calles asmeniškai aplan
kė kiekvieną pulką, sakydamas 
kareiviams ir karininkams pra
kalbas. Pamažu armijoj pradė
jo įsigyventi nauja dvasia.

Išdavystė Meksikos armijoj į- 
sivyravo dar kolonialiais lai
kais, kuomet ispanai kyšiais pa
traukdavo savo pusėn indėnų 
militariškus vadus. Tais laikais 
karaliaus armija turėjo dau
giau karininkų, negu kareivių. 
Būti karininku buvo tiesioginis 
išrokavimas. Epoletai jį apsau
gojo nuo atsakomybės. Karinin
kas galėjo pridaryti visokių šu
nybių, bet patraukti jį į civilį 
teismą niekas negalėjo.

Net ir‘'dabar Meksikos armi
ja turi per daug karininkų. Kas 
355 kareiviams tenka vienas ge
nerolas, kuomet Italijoj genero
las turi 1,157 kareivius, Fran- 
cijoj—1,662, o Jungtinėse Vals
tijose—1,755.

1823 m., kuomet Meksikos 
valdžia pateko į karininkų ran
kas, karo biudžetas siekė $9,- 
430,000 kuomet valstybė viso 
įplaukų turėjo tik $5,410,000. 
Tas pat dėjosi ir per sekamus 
šešioliką metų. Nors Meksika 
per tą laikotarpį jokių karų ne
turėjo, bet jos karo biudžetas 
buvo didesnis nei valstybės pa
jamos.

Tikrieji šalies valdovai buvo 
generolai. Jeigu civilė valdžia 
bandydavo pravesti kokias re
formas, kurios nepatikdavo mi- 
litaristams, tai tieji ‘tuoj pakel
davo maištą.

Armijoj siautė didžiausi ko
rupcija. Generolų vietos buvo 
perkamos ir parduodamos. Pasi
taikydavo, jog generolais tapda
vo banditai ir plėšikai. Caran- 
zos režimo laikais paaiškėjo, 
kad vienas gan populiarus ge
nerolas vadovavo banditų sai
kai. O štai kitas atsitikimas iš 
vėlesnių laikų. 1927 m. Jalisco 
teritorijoj sukilimą malšino gen. 
Ferreiro. Tačiau jis ne tiek rū
pinosi sukilimo likvidavimu, 
kiek gyventojų plėšimu. Kuo
met visa tai išėjo aikštėn, tai 
gen. Ferreiro, negalėdamas pa
sprukti, papildė saužudystę.

Generolas Serrano, kuris kar
tu su gen. Gomez pakėlė maiš
tą, Meksikos Mieste turėjo ke
letą gembleriavimo namų. Kar
tą, tas nesuvaldomas generolas 
pakėlė skandalą, reikalaudamas 
muzikos. Kuomet poliemonas 
paprašė j oi nedaryti triukšmo, 
tai Serrano atsakė šūviais iš re
volverio. Vėliau, kaip žinia, 
gen. Serrano pakėlė maištą ir 
tapo sušaudytas.

Tarp dabartinių revoliucijos 
vadų yra kaip tik tokių tipų, 
kaip gen. Serrano. Imkime, pa
vyzdžiui, gen. Roberto Cruz, 
kurio vardas dažnai minimas 
laikraščiuose. Tas “šaunus”

karžygis išrado taip vadinamą 
‘“le de suicido”. Kaliniai pra
dėjo labai “žudytis”. Areštuoja 
būdavo kokį žymų maištininką 
ir įmeta į kalėjimą, žiūrėk ant 
rytojaus jau skelbiama, kad tas 
maištininkas papildė saužudys
tę. 1927 m. Calles padarė galą 
gen. Cruzo savivaliavimams. 
Politiški kaliniai, kuriuos gen. 
Cruz buvo pasiuntęs į Marias 
salas, tapo paliuosuoti. O kai 
dėl savižudybių, tai galima tiek 
pasakyti: yra rimto pagrindo 
manyti, kad maištininkai buvo 
galabijami generolo Cruz įsaky
mu, o ne padarė sau galą.

Ir štai dabar tas niekšas sie- 
kiasi užsirioglinti Meksikos 
žmonėms ant sprando!

Įdomu taip pat bus pažymėti 
tą faktą, kad revoliucinis judė

jimas kilo šiaurinėj Meksikos 
dalyj, kur militaristai yra la
biausia įsigalėję. Pietinėj da
lyj generolo Aguirre vadovauja
mas sukilimas susmuko pačioj 
pradžioj, nes kareiviai ir jau
nesnieji karininkai atisuko prieš 
savo vadus. Pietinė ir centralinė 
Meksika pasiliko ištikima da
bartinei valdžiai.

Taip dalykams esant maža 
tėra vilties, kad militaristams 
pasiseks pagrobti valdžią j savo 
rankas. Greičiausia valdžia su
triuškins kilusią revoliuciją ir 
galutinai nulauš ragus junkerių 
gaujai, kuri per desėtkus metų 
plėšė ir persekiojo Meksikos 
žmones. Tąsyk, sako Carleton 
Beals, Meksikoj įsigyvens tik
ra demokratija ir teisėtumas.

— K. A.

VISOKIOS ŽINIOS E KLAIPĖDOS KRAŠTO
Rašo A. Kemėža

(Tęsinys)
Ponui Brakui pabaigus kal

bėti, prabilo p. Dėdelė. Jis nu
rodė, kad kol lietuviai nebuvo 
nupirkę, tai toje vietoje buvo 
paprasta vokiška karčiama. O 
kai lietuviai “Ryto” bendrovę 
nupirko, tai įrengė viešbutį. Bet 
kaipo viešbutis nėra patogiau
sias, o svetainė maža tik dėl 
dviejų šimtų žmonių. Todėl va
karams rengti netinka, kadangi 
į lietuvių vakarus sueina 1,000 
žmonių ir daugiau. O kaslink 
to, kad ponas Brakas tą vietą 
taip idealizuoja ir net prie Vil
niaus lietuuvių pilies Gedemino 
Kalno prilygina, tai jau ponas 
Brakas turėtų sarmatytis. Juk 
atvirai kalbant, ne visi klaipė
diškiai šį kraštą prijungė prie 
Lietuvos. Daug Lieuvos jau
nuolių šaulių savo galvas čia 
padėjo, vaduodami iš franeuzų 
šį kraštą.

Po Dėdelės dar vienas kitas 
kalbėjo ir tuomi užsibaigė tas 
visas triukšmingumas. Iš Brako 
šalininkų buvo patiekta rezo
liucija, bet dauguma balsų tapo 
atmesta.

Gruodžio 27 d. “Ryto” viešbu- 
tyj mirė Ancas Bruožis, 52 me
tų amžiaus. Nuo jaunų dienų 
buvo Prūsų lietuvių veikėjas ir 
rašytojas. Parašė kelioliką vei
kalų, knygelių. 1901 metais 
Prūsuose leido socialdemokratų 
laikraštį, taikomą Lietuvos dar
bininkams —“Darbininkų Bal
są”. Parašė Klaipėdos krašto 
vadovėlį. 1906 m. buvo Vilniu
je, kur prisidėjo prie bendra
darbiavimo laikraščiui “Naujoji 
Gadynė”. 1916 metais Anco 
Bruožo buvo pasidarytas testa
mentas, kad po mirties visą sa
vo turtą palieka Lietuvos kultū
rai kelti,—leisti Viduno raštus, 
ar kam patsai Vidunas matys 
reikalą, o kūnas, kad butų sude
gintas Tilžės krematorijoje. 
Taipgi po mirties rasta Bruožo 
turto pinigais įvairiose Klaipė
dos bankose 45,000 litų. Pinigus 
pagal testamentą gavo Vidunas. 
O turtingą knygyną paliko Klai
pėdos Lietuvių “Aukuro Draugi
jai Lietuvos Kultūra kelti”. 
Stikliorius yra draugijos pirmi
ninkas. Bet neviskas pagal 
velionio testamentą buvo pada
ryta. Bruožio kūnas Tilžės 
krematorijos globėjų draugijai 
nebuvo atiduotas sudeginimui. 
Velionį Ancą Bruožį palaidojo 
ant Klaipėdos kapų ir su evan- 
geliškomis apeigomis. Ant ka
pų evangeliškas apeigas atliko 
kunigas Kibaitis. Kalbėjo gu
bernatorius Merkys ir Dr. Vy
dūnas. Buvo daug gyvų gėlių 
vainikų nuo įvairių įstaigų ir 
nuo pavienių asmenų.

* * *
Kalėdų antrą dieną, “Kultū

ros” būrelis buvo surengęs 
vakarėlį su eglaite. Programa 
susidėjo iš dekrlamacijų ir mo
nologų. Daugiausia atviručių. 
gavusi panelė laimėjo gražią 
poezijos knygą. 

* * *
Sausio 12 d., 1929, Liepojaus 

gatvėje pono Graborskio pastan
gomis tapo atidarytas kino te
atras. Naujame teatre rodomi

i paveikslai eina trimis kalbomis: 
lietuvių, vokiečių ir rusų. Vei
kalus rodo iš Amerikos, Rusijos 
ir Vokietijos gyvenimo ir Lie
tuvos gyvenimo įvykių kroniką, 
žmonės labai lanko “Urania” 
teatrą. 

* * *
Sausio 14 dieną, “Ryto” vieš

bučio svetainėje, Donelaičio 
Kultūros švietimo draugija ren
gė paskaitą. Paskaitą skatyti 
pasikvietė iš Tilžės rašytoją 
Vydūną. Paskaitos tema — 
“Naujoji sveikata, jaunumas ir 
grožė”. Vydūnas pabaigoje 
praėjusių metų išleido knygą 
“Sveikata, Jaunumas, Grožė”. 
Knyga 200 puslapių. Gana įdo
mi. Taigi savo paskaitoje jis 
ir atpasakojo sutrumpintai visa 
tai, kas jo knygoje parašyta. 
Pradėdamas savo paskaita Vydū
nas nurodo, kad musų amžiuje 
jau nėra tų didžiųjų marų, ku
rie pirmiau žmoniją varginda
vo. O kadangi žmonija dabar 
jau civilizuotesnė, tai ji tinka
miau moka nuo ligų apsiginti. 
Prelegentas nurodo, kad ir egip
tiečiai labai rūpinosi sveikatos 
reikalais. Pas juos buvo dide
lis nusižengimas, jei kas savo 
kūno švarumu nesirūpino. Ir 
aplamai egiptiečiai rūpinosi vi
są gyvenimą taisyklingai vesti. 
Nėra didesnio nusižengimo prieš 
kultūrą, kaip savo gyvenimą 
vesti ne pagal gamtos įstaty
mus. Kiekvienam gerai žino
ma, kiek moterys darbo pride
da besirengdamos Kalėdų šven
tėms; kiek jos visokių valgių 
toms kelioms dienoms prirengia.

(Bus daugiau)

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerą 
barmenų visose ChicaRos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
TeL Roosevelt 8500

v — -----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas 
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų .... ........ .. $1.00
Kopija ......................... 15c

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimų” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni-
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GARSINKITfiS 
NAUJIENOSE
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BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose Ch-gos Liet. Drau 

gijos S. P. susirinki 
mas

B AVĖ R Chi-

Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus kuo

Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Daktarai Patarė 
Permainyti 

Klimatą

prie didesnių draugijų —tokių, tainėje Greater Pullman Lithu- 
kaip Chicagos Lietuvių Draugi- aman Better Govcrment Club 
ja S. P., nes parodo pats gyve- laikė mėnesinį susirinkimą.
nimas, kad juo didesne draugija, 
tuo geresnis patarnavimas.

ši gi draugija turi tris pašal
pos skyrius -pigesnius ir bran
gesnį. Ji nesikiša į narių re
liginius įsitikinimus ir patar
nauja pagal nario įsitikinimą ir 
norą, šiuo sykiu Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos yra turtinga. Ji turi 
virš septyniolikos tūkstančių 
dolerių turto.—Narys.

Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir tvarkus. Prisirašė 15 nau
jų narių. Dabar kliubas 
turi narių pustrečio šimto, 
dinasi, kliubas auga kaip

jau
Va- 
ant

Taipgi nutarta ateinančią va
sara surengti gražų išvažiavi
mą t (outing). —Vietinis.

North Side

Kliubo paruošta vaka r i e n ė. 
Kliubo narių ir svečių susirin
ko tikrai daug. Vakarienė vi
sais atžvilgiais buvo pilnai pa
vykus. Maistas ir aptarnavimas 
buvo taip geras, kad už tų .ma
žą mokestį žmogus negalėtum 
taip gardžiai pasisotinti bet ku
riam miesto restorane.

Nusirinkusius svečius vis^ 
vaKarą linksmino lietuvių jau
nuolių orkestras. Kitokio pro* 
gramo ir kalbų nebuvo. Kliu- 
oas, matyt, vakarienę rengė ne 
agitacijos bei pelno išrokavi- 
mais, bet šiaip savitarpinio pa
silinksminimo ir pasisvečiavi
mo tikslu. Svečias.

Praeitų šeštadienį, Masonic 
Temple svetainėj įvyko Hum- 
boldt Panko Lietuvių Politinio

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas p. S- W. Govier, 9 war- 
dos aldermanos

S. W. Govier dėkavojo kliu- 
bui ir visiems lietuviams ,kurie 
ji parėmė pereituose balsavi
muose, kada buvo renkami Chi
cagos aldermanai. S. W. Govier 
pasižada kliubui visada patar
nauti, kiek tik jam bus galima.

Svarbesni nutarimai. Nutar
ta, kad kliubas pasigamintų 
konstituciją. Tam dalykui iš
rinkta komisija. Nfltarta su
rengti balių balandžio mėnesį. 
Surengimui komisija išrinkta iš 
šių draugių: Samulionienės, 
šiušienęs ir Kumšienės.

PAINEXPELLERAntradienį, kovo 12 d 
cagos Lietuvių Draugija Savi
tarpines Pašeipos turėjo susi
rinkimų Masonic Temple sve
tainėj, 1547 N. Leavitt St. šia
me susirinkime į draugiją pri
imti penki nauji nariai ir pa
duota apie trisdešimt aplikaci
jų. Draugija yra gana turtinga 
profesionalais. Jai' priklauso: 
Dr. A. Montvidas, Dr. S. Bie- 
žis, Dr. Bložis, Dr. Gussen, ap- 
tiekorius Žilinskas, aptiekorius 
Mereckis, advokatas Gugis, adv. 
Grigai ir šiame susirinkime įs
tojo į draugiją dar vienas pro
fesionalas — tai graborius J. 
Liulevičius, kuris užlaiko savo 
ofisų ir puikiai įrengtą koply
čia adresu 3103 S. Halsted St. 
Graborius J. Liulevičius yra la
bai draugingas ir nuoširdus 
žmogus, todėl reikalui esant pa
tartina kreiptis prie jo. Drau
gijos tvarka, galima sakyti, yra 
moderniška. Susirinkimai at- 

| liekami ramiai ir greitai. Drau
gų priėmimas irgi greitas, taip 
kad Draugijos nariai gali atlik- 

i ti savo priedermes greitai ir lai
ku parvažiuoti namo, nežiūrint, 
kad susirinkimai laikomi vienoj

1 daly miesto.
Dabar yra kontestas prirašy

mui prie draugijos naujų narių. 
Mat, būtinai norima, kad Chi
cagos Lietuvių Draugija Sa
vitarpinės Pašalpos turėtų ne 
mažiau, kaip tūkstantį narių. 
Kotesto laiku yra sumažintas į- 
stojimo į draugiją mokestis. 
Todėl Chicagos lietuviams, ku
rie dar nepriklauso prie jokių 
draugijų arba ir šiaip norin
tiems Įstoti į draugiją, patar
tina pasinaudoti šia proga. Ir 
netik pavieniams, bet ir mažom 
draugijoms patartina jungtis

Kviečia j susirin 
kimą

Verpėjos, audėjos ir rankdar
bių žinovės, kurios esat pasiža
dėjusios stoti j komitetą suor
ganizavimui rankų darbų ir au
dimo skyriaus Chicagos Pasau
linėje Parodoje, 1933 metais, 
malonėkit dalyvauti steigiama
jam susirinkime, kuris įvyks 
penktadienio vakare, kovo 22 
d., 7:30 vai. vakare mano na
muose, 6924 So. Justine St.

Šiame susirinkime bus išrin
kta valdyba ir pradėtas organi
zavimo darbas.

Ona Karbienė.

Roseland
Kovo 14 d., Slrumilo sve-

Sustabdykit 
Niežėjimą

Nekasykit, tai pavojin
ga. Greitai pagelbai nuo 
niežėjimo odos vartoki
te Severa’s Esko. Taip 
vėsinantis, raminantis, 
jis sustabdo želdinantį 
įdegimų. Gaukit jų ii 
savo aptiekus.

Severa’s
ESKO

Išvengimui

naudokite PAIN-EXPELLERĮ—tą patikimą šeimyninį linimen- 
tą, kuris taip pasekmingai pagelbėjo milionams per pastaruosius 
šešiasdešimt metų. PAIN-EXPELLERIU išsirinant reguliariai 
yra beveik užtikrintu apsisaugojimu prieš Influenzą.

PAIN-EXPELLERIU ištrynimas išvaiko kraujo susikim
šimą. Paakstina kraujo cirkuliaciją. Padidina jūsų kūno pasi 
priešinimą. Jokis kitas vaistas neatliko tiek išvengimui nesma
gumų nuo Influenzos, Kosulių, Peršalimų ir kitų nesuskaitomų 
susirgimų, kurie išdygsta iš Žiemos lietaus, ledų ir sniego.

Kuomet Esate Pailsę, Nusidėvėję, Peršalę
pamislykit apie PAIN - EXPEL- 
LERĮ. Prie pirmos galimos pro-* 
gos išsitrinkite su PAIN - EX- 
PELLERIU. Jus stebėsitės kaip 
jis atnaujins jus. Visas jūsų kū
nas pradės raudonuoti. Suteiks’ 
jums atnaujintas jėgas, gyvumą 
ir vikriumą.

Bukite tikri, kad jus turite visuomet bonką PAIN- 
EXPELLERIO savo namuose. Yra puikus palengvi
nimas nuo visokių Muskulų Gėlimų ir Skaudėjimų, 
nuo Išsinarinimų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, 
Neuralgijos, Reumatiškų Skausmų ir t. t.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70 centų.
Jus Vaistininkas užlaiko PAIN-EXPELLERĮ. > 

Jei ne, tai rašykite stačiai mums.

Atidarymo

Pasiliko namie ir pilnai 
atgavo sveikatą

n. aš turėjau didelį šaltį ir 
liko man didelį kosulį. Aš 
ti ir tas mažas maisto kle- 
u valdydavau, išrodė, neteikė 
,. Pagalios aš turėjau visai 
man buvo įsakyta važiuoti 

Ii forui jų. ko aš negalėjau Įš
ilusio savaitę aš perskaičiau 

VLAX. Pasiun- 
ir pirm išbai-

aš pajutau ir pamačiau 
Mano apetitas buvo ge- 

s sugryžo; aš dabar dir- 
au. kaip nesijaučiau per 
Cummings iš Louisville, 

s, kad jis pradėjo laiku 
LAWLAX. Sumenkusi, si- 

ligų. NATCKE’S 
•eguliuoja inkstus, 

vį, tuo
»ip kad jūsų 
valgomo 

jūsų

Lapkričio 
gripų, kurie 
negalėjau m 
kis, kurį a 
man nieko 
mesti darbų 
į Floridų ur

UI imu NATERE’S 
aptickų jįj pari

resnis ir mano jėg 
bu ir jaučiuos gei 
daugeli melu, P-as
Ky.

Kinam uosius organus 
rauna pilnų naudų i 

amlai aprūpinti 
suteikia sveikatų 
■rėtis gyvenimu, 
'•s. kurie .nekaip

kada jie pabandys 
dėl geros sveikatos 

avinėjami ir garantuojami visose 
ap tiekose, mėlynose' 25c ir 50c dc-

gcjbsli

ta dienų.

LAWLAX 
kepenis 

atitaiso virš- 
kunas

maisto, po
tipių tyru I 

spėkij, kurie 
Liguisti, nualini- 
jaučiasi, laimins 

N A T t’ K K ’S 
ir spėkų. Jie

Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

Radios
Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake 
ris, už

$137.50

Brunsvvick, 7 lubų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tūbų, už 

$69
Atvvater Kent. 8 tūbų, už

Sonora, 
Colster, 

Par-

$83
Mes užlaikome Hovvard, 
Philco, R. C. A. Radiola, 
Freshmąn, Sparton, Zenith. 
duodam lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Boulvvard 4705

kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Tikri Dažylai Duoda
Geriausias Pasekmes

F.Ad. RICHTER CO.
BERRYAND SOUTH FIFTH STS. 

BROOKLYN, N

Dykai išbandymas metodos, kurią 
kiekvienas gali vartoti be jokio 

nesmagumo, ar sugaišties
Mes turinio būdą sukontroliuoti aslhnią 

(dusuli) ir mes norime, kati jus išbandytu- 
mėt jį mušti kaštais. Nežiūrint, ar jūsų li
gų yra užsisenėjusi. ar dar nauja, ar ji yra 
chroniška, ar kart-kartinė asthma, jus turi
te parašyti dėl nemokamo išbandymo musų 
metodo*. Nežiūrint kokiame klimate jus gy
venate, nežiūrint kokis jūsų amžius ar už
siėmimas, jeigu jus vargina asthma, niustj 
metodas turi jums tuojaus pagelbėti.

Mes ypač norime pasiųsti jų tiems, ku
rių liną išrodo bevilti". kur visokios formos 
(kvėpavimo. šmirškimo. opiumo preparatų, 
garų, "patentuotu nikimų” ir t. t. liesutei- 

! kė pagelbos. Mes norime parodyti kiekvie
nam musų kaštais, kad musų metodu yru 
taikoma užbaigti visokį sunkų kvėpavimų, 
šniokimų ir baisiuosius priepuolius.

Nemokamas išbandymas yra perdaug švar
kuti dėl jo vilkinti nors vienų dienų, 

dabar ir pradėkite naujų metodų 
Nesiųskite pinikų. Tik pasiųskite 

esant) kuponų. Padarykit tai šian-

bus.
Rašykite 
tuojaus.
Aeniiuu 
cite.

DYKAI BANDYMO K(PONAS 
FRONTIKll ASTHMA CO.. 
17M7H Fronticr Bldg., 402 Niagari 

Baltalo, N. Y. 
Prisiųskite dykai išbandymui jūsų meto
dų:

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartu daugiau anilino, negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa
sekmes. Pastebėkite, kad nėra tos perdažy- 
mo išvaizdos; nėra bruožų'ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
.dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito 
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Mėlinas pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną aude
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

T R Y A 
PAIN-EXPELLER 

RUB TOD/\\

Sieniniai Kalendoriai
Didelis

Išpardavimas
Virtuvės Indai už Bargeno Kainą

Kad paminėti musų atidarymų mes pasiūlome šimtus /bargerių vi
soj musų sankrovoj. Speciali barbenai duodami perkant 

virtuvės indus.

Puikus 12 lapų, dviejų spalvų sieninių kalendorių 
1929 metams pavyzdžiai jau gatavi ir siunčiami biznie
riams ant pareikalavimo.

Kaina $16 už 100
Ant didesnių orderių daug pigiau.

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto
Visi karai gerame 

stovyje
Studebaker ’23 Spec. Tour. — 
Studebaker ’24 Spec. Sėdau .... 
Studebaker ’24 Spec. Brougham 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ..... 
Nash 7 Pass. Sedan ........
Willys Knight ’25 Sedan . 
Hupp Club Sedan .............

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES C0.
Van Buren 9151-32u3-3204
3848-50 W. Roosevelt

Road
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

1ROLLERS SKAITĖS ™ware $1-

Tai yra gražiausi ir parankiausi dvylikos lapų ka
lendoriai kokie kada nors buvo daromi. Jie tinka kiek
vienuose namuose, kaip lietuvių taip ir kitų tautų. Jie 
bus miegiami ir įvertinami kiekvieno.

DYKAI!
$1.25 nulyginimo šepetis duodamas 
su kiekvienu $3 ar daugiau pirki
niu popieros sienoms pėtnyčioj, ar 
subatoj su šiuo kuponu.

.. $89 
$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$196

bileSU 
Važinė- 
karų 5

P1RK1T SAU

Malevą 
ir

Popierą 
Sienoms

DABAR, PRIEŠ
PAVASARIO 

ANTPLŪDI — 
JUS SUTAUPY

SITE PINIGU-

J. S. RAMANCIONIS
HARDVVARE, PA1NTS AND VVALL PAPER

BRIDGEP0RT PAINTING CO. .
PA1NTERS and DECOKATORS

3147 S. Halsted St., Phone Victory 7261

Biznieriai, Nepraleiskit Nepa 
matę Šių Kalendorių

Pirm negu orderiuosit kalendorius, pamatykit 
šiuos pavyzdžius ir persitikrink it jų gražumu ir pigumu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois
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Tarp Chicagos
Lietuvių j

Pavasariui auštant
Ir musų vakarų — kon
certų sezonui artinan- 

ties galop

langai,

troš-

Mat, Pavasaris aušta.
O kai jis ims dienoti, klausy

simės koncertų padangės gies
mininkų. A. L.

Babravičius vėl dai
nuos per radio

Ateinanti sekmadienį, kov 
24, 2:10 po pietų, iš Tribur 
Stoties — WG'N musų garsi 
sis d.dniniknas, J. Babravičių 
vėl dainuos lietuviškas daim 
ir linksmins šimtus lukstanči 
žmonių.

Joniškiečiu

i-
Pavasariu kvepia.
Uždaryti per žiemą 

dar tik nedrąsiai pradaromi 
Giežesniam orui, netrukus bus 
plačiai atidaryti.

Pagaliau atsidarys iki galo 
ir durys - Į orą, į lauk;

Pavasariu kvepia.
Keturiose sienose vis 

kiau darosi.
Kai dienos baudžiavą atlikęs 

nutruksti nuo saito, ir 
stovusis kovas neveja 
pats nebesiskubini duris 
vęs ūžt renki t-

Pavasariu kvepia.
Pavasariui artėjant, 

musų vakarų sezono galas.
Kam bemiela eiti į troškias 

sales, kai švelnaus pavasario 
gamta į save vilioja?

Ir artistai pavargę.
Pavasaris atplasnoja.

\ inkarų, geresnių lietuviškų metaįs> nes tesame paėmę a] 
meno j 
spektaklių - nebedaug šį 
ną turėsime.

Kelis dar jų turėsime, 
nau. Bet koki jų bus, 
rinkdami lankysime.

Kol pavasaris visai sali 
ris uždarys.

Vienas parengimų, kuris šį 
sezoną dar bus, ir apie kurį tu
riu artimų žinių, vertas visiems 

dalykų mėgėjams atlan-

nepa- 
vidun, 
už sa-

gražių

is
i-
u

Aną dieną sutikau savo g< 
ra draugą, joniškietį (nors j 
dar Joniškiečių Kliubui nepr 

j klauso, bet žadėjo greitu laik 
Į prisirašyti). Jis ir sako:

—Girdėjau, kad Joniškieči 
Kliubas ir šiemet rengia bar 
kietą. Pereitais metais Jonis 
kiečių Kl. bankiete dalyvavai 
ir tas bankietas man labai pi 
tiko, nes viskas buvo prireių 
ta puikiai, ir dar už taip pr 
einamą kainą.

Turiu tau, drauge, pareikš 
t į — atsakiau — kad šis bar 

'kietas, kurį rengiame, atsibu 
balandžio 14 dieną ir geresni 
se apystovose, negu pereitai

i

parengimų — koncertų, mažasias Lietuvių Auditorij
sezo-

nezi- 
pasi-

bus tikrai įdomus mu- 
vokalinis vakaras.

s

DIDŽIAUSIAS

Dainos, Muzika, Juokai ir Balius
Rengia

CHICAGOS L. S. S. KUOPOS

NEDELIOJ

Tai 
zikalis

Ji rengia Chicagos lietuvių 
socialistų kuopos, kurios ilgo
ką laiką, daugiau kitų parengi
mus rėme ir mažiau pačios ką 
rengė.

Vakaro programas bus tu r- i ‘ 
lingas, įvairus ir gražus.

Apie jo dalyvius man neten
ka minėti. Apie juos jau bu
vo, ir gal dar bus, kitų praneš
ta.

Vieną artistų, tiksliau artis
čių, vis dėl to priminsiu, savo 
tikrinimams apie busimo kon
certo gerumą paremti.

Tai Mme. Obrassova, operos 
dainininkė.

svetaines. Be to; bankieta 
j prasidės labai parankiu laiku 
būtent apie 1 valandą po pic 
tų. Tuo laiku svetainės dury
bus jau atidarytos, Tuo pa 
čiu laiku pradės muzika grot 
ir svečiai galės linksmintis.

Dar priminsiu apie progra 
mą. Jisai susidės iš 10 nume 
rių. Paties Joniškiečių kliub« 
programe, rodosi, dalyvaus d 
nariai (dainininkai), o kiti vdf 
dainininkai bus dar joniškie 
čių publikai nematyti ir negir 
dėti.

—Tai meldžiu duoti keturi: 
ižangos biletus. Du bus mai 

; ir mano merginai, o du ki 
tiems parduosiu - tarė drau 

Vienas rengėjų

u Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted St

Programo pradžia 7: 30 v. v. Šokiai prasidės apie 10 v c > *
įžanga 75c. ir $1 (vien šokiams 50c.)

Viduriu Paįrimą 
Pirmiausia Parodo 
Apsivėlęs Liežuvis

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir žar 
nu. Jūsų daktaras pirmiausia žiuri 
liežuvį. Jis tuojaus pasako padėtį ju 
sų virškinamosios sistemos — o gy 
(lytojai sako, kad 90 nuoš. visų ligi 
prasideda su pilvo ir vidurių paįrimu 

Apsivėlęs liežuvis yra pavojaus žen 
klas vidurių paįrimo, kuris gali pri 

i vesti prie labai rimtų ligų. Jis pa 
' sako kodėl jus greitai pavargstate 

Danuplią lietuviu he abpio ko(,el J’us turite skausmą viduriuose Daugelis ličius tų, J c | , lgasus> surugusį pilvą, kvaitulių prie 
girdėjo Mme. Obrassova kon- puolius.
certuose Chicagos teatruose ir 
koncertų salėse. T “ 
ję teatruose, rasit turėjo progos 
išgirsti ją dainuojant per ra
dio-

WeH, artistė čia pati pakan
kamai jiems aitsirekomendavo.

Kialbamas vakaras Įvyks at
einantį sekmadienį Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Ateikite visi. Pasigerėsite ke
lias malonias, smagias valan
das, kurių ši sezoną nedaug 
salėse beturėsite.

i

nuošė 
i gasus, surugusį pilvą, kvaitulių prie

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas, kac 
_ jus esate reikalingi Tanlac — vaistų 

Kiti, negirdė- kurie pagelbėjo tūkstančiams žmonių 
kurie buvo fiziniai pakrikę delei pilve 
ir vidurių paįrimo, 
“išbandė viską” ir buvo netekę vilties 

Tanlac neturi mineralinių vaistų: 
jie yra nadaryti iš žievių, žolių ii 
šaknų. Gaukit bonką šiandie pas sa
vo aptiekininką. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie jums nepagelbės.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tub’učio aptieka 
233 E. 115 St.

West Pullman 
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.

Kai jums reikės pasiųsti 
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Pi-

kurie

Tanlac
S'2 MII.inMAT RONTITIT y i r nj a r t iw vr52 MILIONAI BONKŲ S

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- 
I tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Garsinkifės Naujienose

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

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

10^4. •,

«i**
’ M?.

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

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

Tyrinėtojai užgriebė 
garažo dokumentus

Sanitary distrikto reikalus 
tyrinėjąs valstybės gynėjo ofi
sas buvo užgriebęs dokumen
tus, priklausančius Central Au
to Service, 1452 N. Clark St. 
Valstybės gynėjo Swansono pa- 
gelbininkai užgriebė tuos doku
mentus todėl, kad jiems buvo 
pranešta, jog ne mažai distrikto 
pinigų naudota šaunioms pa
rems, vynui, automobiliams. Kai 
dokumentai tapo užgriebti, tai 
teisėjas Sullivan įsakė valsty
bės gynėjams sugrąžinti juos. | 
Teisėjo paliepimas buvo išpil-| 
dytas. Bet kada dokumentai ta
po atvežti į garažą, tai pasiro
dė Illinois valstijos senato ko- 
misija su specialiu varantu tuos' 
dokumentus dar kartą paimti. ■ 
Garažo užveizda mėgino neleis
ti prie dokumentų senato komi-l 
sijos. Jis buvo nustumtas į šalį. I 
Keletas šoferių mėgino pastoti 
kelią ir neleisti komisijai iš-1 
nešti dokumentus. Senatorius Į 
Staru pareiškė, kad jis pašauk-' 
siąs daugiau pagalbos. Doku-1 
mentai pagalios buvo atvežti Į, 
viešbutį ir čia uždaryti saugio
joj šėpoj.

Imtinės dėl busų
Kuris laikas atgal, Chicagos 

gatvekarių kompanijos paskel
bė, kad jos paleis gatvėmis ba
sus, kurie privežtų publiką prie 
gatvekarių linijų. Busais va
žiuojanti publika turėsianti 
mokėti po septyni us centus. 
Bet busai išduos permainoms 
popieraites (transfers). šios 
pepieriatės busiančios geros ir 
gatvekariais važiuo-li.

Busų kompanijos užprotes
tavo. Jos nurodė, kad gatve
karių busai busiantys laužymas 
kontraikto, išduoto joms, busų 
kompanijoms. Illinois valstijos 
pirklybos komisija palaikė bu
sų kompanijų pusę. Bet Supe
rku* teisme bylą laimėjo gatve
karių kompanijos. Ale ginčas 
dar nepasibaigęs. Jis ir vėl at
sidūrė pirklybos komisijos ran
kose.

Vienas argumentų už tai, kad 
butų leista gatvekarių 'kompa
nijoms Įtaisyti busus yra toks, 
kad gatvekarių kompanijų bu
sai ypač pageidaujami tose a- 
piclinkėse, kur gyvena mažiau 
pasiturintys žmonės;

Try-s klasės nusikaltu
sių prohibicijos

Įstatymui
J vy ko Chicagos miesto, fe

deralinės vadlžios ir pavieto 
valdininkų konferencija apsvar
styti, kas ir kaip baus ateity 
nusikaltusius prohibicijos įsta-

NAUJIENOS, Chicago, IU
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LAuanuc unu ručine ihvKj

Charles Chaplin, paskilbęs krutamu jų paveikslų aktorius, 
kuris buvo sunkiai susirgęs.

Teatruose PRANEŠIMAI

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

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrų, kocertų ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie 'Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Lietuves Akušerės

Ofiso ir Rez. Tel.* Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 pę pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez., 3201 South Wallace Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se 
nas žaizdas, ligas rectal

Paveikslų paroda 
jau atsidariusi

Kovo 19 dieną Chicagos Dai
lės Institute atsidarė tarptauti
nė paveikslų paroda. Ji bus ati
daryta iki balandžio 21 dienos, 
t. y. daugiau kaip mėnesį lai
ko.

šioje parodoje dauguma pa
veikslų yra europiečių artistų 
kuriniai. Tai nėra paroda bet 
kokių paveikslų, suvežtų vie
non vieton. Paveikslai parink
ti, paveikslai, kuriuos priėmė 
džiurė.

Dabartinės parodos ypatybė 
yra ta, kad joje iškabinti taip 
konservatyvių kūrėjų darbai, 
kaip pačių moderniausių.

Tur būt kiekvienas Chicagos 
gyventojas, įdomaująs daile, y- 
ra ne kartą atlankęs Chicagos 
Dailės Institutą ir žiūrėjęs i 
iškabintus jame paveikslus. In
stitute galima matyli, sakysiu, 
visą tapybos istoriją iki vėles
niųjų dienų.

ši gi tarptautinė paroda bus 
kaip ir paskutinis žodis kalba
mo) meno šakoje. Patartina vi
siems, kas gali, atsilankyti.

Reporteris.

Liaudies simfonijos 
orkestro koncertas

Chicagos Peoples Symphony; 
Orchestra duos koncertą atei
nantį sekmadienį, kovo‘21 die-1 
ną, Eighth Street teatre, 741 
So. \\'abash Avė. Biletu kainos! 
nuo 50 centų iki $1.50 y patai. | 
Vadovaus orkestrui P. Marinus 
Paulscn.

Solistai bus: Mildred Wakl- 
man, pianistė, Charles Bilck— 
smuikininkas, ir Misha Kushe- 
tevsky baritonas.

Orkestras išpildys šių kom
pozitorių kurinius: Paties or
kestro vedėjo Paulseno, Aren- 
sky, Mozart, Mendelssohn, Bi- 
zet, Mitchell, čaikovski, Saint- 
ISaens.

Pradžia 2:15 vai. po pietų.

Savesties verti bus ne
užilgo paskelbta

Illinois valstijos taksų komi
sijos pirmininkas, \Villiam H. 
Malone, pranešė, kad darbas; 
naujai įvertinti (tiksliau pasa
kius įkainuoti) nekilnojamą sa
vastį įvairiose valstijos pavie-1 
tuose jau yra baigiamas. Grei
tu laiku piliečiai patirs, kokia 
suma tapo įkainuota jų savastis, 
ir kokio didžio taksos prisieis 
jiems mokėti.

tymui. Buvę nubarta, kad 
smulkiųjų Ibutlegerių bylos už
vestos policijos, butų perkrati- 
nėjamos kaip vadinamos “ra
ikei” bylos. Smidkiųjų butle- 
gerių bylos, kurias už ves pro- 
hiibicijos agentai, bus perkrati- 
nėjamos federaliam teisme. Gi 
stambiosios bylos bus perkrati- 
nėjamos remiantis Joneso įsta
tymu, kuris kaltininkams grū
moja 5 metus kalėti ir $10,000 
piniginės baudos.

Pečių kurdamas 
užsidegė

Al’bert lledlicka, 60 m., 5206 
S. Hermitage, norėjusi greičiau 
užkurti pečių. Jis todėl įpylė į 
jį ikerosino. Bet kartu ir sa
vo drabužius apliejo. Kai užde
gė malkas pečiuje, tai liepsna 
pagavo jo drabužius, žmogus 
skaudžia apdegė, gal mirs.

Žada daugiau nesmagu
mų politikieriams

Pasak valstybės gynėjo pa
galbininko, John E. Northupo, 
artimoj ateity įbuisantys apkal
tinti Keletas miesto valdininkų 
ryšy su miliono dolerių sindi- 
mašinas ir darusius iš jų biznį, 
moteriškės, išdrožtos iš medžio, 
Valdininkai bus kaltinami tuo, 
kad davę “protekciją” šiam iš
naudojimo bizniui.

Gražuolė 25,000 metų 
amžiaus

Kiekio m užėjus gamtos isto
rijos gavo dovaną — figūrą 
moetriškės, išdrožtos iš medžio, 
kaip manoma, pirm ^5,000 me
tų.

Banditai apiplėšė 
turtuolius

llerman Teigenheimer ir jo 
žmona atlankė gemblerių užei
gą 621 Waveland Avė. Jie grį
žo namo. Paskui juos atsekė 
banditai ir jų namuose, 2671 
Eastvvood Avė., apiplėšė. Ban
ditai atėmė pinigus ir brang- 
menes vertės $20,000.

Nauja spalva policinin
kų autams

Policijos komisionieriaus, W. 
F. Russellio, įsakymu policinin
kų (skvadų) autai Ibus u ama
le vot i geltona malė va, idant iš
skyrus juos iš tarpo kitų aulų. 
Užrašas ant tų autų bus: “Po- 
lice.” Dalykas toks, kad bau- ■ 
(litai, policijai rodosi, pamėg
džioja skvadų autus kai kada.

Chicagos teatre — pradedant 
kovo 22 diena bus duota sce
nos produkcija pavadinta “Ver- 
sailles Gardelis;” jai pastatyti 
specialiai atvyko iš New Yor- 
ko įBoris Pelroff, pasikillbęs sce
nos produkcijų statytojas New 
York — Publix teatrams; kal- 
baiiiitisis paveikslas “AVo.lf 
Song.”

McVickers teatre dar tebeina 
paveikslas “In Old Arizona;” 
paveikslas turi nepaprasto pa
sisekimo, kadangi rodomas y- 
ra tame teatre jau 'kelintą sa
vaitę.

BoGsevelt teatre — vis dar 
tebeina paveikslas “Wolif of 
the Mali Street;” kitokie nu
meriai.

Oriental teatre — pradedant 
kovo 23-čia diena Jack Oster- 
man ir jo dž lažinis- orkestras 
duos numerį pavadintą “Stop, 
Tief;” kalbantysis paveikslas 
“Chinatovvn N.ights;” kitokie 
numeriai.
------------------------------------J._________________

Visi Naujienų Spul'kos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Kypkevičia.

North Sidčs S. L. A. 220 kuopos 
Jaunuolių Skyrius rengia Teatrų, 
Koncertų ir Balių, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaulding sve
tainėje, 3312 W. North Avė., kam
pas Spaulding Avė.

Humboldt Park Lietuvių l’ol. Klill- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, kovo 21 d., Humboldt 
Maccabee svet., 1621 N. California 
avė., 7:30 vai. vak. Nariai dalj vali
kli. —A. Walskis, sekr.

Universal Restaurant
Musų virtie.niai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. «a»
750 West S'”'

Graboriai

Vidikas-Lulevičienė 
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
lau 16 metu 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.

Akyų Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

P Ko ne V irgi n ia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

KONTRAKTORIUS
558 S. W<uhtenaw Avė. Chicago, III.

f'" 1 ■’

Pilna Fizine
ir Analitinė 

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

METINĖS SUKAKTUVĖS
VLADISLAVO BEINAR

(Beinerauskas)

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

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažjstamus dalyvauti šiose 
pamaldose.

Nuliudusi
Beinarių šeimyna.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, O. D.

VI u s ų 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.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių 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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiem! reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

BUTKUS 
UNDERTAKING CO. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street 
Catial 3161 

šTdaačhavkž
Lietuvis Graborius ir 

Balsjunuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

Simpatiškas »— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitu 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yardš 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avelius 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

320| Auburn Avė. Tel. Blvdv 3201

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 žventadienio ir ketvirtadienio 
-------O------

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR 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 tfagal sutarti

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie' jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų 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. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
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 <1. ir 6:30 iki 9:30 v.:
1608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Offico Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Apliekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Dr. J. W. ,Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 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 įtaigias 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

Phone Boulevard 1401 J

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
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. BIĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. 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

Įy airysjai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 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. Nedek nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
”323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomi? -.vo 9 iki 12 ryto

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

127 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.

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 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 05G2 
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas viduriniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West’ VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
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. Koom 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Bezidencija 6158 S. Talman Ay 
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. Whipple St.
Hemlock 4080

•Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Pilone Boulevaid 3697
3315 So. Halsted Street
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arp Chicagos
Lietuvių

Ketvirtadienis, kovo 21, ’29

EducationaI Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

NAUJIENOS, Chicago, III

Roseland

L. M. D. Aido choro vakaras

Sekmadienį, kovo 10 d., Stru- 
milo svetainėje L. M. D. Aido 
choras turėjo parengęs vakarą.

Garsinta, kad programas pra
sidės 7 vai. vaikare, ']>et prasidė
jo kiek vėliau. 1. Sulošta vieno 
veiksmo komedija “Aktorius su
degusio teatro.“ Lošimas išėjo 
gerai. 2. Saksafonų duetas — 
W. Handerson ir Grecn. 3. Gi
tara, solo — .L Kenstavičius. 4. 
Aido choras po vadovyste J. 
Kenstavičiaus sudainavo tris 
dainas: Jaunam pavasarėly, 
Audra prieš dieną ir Pirmyn. 
Dainavimas išėjo labai gerai. 
Tik gaila, kad buvo dainuoja
mos tokios dainos, kurias jau 
senai L. M. I). Aido choras 
dainuoja.

Publikos susirinko ne dau
giausia. Nuostolių choras gal ir 
neturės, bet ir pelno vargiai 
liks.

Aidinčiai skundėsi, kad jų 
rengiamam vakarui buvę kadai
se aidiečiai patys dabar ken
kę, ir, esą, jų pasidarbavimu 
tapęs surengtas kitas vakaras, 
būtent, draugystės Brolių ir 
Seserų balius Turner Hairėje.

E«ą, buvę taip. Z. Klibienė, 
sužinojusi, kad 
vakarą, nuėjusi

chorus rengia 
Į Brolių ir Se- 
susirinkitna ir 
kad draugys-ėmusi agituoti, 

tė rengtų vakarą. Ir kada drau
gystė nutarė rengti vakarą, tai 
Klibienė apsiėmusi įeiti į ko
misiją vakarui surengti. O jau 
po to vakaras surengta tą 
na, kurią ir Aido choras 
g^-

Nėra girtinas dalykas, 
vienoj kolonijoj rengiama
du vakarai tą pačią dieną. Bro-

die- 
ren-

kad 
net

komunistų 
O juk ži- 
Aido cho- 
komunistų 
moka tam

šia nenorėjo kemkti kitai vie
tos draugystei, bet tą padarė 
komunistų bičiulė Klilbienė. Ir 
atliko “darbininkų labui,’’ nes 
ką komunistai daro, tai vis 
“darbininkų labui.“

Jau senai žinoma, kad komu
nistai boikotuoja L. M. I). Ai
do chorą. Šis įvykis dar kartą 
parodė komunistų žygius prieš 
chorą. Ir vakare 
nesimatė nė vieno, 
noma, kad L. M. D. 
ras priklauso prie 
meno sąjungos ir jai

Vargšas tas 
choras, kad jisai nemato savo 
klaidos, kad dar seka paskui 
komunistus, kurie Aido chorą 
jau nuo senai griauja.

L. M. D. Aido choras ka
daise buvo paigersėjusi draugija 
roselandiečių tarpe. Visas pro- 
gresyvis jaunimas pritklause 

jam iki atėjo komunistinis ar
dymo darbas. Na, komunistai 
pirmiausia ir pagriebė chorą ir 
padarė iranlkiu komunistinei 
agitacijai. Daugumui tas ne
patiko ir jie pasitraukė iš cho
ro. Vėliaus tie, kurie pasiliko 
prie choro, pamatė komunistų 
tikslus, pradėjo chorą kreipti 
tolin nuo komunistų politikos. 
Komunistams tatai nepatiko. 
Jie pradėjo nepakęsti choro. 
Komunistai vieną kartą buvo 
sumanę ir pasiuntė Aido cho
rui reikalavimą, kad jis butų 
likviduotas, o jo vietoj taptų 
sutvertas naujas. Aidiečiai grie
žtai tam pasipriešino. Tada 
jie pasidarė visai nepageidauja
mi komunistams. Bet viešai 
prieš Aido chorą išeiti komu
nistai nenori. Mat, tuomet Ai
do choras gali visai atsimesti 
nuo jų komunistinės sąjungos. 
Slaptai lėčiau jie, komunistai, 
veikia prieš chorą visuomet.

Ex-aidietis.

tikras duokles.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pn 
tobulink savo iAknlbumą. lAsimokink gra
žiai raAyti ir kalbėti angHAkai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbų. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiAkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka- 

AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
Vau Buren St.. 4 lubos. Valandos

JOHN F. PAULUS

rais.
21 R.
nuo O Iki t)-tofl. UžsiraSykit dabar!

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

Miscellaneous

IR
ARTHUR HORN 

General Contractors 
and Builders 

Statom naujus ir taisom 
senus namus.

Padirbant pienus pagal tamstų 
vorą.

Darom Pirmus ir Antrus 
Morgičius

2433 West 69 St.
Tel. Hemlock 5967

REIKALINGAS tvirtas vyras dirb
ti ant ūkės Michigane. Tel. Pros- 
pect 7960.

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 jvairenybių 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

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

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

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

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

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

PARSIDUODA delikatesen su 
groserne, geroje vietoje, biznis pel
ningas, parduosiu visai pigiai. 522 
W. 31 St.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Turi būti parduotas i trumpą 
laką. 3001 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, prieidama kaina, dėl informacijų 
šaukite 1442 So. 51 Ąvc.» Cicero, 
III., Tel. Cicero 147.

ELEKTRIFIKUOKIT PARDAVIMUI barbernes fikceritu 
2 krėslai su visais įtaisymais. 3531 
So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio Įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634
“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. 
Bershire 1321

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4319 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body Įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
ŠĮ apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai

1210
AVĖ.

ap-

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK 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, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo dalbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda. 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

Financial
Finansai-PaskoloR

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

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

REIKALINGAS pagelbininkas dže- 
nitorius, $60.00 pirma mėnesį, vė
liaus $10 ir daugiau iki $100. Atsi
šaukite į Naujienos, Box 1069. Per 
laiškus paduokite savo telefoną.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie —• 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

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

Wilmette
Tel. Wilmette 364

Radios

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,

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
-už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

išmo- 
i 24

Mes paskolinsime jums pinigų
• $100 iki $2,000

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATJONAL
INVESTMENT
CORPORATION

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI 3 penteriai, 2 po- 
pieruotojai unijistai, atsišaukit greit 
3939 W. 65 PI. Tel. Republic 4139.

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

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie 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 dyka* konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas ■ 

Gossard Building 
Room 801

Rush and Ohio Sts.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio Radio Crosley 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 Į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329
----- o-----

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,

savo 
elek- 
Box 

Įrengto $95.00 su A. C.

setą ant moderniško
Show

parduosiu kaipo dideli bargeną.
E. B. Belding 

4213 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU jenitoriaus pagelbi- 
ninko unijisto ir. blaivaus. Geram 
žmogui gera vieta. 3214 Le Moyne 
St. second flooiŲ Peter Burba.

REIKALINGI mašinų molderiai ir 
“Core” dirbėja, Muskęgon, Michigan. 
Kelionė apmokama. Jokio mokesnio 
neima. Samuelsohn, 603 W. Madison 
St. ,, (y ..

REIKALINGAS barberis vakarais 
atsakančiai patyręs savo darba, o 
kitaip neatsišaukit. Dixie Barber 
Shop, 6604 S. \y.^štern Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris sudynus 
plauti. 4169 So. Halsted St.

REIKALINGA j auna mergaitė 
dirbti i restauranta už veiterka. 
Naujenos, Box 1068, 1739 South 
Halsted St.

PATYRUSI operatorka prie mote
rišku kotų. 1923 Crystal St.

REIKALINGOS moterys dėl valy
mo bankos namo naktimis, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Box 1070.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Furniture & Fixturcs 
Rakandai-Itaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augi, 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
tą skelbimą—tai vertas $5.00. 
VICTOR FIRE PROOF STORAGE

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. aud J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914°.

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 WAREHOUSE 
2322 W. Madison Street

PARDUOSIU savo $850.00 
grojikli pianą, suoliuką ir stik
linėmis durimis kabinetą, su 
125 roleliais, už $125 pinigais 
arba $135 ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Ast, 6136 S. Halsted

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai, 
šauk mus tik dėl radis patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRLSON 
RADIO SERVICE.

PELNINGAS INVESTMENTAS
218 akrų farma Elgin pieno dist- 

likte — pusė mylios frontas prie ce
mentinio kelio, gera lygi žemė. Di
delė moderninė barnė, didelė arkly- 
dė, kiaulių tvartas, — 24x40 geras 
grudų svirnas, šilo, vėjine pumpa ir 
piehinyčia. 10 kambarių 
elektriką, farmoje stotis. 
Chicago prie durų. Kaina 
akrą.

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

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

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

Tel. Harvey 1130

Automobiles

J. H. WAGONER
224 Main St.

Glenn Ellyn, Phone

namas.
Busas j 
$115 už

25

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
ta kaipo įmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
jniokėjimu. Armitage 6938.

'28 Hudson Brougham—austom built
'27 Chandler coach ............................ ..

5 pasažierių Bulck ......................
Erhcx coupe ...................................
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas .....................................................
Ebhcx sėd., kaip naujas .................
Hudson Brougham, geram stovy 
Dodge sėd., velouru ifiinuStas ....
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.' 

7130 So. Halsted St.. Trianglo 0330
------- O--------

’28
•28
'28

’27
’27

$705 
$305 

$1105 
$350
$505 
$595 
$495 
$325

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 fialų 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.

----- o------
CALUMET arti 60-tos moderniš

kas 6 apartmentu, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drevei 
1800. <

STUDABAGER
- COMlMANDER

Vėliausio modelio 5 pas. sedanas. 
Labai gražus, ką tik išmainytas 
garsios krutamųjų paveikslų akto
rės. Ji paėmė naują Studebaker 
“8” Californijoj, todėl ji paaukojo 
savo karą už kainą, kuri reikš jums 
dideli sutaupimą pinigų. šis Com- 
mander duos jums naujo karo pa
tenkinimą; užbaigimas blizga kaip 
naujas doleris; išmuštas puošniai, o 
tairiai yra praktiškai nevartoti. Mo
toras turi naujo karo garantiją. Tu
ri 4 ratų brėkius ir daugybę viso
kių extras. Už $845, tai yra gal
būt didžiausia vertė Chicagoje. 
Lengvi išmokėjimai.

STUDEBAKER SALES

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

NAŠLE parduos modernišką
2 apartmentu budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000,
pirkti. Šauk Nevada 8794.

$5,000 gali

21 ir Michigan Avė.
Atdara vakarais

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “svveaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. 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

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $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- 
senientu, arba mainysiu i mažą na
mą.

AR GAILITĖS KAS 
PINIGŲ NEPADARET
Štai yra proga padaryti pinigų, ži
note gerai kas pirko lotus ant Ar
cher Avė, tas liko milijonierium, tai 
aš turiu didelį pasirinkimą ant lotų, 
ir visokios rųšies, visokių kampų 
tinkamų dėl visokių nuosavybių ir 
biznių.

IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 storai su 7 
flatais, extra lotas coltage iš užpa
kalio 4 kambariu, ir 2jų karų gara
žas, namo įtaisimai vėliausios ma
dos, parduosiu už $56,500, arba mai
nysiu ant didelio apartmento namo, 
didelios farmos, didelio furniture 
Storo, hardware Storo, arba kas tu
rit namus kituose miestuose priim
siu kaipo dalį jmokėjimo, kas pir
mas tas laimes.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, 1 metų senumo, Storas su 
3 flatais, namo kaina $27,500, priim
siu Į mainus privatišką namą ne
paisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu ir 3 flatais, namo kaina $24,- 
500 arba mainysiu ant privatiško na
mo, namas gali būt ant Bridgeportc 
kolionijoj, geistina kad vienas flata: 
butu 6 kambariu.

IŠSIMAINO. 2 namai, vienas 4 
flatų, o antras 2jų flatų, abudu na
mai geroj vietoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant farmos nepaisant 
valstijos, namų kaina tiktai $14,500 

IŠSIMAINO 2jų flatų muro na
mas po 6 kambarius, namo paranku- 
mai vėliausios mados, parduosiu už 
$9,500 arba mainysiu ant namo M t 
Greenwood, III. su keliais lotais.

IŠSIMAUDO 6 flatu apinaujis mu 
ro namas, po 4 kambarius, namo 
kaina tiktai $14,500, priimsiu i mai
nus nedideli namą arba kas turit 
farmų netoli nuo Chicagos ar bun 
galow.

IŠSIMAINO 3jų flatų muro na
mas po 5 kamb.., namo kaina $7,500 
mainysiu ant bizniavo nedidelio na
mo arba lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas po 4 kamb., parduosiu už cash 
noriu važiuot Į Lietuvą, kaina $6,500

IŠSIMAINO lotas Aurora, 
mainysiu ant automobilio.

PROGA farmeriams Įsigyti puiki? 
farmą, Wisconsino valstijoj 40 ake- 
rių, pusė mylios nuo miesto, galiu 
mainyt ant namou arba paranduot 
geram žmogui.
laimės. Su virš minėtais reikalai: 
kreipkitės pas

Ui,

pirmas tas

Agentai tegul neatsišaukia.
2630 So. Ridgeland Avė.

Berwyn 734
Berwyn, III.

4108 Archer Avė
Phone Lafayette 5107

PARDUODU pigiai grosernę 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^/2 
S. Kedzie avė. Tel. Lafayette 6083

SENAI uždėta delicatesen ir žu
vų krautuvė. Bargenas; savininkas 
išeina iš biznio. 3419 Annitage 
avė.

PARDUODU grosernę su bučernę, 
cash biznis, 3 metams lysas, rendos 
$60.00, su 2 kambariais pagyveni
mui. Kreipkitės 3210 So. Halsted 
St., Box 12.

Didelis Išpardavimas
Naujausios mados namai Brighton 

Parke. Vienas blokas nuo 3 gatveka- 
rių linijų, 4 po 2 flatu, 5 ir 5 kamb. 
Garu apšildomi, 2 su 3 bedruimiais 
2 su diningruimiais. Kaina $11,000. 
$3500 Įmokėti, o likusius ant Imu 
morgičiaus, 4 po 2 flatu, 4 ir 4 
kamb. garu apšidomi. Kaina $9,500, 
su $2000 jmokėjimu, 2 po 2 flatų 
4 ir 4 kamb.
Įmokėjimu.

Turi būt 
laiką.

Tolesnėms 
tykite su

J. N. ZEWERT 
4377 Archer Avė 

Tel. Lafayette 5313

Kaina $9000. Su mažu

išparduota į trumpa

informacijoms pasima-

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, 
80 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.

RA Y REEDER, 
1359 N. Mayfield Avė. 

Tel. Columbus 2026

reziden- 
2 flatų, 
Sawyer 
kamba-

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
est. Plumbingras yra užbaigtas. Viržus su 
grindimis, 7’Ą pėdų konkryto beismentas. 
Skalbyklos, furnasų Šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubeltavas. kitas 1 karo gara
žas, 1% akerio (150x302) ant cementuo
to kelio, $0,000. V. Hendrickson, 10308 
So. Western Avenue.

EXTRA BARGENAS. Priverstas 
greit parduoti savo murini namą 2 
flatų, po 5 kambarius; šiltu vande
niu šildomas; randasi Park Home, 
Cicero.!. Yra 1 karo eraražas; įmo
kėti tik $2.000, kitus lengvais išmo- 
kėjimais. Kreipkitės prie savininko. 
806 W. 31 st SI. Tel. Victory 1696. 
Milda Auto Sales, D. KURAITIS.

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

BARGENAS; 2 fl. medinis namas, 
5 ir 4 kambarių, geras beismentas 
ir aukšta pastogė, 2 karų medinis 
garažas, netoli 66 ir Washtenaw 
avė. Kaina $7,500. Pašauk Mish 

4048 W. 63rd St.
Hemlock 4646

ŽIŪRĖK j šitą, 2 flatu medinis 
naujai numaliavotas 4-4 kambariai, 
su grindimis pastogė, cementuotas 
beisementas, akmenų fundamentas. 
4934 Princeton Avė. Beverly 6792.

BARGENAS mūrinė bungalovv 8 
kambarių, 2 maudynės, aliejum ap
šildoma, elektros refrigeratoriai. Tile 
virtuvė, 2 karų muro garažas, 8132 
So. Wood St.

ANT ARCHER AVĖ. pardavimui 
cottage su extra lotu, geroj biznia
vo! apielinkėi. Greitam pardavimui, 
nebrangiai. Savininkas 2901 W. 38 
Place.

PARSIDUODA arba išsimaino 
3446 So. Aubum Avė. 6 ruimu cot- 
tage ir flatas beismante, mainysiu 
ant mažo groserio ar bučernės, ar
ba parduosiu visai pigiai.




