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Geležinkeliečiai pradeda kovą 
už 6 valandų darbo dieną

Didžiulės brolijos žada reikalauti, kad 
Kongresas priimtų Įstatymą geležinke
lių darbininkams apsaugoti nuo ne
darbo

reikalauti, kad kongresas pri
imtų įstatymą geležinkelių dar
bininkų teisėms apsaugoti, kad 
jie nebūtų metami į sąšhviną.

Pasak Shea, 1927 metais, 
kuriais geležinkelių kompani
jos džiaugėsi kaip geriausiais, 
kokius jos kada turėjusios, 
darbininkų visame krašte buvo 
mažiau ne 1,700,000, tuo tar
pu kai 1920 melais, kurie buvo 
geležinkeliams taipjau labai 
pelningi, darbininkų geležinke
liuose dirbo daugiau ne 2,000,- 
000.

Dabar, kai geležinkelių kom
panijos vienijasi, kai iš 1,700

BOSTON, Mass., bal. 2. — 
Didžiulės geležinkeliečių broli
jos pradeda kampaniją dėl įve
dimo šešių valandų darbo die
nos geležinkelių darbininkams.

Brolherhood of R a i 1 r o a d 
Trainmen ir Brotherhood of 
Loccmotive Firemen and En- 
ginemen nutarė, kad jau atėjo 
laikas pradėti kovą už sutrum
pinimą darbo laiko geležinke
lių darbininkams dėl to, kad 
kitaip tūkstančiai jų bus iš
mesti iš darbo.

Pirmi du dideli Naujosios 
Anglijos geležinkeliečių broli
jų milingai Įvyko praeitą sek-i
madienj, vienas American llouse geležinkelių projektuojama su- 
salėj, antras Fareuil salėj, daryli 18 ar 20 didelių geležin- 
kur prieš tryliką metų buvo kelių sistemų, vien tik maši- 
pradėta kampanija už dabartį- nistą brolijos daugiau kaip 20,- 
nes astuonias darbo valandas.

Samuel E. Winslo\v, Jungti
nių Valstybių tarpininkavimo 
komisjios (United States Board 
of Mediation) pirmininkas, 
buvo tyčia atvykęs kalbėti ge
ležinkeliečių mitinguose. Bet 
kai jis savo kalboj pasigyrė, 
kad tarpininkavimo komisijai 
sekęsi užbėgti už.akių streikams 
ir kitokiems “lahor trouibles,” 
Timothy Shea, mašinistų broli
jos vicepirmininkas, pareiškė, 
kad geležinkelių darbininkai 
turi kreiptis į VVashingtoną iri tų bolgumų pats blogasis.

600 narių bus išmesti iš darbo.
Shea pareiškė, kad nei gele

žinkelių darbo įstatymas, nei 
koki kiti įstatymai nesulaikys' 
šio krašto-darbininkų nuo strei
kų ir kovos, jei kitais, taikes
niais keliais jie negalės rasti 
teisybes.

Traukinių darbininkų broli
jos pirmininkas Aleksander F. 
VVhitney pasakė, kati nė kokia 
valstybė negali būt didi, jei ji 
nesistengia pataisyti savo so
cialių blogumų, o nedarbas yra

Vahabitai išskerdė I Kancleris Mueller
500 beduinų rinitai serga

JERUZOL1MAS, Palestina, BERLYNAS, bal. 2. — Vo- 
bal. 2. — Pranešimai iš Am- kieti jos kanclerio Muelllerio li- 
inano sako, kad vahabitų bu- ga žymiai pablogėjo, pasidarius 
riai puolė Užjordonio beduinų į inkstų ir kepenų komplikacijai, 
stovyklą Džebeldeibe ir išsker-i 
dė apie penkis šimtus žmonių.

Pamišęs negras nušo-; 
vė du žmones ir pats 

nusižudė

Daktaras, pašauktas 
pas ligonį, mirė; li

gonis pasveiko
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NEVVA'RK, N. J., bal. 2. —. 
Gavęs staigų proto pamišimą, 
VViliam Bell, negras, pagrobęs 
šautuvą ir revolverį leidosi 
bėgti ir šaudyti Į visas puses. 
Du žmones nušovė, kitus du 
sužalojo. Kaip siutas kiek 
ėjo, negras pats nusišovė.

pra

PALERMO, Sicilija, bal. 2. 
— Daktaras Franceaco di Čina
ra, 61 metų amžiaus, buvo pa
šauktas pas staigiai susirgusį 
kolegą, daktarą Salvatore San- 
tamauro, metais jaunesnį už 
jį. Atvykęs pas ligonį, D r. 
Chiara, beklausydamas 
pats susmukę) negyvas, 
uis paseviko •

Ligo-

Missouri 40 žmonių su
žeista per tornadą

Trys imigrantų šmuge- 
liuotojai eina kalėti ■

POPULAiR BLUFF, Mo„ bal. 
2. — Velykų dieną šioje apie- 
linkej siautė tornadas, padaręs 
apie milioną dolerių ar daugiau 
žalos. Nemažiau ikaip keturias
dešimt žmonių buvo sužeisti, 
kai kurie pavojingai.

^ORR

‘SAN JUiAN, Porto Rika, bal. 
2. — Dvylikai metų kalėjimo 
tapo nuteisti kap. Andrės Ve- 
lez, Alesio Serentino ir Gordon 
Butler, visi Bostono, IMass., 
gyventojai. Jie buvo apkaltin
ti dėl šmugeliavimo imigrantų 
iš Havanos į Jungtines Valsty
bes.

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

Iš viso gražu ir šilčiau; vidu
tiniai, daugiausia pietų vakarų 
krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo

Kiek traukiniai užmu
ša žmonių Amerikoj

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 6:15. Mėnuo teka 2:57 
ryto.

WASHIINiGTONAS, bal. 2. — 
Tarpvalstybinės Prekybos ko
misijos surinktomis ir ką tik 
paskelbtomis žiniomis, 1928 me
tais nelaiminguose atsitikimuo
se geležinkelių kryžkelėse visa
me krašte buvo traukinių 
mušti 2,'568 asmens, arba 
daugiau ne 1927 metais, 
žeistų buvo 6,667 asmens.

uz-
197
Su-
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Daytona Beach, Fla. Bandydamas sumušti visus automobilių greitumo rekordus, kovo 13 d. užsimušė Lee Bible. Savo 
specialiu 36 cilinderių automobiliu jis lėkė 202 mylių per valandą. Mašina apsivertė ir susikūlė, žuvo ne tik Bible, o ir foto
grafas Frank. Paveiksle parodoma automobilio liekanos po Įvykusios nelaimės.

Kinų tautinės vai 
džios kariuomenė ar 

tinas i Hankova
Iš vuhaniečių atėmė Huangčau 

miestą, ir daug priešininkų 
paėmę į nelaisvę '

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 2. 
—Gen Čiang Kaišeko štabas 
Kiukiange praneša, kad tauti
nes Kinų valdžios kariuomene 
paėmė Hitančau miestą, 35 my
lias nuo Hankovo, nuveikus sa
vo priešininkus vulraniečius ir 
paėmus daug jų į nelaisvę. Tau
tinė kariuomenė slenka artyn į 
Hankovą, kuris veikiausiai bus 
netrukus paimtas.

Admirolas Čen Čaokuam pra
neša, kad tautinės valdžios ka
ro laivai pradėjo bombarduoti 
priešininkų pozicijas Janglo, 
daug arčiau į Hankovą. Eskad
ra žada rytoj [šiandie] prisiar
tinti j Hankovą užkirsti kelią 
vuhaniečiams, kad jie negalėtų 
pasitraukti skersai Jangtse upę.

Kas girdėt SSSR
“Kulakai” atsisako mokėt mo

kesnius — Gandai apie Troc
kio armiją — Maskva kovo
ja su maisto stoka

BERlLYNAS, bal. 2. — Mas
kvos laikraščių pranešimais, 
turtingieji Maskvos gubernijos 
ūkininkai ,vadinami “kulakai,” 
atsisaką visai mokėti mokes
nius, kuriais valdžia yra juos 
apdėjus.

Rusų gyventojuose labai pa
plito paskalai, kad šį pavasa
rį į Rusiją ateisiąs Trockis su 
didele, užsieniuose suorgani
zuota, armija ir bandysiąs nu
versti dabartinę sovietų valdžią. 
Tuos gandus pasėjo pati bolše
vikų spauda, nuolatos keldama 
triukšmo dėl Trockio ir troc- 
kininkų.

Del didelio maisto trukumo, 
kainos gyvenamoms reikme- 
noms Maskvoj per praeitą sa
vaitę pakilo daugiau kaip tri
gubai. Jos taip baisiai pakilo 
ne tik pas privatinius prekiau
tojus, bet ir valdžios krautuvė
se, kooperatyvuose.

Indianos miestely
plito tymai

pa-

SHELBYVMJLE, Ind., (bal. 2. 
— Kadangi daugiau kaip vie
nas trečdaly® Waildron aukštes
nės mokyklos mokinių serga 
tymais, tai mokykla bus laiki
nai uždaryta ir patsai mieste
lis karanti nuo tas.

LIETUVOS ŽINIOS
Gyvulių eksportas iš 

Klaipėdos krašto 
1928 m.

' Klaipėdos krašto statistikos 
biuro žinomis, iš Klaipėdos kra
što 1928 metais į Vokietiją iš- 

| vežta: 
I

Iš Klaipėdos apskrities: 14 
arklių, 1 kumelys, 2,081 jlautis, 
2,182 veršiai, 8,540 kiaulių, 5 
paršiukai, 396 avys, 64 Įvairus 
paukščiai; iš Šilutės apskrities: 
27 arkliai, 1,354 jaučiai, 6,782 

! verčia i, 14,946 kiaulės, 151 a- 
Ivys ir 15 paukščių; iš Pagėgių 
apskrities: 372 arkliai, 22 ku
meliai, 4,391 jautis, 9,220 var- 
šių, 18,181 kiaulių, 10 paršiukų, 
1,228 avys ir 276 įvairus pauk
ščiai.

Iš Klaipėdos krašto į didžią
ją Lietuvą išvežta 85 jaučiai, 
į Čekoslovakiją — 280 jaučių,

Bel-

Kanados turtas — 
$2,842 per capita

OTTAVVA, Kanada, Lai. L— 
Statistikos biuro apskaičiavi
mas visas Kanados turtas 1926 
metais siekė daugiau kaip 26'/2 
biliono dolerių, tiksliai — $26,- 
691,482,000, arba apie $2,842 
per capita.

Sovietuos juristai 
imasi sutvarkyti 

; krašto įstatymus
Teisininkų kongrese iškelta 

aikštę per didelio biurokra
tizmo sovietų teismuose

l 
9

Naujiena! ■■ komunis 
tų visi galai suiro

Iš tiesų tai nė kckia naujiena. 
—Naujiena tik, kad tą pripa
žįsta pati Maskva

Kivir-MASKVA 
čai komunistų vadų tarpe Mas
kvoj privedė prie rietenų tiek 
rusų komunistų partijos narių 
tarpe, tiek komunistų partijose 
kituose kraštuose .

Vokietijoj maskviškę komu
nistų partiją atakuoja iš vie
nos pusės buvusieji komunis
tų vaidai Talheimeris, Brandle- 
ris ir kiti; iš antros pusės — 
tro-ekininkai su savo laikršačiu 
Volksvville.

Panaši dalykų padėtis, kaip 
praneša, yra ir Fra nei joj.

Anglijoj 
komunistai 
taikingesnę 
kurią jiems 
k vos vadai,
mus svetimuose kraštuose men
kai ka težino.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse rietenos ir niautynės ko
munistų tarpe taip toli nuėjo, 
kad “komiutemas” [komunis
tų internacionalas] turėjo siu
sti jiems speciali ukazą, kad 
paliautų tarpusavio .piovynes.

MASKVA, bal. 2. Visos 
sovietų Rusijos juristų kongre
se iškelta į aikštę tokios biuro
kratizmo aibes vietų teismuose, 
kad dabar bandoma sutaisyti 
naują ir paprastesnį Įstatymų 
kodeksą tiek civilinėms liek 
kriminalinėms byloms.

Kai kurios iškeltos į 'aikštę 
bylos buvo tiesiai biurokratiš
kos kvailybės pavyzdžiai.

Taip antai kongrese buvę) pa
pasakota apie vieną policijos 
teismą, kur kaip kaltinamieji 
figūravę) maži, nuo 6 iki 10 
tų amžiaus, vaikai. Ir tie 
kiščiai buvę) klausinėjami: 
jie vardais; kiek metų; 
užsiima; 
panašiai
reikalauta 
prižadėjimą, jogei 
Rusijos neišvažiuos!

Kalmukų provincijoj vienoj 
byloj elel kaž-kokio menknie
kio įbuvo a t klausinėti 1,200 liu
dininkų !
' Vieno apygardos prokuroro 

protokolai parodė, kad vienoj 
byloj dėl išaikvojimo 13 rublių 
jis iškvotė trisdešimt vieną liu-

me- 
vai- 
kuo 
kuo

keikia jų proefsija, ir 
Iš vaikiščių dagi pa- 

kad jie pasirašytų 
niekur iš

ir Čcchoslovakijoj 
yra linkę priimti 
taktiką, nekaip ta, 
nori diktuoti Mas- 
kurie apie judėji-

de!

Bet didžiu-didžiausias bulvių 
medalis buvo pripažintas vie
nam “sliedovatėliui,” kuris 
visai menkučio nusikaltimo ve
dė kvotą per 387 dienas! Ir kai 
pagaliau byla turėjo būt klau
soma teisme, ji jau nebeturėjo 
savo reikšmės ir buvo išmesta.

Banditai apiplėšė 31 
buso pasažierių

IMiTJBOIT, .Mich., bal. 2. — 
Netoli nuo Wayne, Mich., gin
kluoti banditai puolė basą, ėju
sį iš Detroito į Chicagą ir ga
benusį 31 pasažierių. Liepę 
visiems pasažieriams išlipti lau
kan iš buso, nors tuo tarpu 
smarkiai lijo, banditai sustaitę 
visus į eilę apkraustė ir, laimėję 
viso apie $4(>0, pabėgo.

Žmogus, kuris turi ge
rą širdį lauko pauk

šteliams

DEL MERGINOS NUŠOVĖVO KONKURENTĄ SA-

WASHINGTON, Pa., bal. 2. 
— Wm. Loughman, 22 metų 
amžiaus vaikinas, vakar vaka
rą nušovė Harwoodą Heiiiey, 
15 metų berniuką, dėl to, kad 
pastarasis vedėsi į teatrą mer
gaitę, kurią Loughman mylėjo.

DAVENPORT, Iowa, bal. 2.
Vienas turtingas apielinkės 

gyventojas, J. Bettendorf, savo 
farmoj turi pastatęs “apart- 
mentų” namus laukiniams 
paukšteliams. Ant aukštų stul
pų Bettendorf f yra pastatęs 
paukštininką su 107 ląstomis, 
kad ypač žiemos metu paukšte
liai turėtų šiltesnę prieglaudą ir 
bado nekęstų. Bettendorff sa
ko, kad per šią žiemą jo buvo 
aprūpinti maistu nemažiau kaip 
1,500 paukštelių.

MANILA, Filipinai, bal. 2.— 
Praneša, kad stipriai pradėjo 
veikli Mayono ugniakalnis Al- 
bay provincijoje.

-----  ■ — į Busi ją — 211 arklių ir i

Pirkosi karstą, vietą g i‘! 1
kapuose, ir nusižudė 1 Per Klaipedcs kraštą 

_ vežta i didžiąją Lietuvą 1 
NEW ORLEANS, La., bal. 2. tis iš Danijos ir 10 kiaulių iš

— Vietos gyventojas Vito Lon- Anglijos, 
go, 55 metų amžiaus, užsisa
kė brangų karstą, nuvažiavęs 
j kapines nusipirko “] 
po vielą) ir grįžęs namo nusi
žudė. r ’ \
nė jo žmona nė sunūs nemoka ' 
pasakyt.

per- 
jau-

Didžiosios Lietuvos per
vežta per Klaipėdos kraštą: 131 

lotą” (ka- arklys j Olandiją, 21 arkliai į V 1 1 • • 4 z, • v • • • X. 1 • •

Del ko jis taip padarė, ir
Belgiją, 105 jaučiai į Švediją 

6,061 sparnuotis i Vokietiją.

Iš Klaipėdos krašto

4 lakūnai prapuolė 
Australijos tyruose

SYDNEY, Australija, bal- 2. 
Australijos dykumose pra-

PERVALKA. (Iš kopininkų 
gyvenimo). Žvejyba šiemet 
yra >u trukdyta ypač tuo, kad 
ledas pasiekė nepaprastą sto
rumą: kai kur net iki 60 70 
centimetrų. Kai kurių žvejų 
linkai pe) ledu įšalo ir turės 
suputi, iš ko žvejams pasielaro 
dideli nuostoliai. Susisiekimas

puolė keturi lakūnai, kap. Char-j Sll gretimais kaimais, t. y. Prei- 
les Kingsford-Smith ir Charles 
T. Ulm, pilotai, H. A. Liteli- 
f'ield, 
M*cWilliams, radio operuotojas.

Praeito šeštadienio rytą jie 
“Southern Cross” aeroplanu iš-* 
skrido iš Sydney kelionėn į An
gliją, tikėdamies pirmą kelio
nės galą iki VVyndhamo, šiau
riniame Australijos pajūry, 
apie 2,000 mylių nuo Sydney, 
nulėkti Ibe sustojimo.

Sekmadienį jie radio prane
šė, kad dėl tiršto tropinio lie
taus jie esą visai paklydę ir
esą priversti nusileisti — ne- mas išlipęs iš vežimo, norėda- 
žiną kur, bet spėja, kad apie mas gražiuoju (nesusipratimą 

i likviduoti, bet nepažįstamieji 
puolę prie vežimo, ištraukę run
gus ir kelis kart trenkę į galvą, 

Klimas vietoje mi-

la ir Juodkrantė, yra laibai sun
kus 
mo 
visi

del daugybės sniego. Kai- 
gyventojai namie 'beveik 
kalba “'kuršiškai.”

UŽMUŠĖ RUNGAIS

JURBARKAS. Vasario 28 
d. važiavo iš Jurbarko turgaus 
Jurgis Skieskinaitis iš Užvajo- 
čių k., Dzietas Klimas iš Anta
kalnių k. ir Juozas Žebrauskas 
iš Užvajočių k. Ties Dainių 

!kaimu jie pavijo tris nepažįsta
mus vyrus. Susižodžiavo. Kli-

170 mylių nuo Wyndhamo.

Po to jokios žinios iš jų ne
begauta.
cijos jų ieškoti.

Siunčiamos ekspedi- pasišalino.
rė.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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Racine, Wis
vie-

Pragrame 
Akiras-Biržys, poetas, 
ir karininkas; J. 01- 
artistas ir kanklinin- 

Vanaęaitis, komikas,

Svarbu bus žinoti kaip 
tos lietuviams, taip apylinkes 
miesteliams, kad balandžio 7 d., 
6 vai. vakare, 1528—12th St. 
Hali atvyks į Raciną visa gengė 
Dzidmzių-Drimdzių. 
dalyvaus 
literatas 
šauskas, 
kas; A.
kompozitorius ir redakorius.

Programas susideda iš drim- 
dzių drimdzių juokų, dainų, ar
monikos, kanklių ir paprastų 
žmonių, kurie pėsti važiuoja 
apie pasaulį. Užsibaigus pro
gramų! bus šokiai prie Grimalio 
orkestrus iki vėlumai. Kviečiami 
visi-visos bal. 7 d. 6 vai. 
Str. Hali sueiti.

j 12th

1914 metais, kartu su A. Va
nagaičiu, J. Olšauskas atvyksta 
Amerikon, prie jų prisideda Di
neika, Bikinis ir gimė Dzimdzi- 
Drimdzi.

Metus sėkmingai pragostrolia- 
vęs po įvairias lietuvių koloni
jas, Juozas vėl grįžta į Lietu
vą, nes išvažiuodamas iš Kauno 
taip buvo nutaręs.

Pagrįžus į Lietuvą, Juozą už
klumpa didelė nelaimė: palaido
ja du savo tikrus brolius Lie
tuvos karininkus. Vieftas Vla
das tarnavo 2 pėst. pulke vy
resniuoju leitenantu ir tragiš
kai žuvo laike to pulko manev
rų, o antras jaunutis leitenan
tas Jonas, persidirbęs, be saiko 
išaikvojęs enrgijos kūrime Lie
tuvos kariuomenės mirė.

Sukrėstas moraliai to nelaime, 
kad nors dalinai užmiršus liūd
nas laidotuves ir mylimų brolių 
paskutinius žygius, Juozas vėl 
palieka Lietuvą ir atvyksta 
Amerikon pas savo senus drau
gus.

O draugų ir bičiulių Juozu* 
čia nestigo. Savo ramiu, sim
patijos pilnu veidu, dideliu nuo
širdumu, Olšauskas pritraukia 
prie savęs aliai vieną, kam tik 
tenka su juo susidurti, paben
drauti.

Tam įrodyti suminėsiu Det
roitą, kur Olšauskas ilgesnį lai
ką pagyveno, būdamas tenai 
vargonininku. Žinoma, jis ten 
suorganizavo gerą chorą, suren-

pabuvojęs didės- gė keletą lietuviškų vakarų, su
jauni mu ir tas 

pamylėjo,

Artistas Juozas 
Olšauskas

J. Olšauskas yra gimęs Dzū
kuose, Alytaus apskr., Talaukių 
kaime skurdžioj neturtingų tė
vų pastogėj. Septynių metų 
buvo atvežtas Mariampolės 
apskr., Veiverių valšč. ir ten 
išaugo, taip sakant, į “vyrus”.

Nors tėvas neturtingai gyve
no, vienok vaiką norėjo leisti į 
mokslus, siuntė liaudies mokyk
lon, o ją baigus padėjo dar ir 
toliaus leisti. Juozas buvo ne
nuorama iš pat mažens. Štai 
užsispiria, kad jį leistų muzikos 
mokytis. Begalo pavydėdavo 
vargonininkams; kitokių muzi
kų nesutikdavo. Na, ir tapo 

'jis varginininku, suėjus vos 14 
metų. amž. Pirmiausia vargo
nininkavo Paežeriuose, Veiverių 
valse. Čia išbuvęs 8 metus, pa
sijuto stoka mokslo, išsilavini
mo ir todėl pasilaikęs vargoni
ninko amatą pragyvenimo šalti
niui, ėmė rengtis mokytojo tei- 

įses įgyti. Jau buvo pilnai pa- 
sirengęs laikyti egzaminus prie 
Veiverių Mokytojų Seminarijos.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Apvaikščios gegužės 
pirmą dieną

merį prirengė Jack Osterman 
ir jo orkestras. Scenos nume
ris pavadintas -“Spring Chi- 
ckens”.

Pasaulinė paroda 
Chicagoje

iždo.
klausines jų, už kokius atliktus 
darbus jie gaudavo tas algas.

Kovo 25 d. SLA. 100 
buvo suruošus prakalbas, 
bėjo SLA. generalinis

V d V VI IU wj 14 kJVlHUUU 1J V7O,

jantis organizatorius p. A. žu- bet 1914 metEis kilęs didysai

Gegužės pirmą dieną, kaip 8 
valandą vakare, Douglas Par
ko Auditorijoj Socialistų parti
ja rengia prakalbas ir muzika
li programą.

Gegužės 5 dieną, 6:30 valan
dą vakare, Douglas Parko Au
ditorijoj Socialistų partijos 
Chicagos skyriai rengia vaka
rienę, kurioje dalyvaus taip
jau partijos Pildančiojo Komi
teto nariai. Pildantysis Komi
tetas laikys Chicago j e tą dieną 
posėdį. Norintieji dalyvauti 
vakarienėje turi pasirūpinti įsi
gyti biletus iš anksto. Kreip
kitės dėl bilietų į partijos ofi
są, 803 W. Madison St. 
Haymarkei 2010.

Telef.

kas, kinis aiškiai išdėstė susi- ^aras> perkėlė minėtą seminari- 
vienijimo istoriją ir jo dabaiti- ja gflumon Rusijos,—taip ir li- 
nius tikslus. Kvietė rašytis jau- ko j be kvotimu «di. i • _

plonio”.
Nors ir rengėsi prie mokyto

jo diplomo, tačiau tas darbas 
domi. Visi, kiek buvo, likos pa
tenkinti. Geistina, kad skait- 
lingiau vietos lietuviai lankytus 
i tokias

nuolius prie SLA. Keletas au
gusių prisirašė. P-as A. Žukas 
kalba aiškiai ir jo kalba yra į-

Teatruose

Viena problemų, kuria jau 
dabar dėmisi Chicagos Pasau
linės Parodos rengėjai, yra tra- 
fiko problema. Kiekvienas chi- 
ca'kielis žino, kad jau ir šiuo 
laiku Chicagos gatvėse automo
bilių judėjimas tur birt yra di
desnis, negu gatvės leidžia. O 
juk parodon suvažiuos daugy
bė automobilių. Kas pasidarys 
tuomet Chicagos gatvėse?

Šį ‘klausimą turėdami ome- 
nėje, pasaulinės parodos trus- 
lisai numato reikalą įtaisyti 
vietas autams sustoti kur nors 
s.ipie Forest įPreserves. O at
važiavusius parodon aulais ke
liauninkus, mano, parankiau 
bus vežti j Chicagą gatveka- 
riais, įbusais, o taipgi kanalais, 
kurie susisiekia visi su ežeru- 
Prie šių kanalų manoma pasta
tyti viešbučių, vietų sustoti, 
valgyklų, etc.

Legislaluros komisija |dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

2 Baskiauski Simon
23 Kaslauskas J
24 Kloris Stanislovas 
32Levandovski Mrs A

Lilėj kis Aleksandra 
Lipckus Tonis 
Makovecz Audras 
Naujokui Jonui 
Norvvais Anthon 
Olisevki P 
Petryla Frank 
Rukstela Maži t 
Sakalauskas Jonas 
Shulga F 
Sirivinskene Ileleno Mrs 
Somos Juozas 
Stuckiu Duminiku 
Visnovsky George

Policija ieško geng- 
sterio

Policija ieško gengsterio Bur- 
ke. Ji sako, kad jisai buvęs 
tas asmuo, kuris išėjęs polici
ninko uniforma pasirėdęs iš ga
ražo, kame lapo nušauti septy
ni Murano gengės nariai.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Adverti&ed Win-

34

36
41
43
46
47
53
54
57
58
60
63
67

Chicago teatre pradedant 
ateinančia savaite bus rodomas 
kalbanltisis paveikslais -‘Uis 
Capt i ve VVoman”; ikai kurios 
vietos paveiksle yra labai su
jaudinančios; scenos produkci
ja pavadinta “Bluc įMelodies”; 
sakoma, kad ši scenos produk
cija busianti viena gražiausių 
parodymų, kokius tik yra da
vęs 'kalbamas tetarąs.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodomas kalbantisis paveiks
las “Wild Party”; žymiausią 
rolę jame vaidina Clara Bo\v; 
tai pirmas jos kalbantis paveik
slas; kitokie numeriai.

McVickers teatre — šiuo 
k u rodomas kalbantysis
veikslas “The Broadway Melo- 
dy”; kitokie numeriai.

Oriental teatre — paveiks
las “iSlpeakeasy”, o scenos nu-

Audra padarė $1,000,- 
000 nuostolių Bankas Del Jus

Mandagus, draugiškas, greitas ir 
saugus — mes galime jums pagelbėti.Au-di’a, siautusi naktį iš sek

madienio į pirmadienį sukėlė to
kiu vilnių ežere ,kad šios kai 
kuriose vietose gerokai apardė 
krantą. Nuostoliai, numatomi, 
siekią $1,000,000.

mokytojavimas mažai jį vilio
jo. Juozas, 
niuos miestuos, daugiau ima į- ėjo su vietos 
domautis teatru, scena, o pamė- i jaunimas labai Alš.

, ginęs vaidinti visiškai užsikre- jam atsidavė.
Dabar atgijus naujam Dzim- 

susipažįsta su dzi-Drimdzi, Olšauskas vėl ak-

prakalbas.
* ♦ ♦

23 d. p. Aleksandrai i teatro liga, 
buvo suruošta supraiz I 1911 metais . „ -------------- , ------------ .

parė pagerbimui vardadienio. dabartiniu kompoz. A. Vanagai- tyviai dalyvaus vaidinimuose ir 
čiu ir dar labiau atsidavė me- # « ♦

4 OT . . .... i'nui. Organizuoja, rengia lietu-SLA. 100 kuopos susn-inki- viškus vakal.us kaimuose> dar.
mas įvyks balandžio 7 d, 2 vai. žin5se ir čia pat pel. save |avi. 
po pietų Union Hali. Kviežiami j nasi vaidjnti> dainuoti. Kada 
visi nariai sueiti, nes yra daugįVanagaitis vyko mokytis j 
svarini reikalų. 'Drezdenu, J. Olšauskas jau bu-

i . aspaiaitis. vo žinomas kaipo gabus jauni- 
i kaitis-tvargonininkas ir buvo pa- 
j kviestas į Daugus pas kun. Mi
roną., Vanagaičio vieton. Artė
jant lenkams J. Olšauskas pa
sitraukia iš Daugų į Kauną ir 
tampa jaunos Lietuvos valsty
bės valdininku.

Kaip tik tuo metu tvėrėsi 
pirmasai Lietuvos teatras, vad. 
“Tautos Teatras”. Musų Juo
zas tarpe pirmųjų patenka į ši
tą teatrą bendradarbiu. Bet 
gi kaip visam Lietuvos tvar
kymosi darbe, taip ir teatrui 
tenka sunki pradžia. Užėjus 
finansiniam krizini, Lietuvos 
valst. teatras nustoja veikęs ir 
Juozas Olšauskas iš artisto pa
sidaro “studentu” dramos stu
dijos, atidarytos A. Sutkaus pa
stangomis. .Būdavo dieną dir
ba vald. įstaigoje, vakare lanko 
studiją, taip pat dalyvaudamas 
satyros teatre “Vilkolaky”. Tris 
metus pastudijavęs, 1923 me
tais Olšauskas baigia dramos 
studiją ir tampa tikru artistu. 
Bet ir dabar pasireiškia Juozo 
bude neramumas, nepasitenkini
mas ko pasiekė, 
artisto siela, tikro 
širdis.

J. Olšauskas turi 
tos dovaną,—gražų 
ritoną. Balsą lavinti, jis lankė 
muzikos mokyklą Kaune. O už
baigus dramos studijrj, jis buvo 
pakviestas į tą pačią studiją 
dėstyti tareną (dikciją) ir prie 
tarenos—dainavimą.

Besidarbuojant teatre, jam 
kilo mintis pamatyti platųjį 
pasau'į, atlankyti Ameriką, 
*zad. antrą lietuvių tėvynę, pa
sižiūrėti, kaip užjūry lietuviai 
gyvena ir ta pačia proga, pasi
svečiuoti pas savo gimines ir 
pažįstamus.

Kovo

solo dainuos keletą gražių, 
komp. Vanagaičio sukomponuo
tų dainų, taip pat skambins 
kanklėmis.

Aš girdėjau, kaip gražiai at
siliepia lietuviai apie Juozą Ol
šauską, girdėję jojo dainavimą, 
jo skambinimą, kanklėmis, matę 
jo vaidinimus. Kas girdėjo tik 
rekorduose įdainuotas jo dainas, 
nori būtinai asmeniškai jį pa
matyti ir iš jo lupų išgirsti tą 
stiprų ir gražų baritono balsą. 
Ir kaip nudžiugo žmonės, kada 
nugirdo, jog atgijo Dzimdzi- 
Drimdzi, kur ir Olšauskas, lan
kydamas lietuvių kolonijas sce
noje pasirodys.

Norėčiau palinkėti artistui 
Olšauskui gero pasisekimo, gero 
upoSr stiprių jėgų tame kilnia
me darbe —žadinime lietuvių 
širdžių prie lietuvybės, prie 
žmoniškumo. —R.

Klausinės 6 valstijos 
legislaturos narius

Tai jau tikro 
menininko

didelę gam- 
balsą— ba-

lai- 
pa-

Jie, eidami valstijos atstovų 
pareigas, gaudavo gražią algą 
iš Chicagos Sanitary Distrikto

Red. Atsakymai
Harbcriškiui: Rašant kores

pondencijas reikia paduoti savo 
tikrą vardą-pavardę, o ne vien 
tik slapyvardi. Nedėsimo.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias it geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

" 1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

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

BARNEY PETKA’S

2TAH

yISKAS yra lengviau šiame banke. Mes turime 
žmones, kurie kalba jūsų kalba. Biznis atlie

kamas daug gluotniau. ;
Taupimai, investmentai ar biznis užsieny, viskas 

atliekama dėl jus be keblumų.
Daugelis jūsų draugų ir viengenčių yra su mu

mis. Jie mėgsta draugišką dvasią.
Su mumis lengva sugyventi. Patogioj vietoj, 

jus galite ateiti be sunkumų. Bankininkauk su 
vienu iš didžiausių, stipriausių bankų Amerikoje.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank

La Šalie and VVashington Streets, Chicago

REZURSAI VIRŠIJA 125 MIL1ONUS DOLERIŲ
Be pagelbos konsolidacijos
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Naujienų Ekskursija 
Lietuvon 

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją

Gegužio 22 d., 1929
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Namus ►4

M 
N

U. S. Lines Laivu

N
H
>4
>4

s 

H 
h
M
M

H 
M 
M 
M
M 
H

Mes darėm bandymus su inaleva, 
kuri iki šiol visus musu kostumerius 
u i i<l«.-vo. IVI usii tu maleva•bar yra dar patobulinta ir mes par- 
duosime geresni tavorą už tą pačią 
kainą ir užlikrinam jus,, kad busite 
užganėdinti musu nauja ir paderin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesniu spalvų.

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

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

Tel. Yarda 3850

MEN’S FURNISHING
4171 Archer -Avė., netoli Rįchmond St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
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George Washington
Visi, kurie i’eiij<iiiLes ar manote keliauti I.ietn- 

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus j “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.
Taipgi parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West. 18-ta Gatvė

I. F. Dapkowski, pres. C. J. Dankowski, ižd,

M NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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M. YOZAVITO KONCERTAS
TREČIADIENĮ, BAL (APR.) 3,1929 

LIETUVIU AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted Street,

8:15 P. M.
Dalyvauja-O. Biežienė, P. Stogis ir VANAGAITIS

Po Koncerto—Šokiai. Kviečia RENGĖJAI.
. / b

KĖS



Trečiadienis, balan. 3, 1929

Tarp Chicagos
Lietuviu j— . —— . - * —,— lĮ

North Side
Atvažiuoja Ponas Daugunoris

dalyvau-

pagelba 
bus gra-

Mikas Yozavitas. šį vakarą bus jo koncertas Lietuvių A u- 
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 8 vai.

Kiekvienas iš musų daug vis
ko norime. Bet nepaprasto dau- 
ganorio, tai turbtus dar niekas 
nėra matęs. Ir ve, sekmadienį, 
balandžio 7 d., Spaulding svetai
nėj bus proga pamatyti tą ne
paprastą poną Dauganorį.

Tai yra labai juokinga kome
dija, kurią, stato Pirmyn choras. 
Režiserius yra draugė Dundulie
nė. Kaip jau yra visiems žino
ma, dr-gė Dundulienė yra mo
čiutė Chicagos menininkų. Nėra 
mažiausios abejonės, kad ir po
nas Daugu noris su 
draugės Dundulienės, 
žiai suvaidintas.

šiame juokų veikale
ja visi gabus artistai— Stasiū
nas, Pažerauskaitė, Pukinskai- 
tė, Kuprevičaitė, Spetila ir kiti. 
Tad ir atsilankiusieji linksmai 
praleis laiką.

Po perstatymo bus koncerti
nė dalis, kurią išpildys choras 
po vadovyste p. Čepienės.

Dar galima pažymėti, kad šia
me vakare dalyvaus ir V. Sta
nys. Tad patartina kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti.

rienei iš anksto, tai visi., kurie 
yra paėmę, turėtų skaityti savo 
pareiga pasistengti parduoti tų 
tikėtų juo daugiau, o neparduo
tus sugrąžinti ateinančiam kliu- 
bo susirinkime, kuris įvyks 
penktadieni, balandžio 5 dieną.

—Kiiubietis.

NAUJIENOS, Chicago. 111.

kų iš “Naujienų”. Vadino tas 
ištraukas kelionėmis, šmeižtais. 
Tik nė vienos neperskaitė iki 
galui. Ir visą laiką pravar
džiavo kitus ir koliojo patsai.

Apgailėtinas išrodė Petronis. 
Tasai žmogus visuomet publikai 
trokšta pasirodyti, jogei jis 
esąs didelis vyras, bet pasirodo 
ne kažin kokiu. Pasigiria, kad 
jisai turi namą; pasigiria, kad 
kas ten kalbąs, jogei jisai no
rįs kokius ten lotus pasisavinti; 
pasigirai, kad kas ten rengiąsis 
Pakaušį, šarkiuną ir jį, Petro- 
nj, deportuoti. Supraskite: j 
paprastus žmonelius niekas dė
mesio nekreipia, bet štai juos 
net deportuoti norima matote, 
kokie dideli vyrai jie yra! Bet 
kas nori juos deportuoti, tai 
Petronis nepasakė. Dar pasigy
rė Petronis, kad jis esąs “kamu- 

ažuot pasakęs “komu- 
Juokai ėmė žiūrint j 

kai jisai pirštu bady- 
save kalbėjo: “Aš esu 

aš nebijau pasisa- 
esu

Bridgeportas Roseland
Rietuvių Tautiškas 

yra nutaręs užbaigti 
sezoną su vakariene ir

Jaunų
K Ii ubas
žiemos
šokiais.

Parengimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 7 dieną, 6 valandą va
kare Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, mažosiose svetainėse.

Prie to dar bus laimėjimas 
dviejų laikrodžių, kuriuos pa
aukavo kliubo nariai Rizgenas 
ir Junevičius. Laimėjimas ne
mažai prisidės prie paįvairinimo 
vakarienės.

Šio kliubo nariai privalėtų tu
rėti omenėje, kad netiktų pasi
žadėti būti kur nors kitur, bet 
turėtų visi, kaip vienas 
dalyvauti savame vakare.

Taigi, kaip pašalpinio 
nariai, kliubiečiai turėtų
ti visas pastangas, idant prisi
dėjus prie auginimo savo kliubo 

t taip pinigiškai, kaip ir nariais.
Visų kliubo narių pareiga yra 
darbuotis visiems išvien.

Ir kadangi kliubo nariai yra 
paėmę tikėtų parduoti šiai vaka-

kūnas,

kliubo 
kreip-

SEKMINGA ESSEX
‘CHALLENGE VVEEK’

Hudson Motor Car Co., kuri išdir
ba Essex automobilius, pavardijo 
kovo 4-11 “Challenge Week” ir da- 
rė plačiausius bandymus su Essex, 
kad parodyti, jog jie gali lygintis go
riausiems ir brangiausiems automo
biliams ir turi teisę iššaukti palygi
nimui visus išdirbamus automobilius. 
Jokių suvaržymų, jokių aprybavimų 
tuose bandymuose nebuvo daroma ir 
visiems pardavėjams buvo įsakyta 
visokiausiais budais išbandyti Es- 
sexą.

Kovo 4 d. iš visų garažų ir po 
visą šalj pasileido Ėssex visokiems 
bandymams. Ir visuose tuose ban
dymuose pasirodė, kad Essex grei
tumas toli viršija 70 m. i valandą, 
išėmus tas vietas, kur sniego pus
nys yra sutrukdę automobilių vaikš
čiojimą. Kai kur pasiekta net ir 80 
m. i vai. greitumą. Patvarumo ban
dymuose po 24 valandas važiuota 
greičiau kaip 60 m. i vai. Lipime i 
kalną Essex nusinešė trofejas už 
greičiausi užlipimą Baldy ir Madon- 
na kalnų. Abejuose atsitikimuose bu
vo padaryti natfji rekordai.

Brėkiavimo bandymuose parodyta, 
kad Essex gali sustoti j pusę tiek 
tolio, kiek reikalauja apdraudos biu
ras. Pradėjimo greitume nė vienas 
karas negali jam lygintis. Iš stovin
čios pozicijos buvo padaryta 75 m. 
j 55 sekundas, 45 m. padaryta i 17 
sekundų. Su galionu gasolino važiuo
ta 20 mylių ant vieškelių ir 13 my
lių miesto susigrūdimuose.

San Francisco buvo padarytas ypa
tingas sunkus bandymas. Užrakin
tas trečiame “spyde” ir užrakintu 
radiatorium ir “hood”, Essex nuva
žiavo j Mexikos pasieni ir sugryžo 
atgal i San Francisco, padarydamas 
3,490 m., nemainius nė aliejaus, nė 
vandens, nors reikėjo užlipti 12 
štų kalnų. Ir karas galėjo dar i 
tą šimtų mylių važiuoti.

Vienoj vietoj Essex apgręsė 
veži, o kitoj jis vilko sunkų 
krautą troką.

Visi bandymai buvo atlikti 
priežiūra laikraštininkų, policijos 
šininkų ir saugumo dabotojų, o 
žiavimuose tarp miestų buvo seka
mi telegrafistų.

aug- 
kele-

gar- 
pri-

po 
vir- 
va-

informuoti sekėjus, pas kuriuos vardę ii 
biznerius eiti pirkti reikemnių,; mis valandomis vėliau Gaidelis 
o. pas kuriuos neiti.

Suprantate ką tai reiškia? 
Pasaulis nusigąs komisarų. Net 
gamtos jėgos paženklins tokį 
nuosprendį—saulė užtems, žemė 
sudrebės, audros kils, mirusieji 
persivers grabuose ant kito šo
no, Leninas prisikels iš mirusių
jų ir atsisės sostan teisti visus 
tuos, kurie nėra komunistai. Ir 
plauks ašaros upeliais, ir bus 
girdėti dantų griežimas.

—Dėdė.

Automobilius už 
mušė lietuvi

Policija ieško kaltininko.

kur gyvena. Kelio- |ą šešius

ni i rė.
Pirmaideni buvo koronerio 

tyrinėjimas. Koroneriu džiure 
pripažino, kad Gaidelis buvęs 
užmuštas, galva perskelta.

Autas, įkuria sužeidė Gaidelį, 
pabėgo. Policija ieško jo. Au
to šoferis yra kaltinamas kaip 
galvažudys (murderer).

Velionies hunas pašarvotas 
namuose adresu 3926 W. Illth 
SI. Laidotuvės bus penktadie
nį, balandžio 5 dieną, 8:30 vai. 

j ryte iš namų į šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėms patarnauja pp. 
Eudcrįcių laidotuvių Įstaiga, 
1605 So. Ilermitage Avė.

Report.

c"’ 8 ’11
-.............-r—- ■ ........................ ■■ .

i dabartinius distriklo 
Irustisus, jeigu jie nerezignuos 
patys.

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musą populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

iš new yor- /II 1 KO IKI KAU- LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Balandžio 1 dieną, 7 vai. ry-
Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Reikalauja rezignuoti 
šešius Sanitary dis- 
rikto taupos narius

le, 111-toje gatvėje, netoli šv. 
Kazimiero kapinių, rasta .Juo
zapas Gaidelis, sužeistas auto
mobilio.

Užtiko ji moloeiklinis polici
ninkas. .Jisai slkubiai pašrukč 
greitosios pagalbos vežimą. Pa
starasis atvažiavo ir nuvežė su
žeistąjį Gaidelį į šv. Pranciš
kaus ligoninę, Blue Island.

Ligoninėje Juozą Gaidelis at
sigavo, pasakė savo vardą ir pa-

nistas”, 
nistas”. 
Petronį, 
damas j
karnų nistas, 
kyti, kad esu kamuništas”. 
Vargšas žmogus, jis dagi neži
no, kad ne “kamunistu”, bet' 
“komunistu” reikia vadintis, jei 
norima taip vadintis. Bet, ot 
jis yra “spykeris”, ir ką tu pa
sakysi !

Jomarko vedėjas Jukelis, pa
sityčiodamas šaukė “Naujienų” 
korespondentą, kuris pasirašo 
A. Member klausė, kas jisai 
yra. P-nas Purčius tuomet pa
prašė pasakyti jam, kas yra ko
misarų Pusžemaitis. Komisarai 
tą klausimą nutylėjo.

Be to, Barčius paklausė, ar 
“Vilnies” spaustuvė esanti uni
jinė spaustuvė, ir jeigu uniji
nė ,tai kodėl ji nededa unijos 
ženklo (leibelio) ? čia jau “re
daktorius” Andriulis susimaišė 
ir pasisakė, kad nežinąs. O 
paskiau ėmė aiškinti, kad rasi 
leibelio numeris nusitrinęs, ne- 
atsispaudžiąs.

Iš profesionalų daugiasia vė
jo komisarai davė tai daktarui 
Makarui ir advokatui Waitchiui.

Pagalios Pakaušis pasiūlė 
“rezoliuciją”, kuri ir buvo pri
imta. O ta “rezoliucija” pareiš
kia, kad jeigu kas išdrįs para
šyti i koki laikraštį apie Šar
kiuną arba Pakaušį, tai tuojau 
bus sušauktas susirinkimas ir 
jame taps išneštas nuosprendis

Senatorius Star, 
Illinois legishturos 
tyrinėjime, kaip ir 
išleidžiami Sanitary
piigai, pareiškė, kad bus deda
mos pastangos pašalinti iš vie-

vadovaująs 
komisijai 

kam buvo 
Distrikto

bolševikams. Komisarų kalbė
tojai agitavo susirinkusius ne
pirkti reikmenų pas tuos lietu
vius biznierius, kurie nėra ko
munistų kontrolėje.

Pažiūrėkime ką tokia komisa- 
i rų agitacija reiškia lietuviams 
i biznieriams. Šioje apielinkėje 
■ yra daug lietuvių ,kurie turi sa
vo bučernes. Kai kuriems jų 
komunistų “draugas” fšarkiu- 
nas atveža mėsą. Jeigu pildyti 
komisarų Įsakymus, išreikštus 
minėkime jomarke, tai visi vie
tos bučerninkai privalėtų imti 
mėsą savo bučernėms tik iš Šar- 
kiuno, nežiūrėdami, ar ta mėsa 
bus šviežia, ar pasmirdusi. Mat. 
Šarkiunas yra komisarų žmo
gus, o komisarai reikalauja rem
ti jų žmogų.

Lietuviai sako: “Jei degloji 
turėtų ragus, tai visą svietą iš
badytų”. Pritaikaht tą posakį 
komisarams, galima pareikšti:

1 “Jei bolševikai turėtų galios, 
jie visus Roselando biznierius 
padarytų savo liokajais”. Bet 
nė degloji neturi ragų, nė bol
ševikai galios, ir todėl jokio pa
vojaus nėra. Iš jų pasirodymo 
minėtame jomarke galima buvo 
pamatyti tiktai, kaip šlikšti yra 
jų fizionomija. Ot ir viskas.

Šarkiunas skaitė daug ištrati

IETKIEWICZ£-(q
CONTRACTORS

real estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
vis

Chicago, III.

Kauno Malt’as
KAUNO

no-

Lead 100 svarų

TUBBY

žmonelių, kurie
Na, ir šūda

is šimto . žmo-

3210 So. Halsted St.
Telephone Victory 1266

Komunistu blofas dar v 
tęsiasi

SI.69 
Galionas

Gyvenimo Dumble
Parašė S. E. Vitaitis

ISTHERE
A BA8Y

Kovo 20 dieną Strumilo sve
tainėje komunistai buvo suren
gę neva debatus, žinia, debatų 
nebuvo, nes su komunistais nie- i 
kas nedebatavo. Tik komunis
tai “pakrikštijo” tą savo jomar- 
ką “debatais”, kaip kad anas 
rusų popas, užsimanęs kumpio 
penktadienį, pakrikštijo kiaulės, 
kūną “lydeka”. į

Kadangi tą jomarką komisą- ■ 
rai skelbė savo spaudoje bent 
per tris savaites ir kadangi 
jiems labai svarbu buvo parody
ti “publiką”, tai į jomarką su
važiavo iš visos apielinkės visi 
komunistų pastumdėliai; dar at
sirado keletas 
nesupranta bliofo. 
rė jie “minią 
nių su viršum! O Strumilo sa
lėje telpa daugiau, kaip 600 
žmonių. Ir atsitiko taip, kaip 
lietuviai sako: “‘Iš didelio de
besio patriško mažas lietus”. 
Ale kadangi jie skelbia, buk 
buvusi pilna svetainė žmonių, 
tai reikia pasakyti, kad komi
sarai meluoja. Taipjau meluo
ja komisarai sakydami, buk p. 
Barčius atstovavęs “priešingą 
pusę”.

Barčius neatstovavo jokios 
organizacijos, nei grupės žmo-, 
nių. Barčius, kaip ypata, pasi
juokė iš komunistų jomarko. 
Šiems pasidarė taip karšta, kad 
jie nutraukė jo kalbą.

“Kalbėtojai” buvo šie: And
riulis, šarkiunas, Petronis, Pa
kaušis. Visų jų kalbos buvo 
vienodos. Visi jie ragino, pri
dengta forma, boikotuoti tuos 
biznierius, kurie snenusilenkia

BOHEMIAN style 
1OO% Pure

MALT
EKTHACT

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A.BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Svarbus Debatai 
Diskusijos 

įvyks
• Balandžio 4 dieną

. Pradžia 7:30 vai. vak.
Mildos Svetainėj,

3142 So. Halsted St.
Temoj kuri iš Ekonominių siste

mų gali būt naudigesne darbininkų 
klasei.

W. GEN1OTIS, už komunizmų
O. RAKULAS nauja (utiiiterinė). 

įžanga 25 centai. Kviečia Rengėjai

lithuanian 
„ BEVTRA6E CO

Ateina šiltas oras; kiekvienas 
rėš turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ų ir i kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois 
Tel. Boulevard 7258

ir

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

Dutch Boy White 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rodkwell Street 

Lafayette 4689

Apysaka iš Realio Amerikos
Lietuvių Gyvenimo

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą. Čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

Extra! Cave Mystery Baffling Police

9
look oirr, 
BoYSI I’M 
GOtMG TO 
SEE INHAT 

IT IS
there.mister 

GORMAD?

NO

MAYBE IT 
VJAŠ OK)tY 
t M AGI MAMOM 
AFTER ALI, 

FOR SŪRELY A 
DOG ČOULD^'l 
CUY LIKĘ 

A BA8Y.
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Komunistų spaudoje dar vis dedama protesto re
zoliucijos dėl Gerdausko neišrinkimo SLA. iždininku, 
nors tas klausimas jau seniai yra išspręstas ir patys 
rezoliucijų autoriai puikiai žino, kad jų protestai daly
ko nepakeis. Jeigu komunistai galvotų, tai jiems butų 
aišku, kad tos rezoliucijos yra labai prasta medžiaga 
ir agitacijai, kuriai jos yra skiriamos.

Nes, kad ir agitacijos tikslas yra taikyti daugiau
sia į žmonių jausmus, bet ji taip pat neprivalo būt prie
šinga sveikam protui ir logikai. O argumentai, kurie 
vartojami tose komunistų rezoliucijose, sveiko proto 
žvilgsniu neišlaiko jokios kritikos.

Protestuotojai vis rašo ir rašo, kad Gerdauskas tu
rėjęs “pirmenybę”, kaip kandidatas j iždininkus. Bet 
ar buvo bandima jam tų “pirmenybę” atimti? Nebuvo. 
Pirmenybė jam buvo pripažinta, kadangi jo kandidatū
rų SLA. Pildomoji Taryba svarstė pirmiaus, negu pa
darė galutinų tarimų iždininko klausimu. Ir ne tik svars
tė, bet tyrinėjo jo kvalifikacijas ir šituo tikslu net pasi
kvietė jį patį į savo posėdį. Tiktai tuomet; kai buvo su
rasta, kad jisai yra visiškai nekvalifikuotas eiti parei
gas iždininko, kurio žinioje turi būt milžiniškas organi
zacijos girtas, — tiktai tuomet Pildimoji Taryba ėmė 
ieškoti kitu, tinkamesnių kandidatų.

Kų gi Pildomoji Taryba galėjo daryti daugiau su ta 
Gerdausko “pirmenybe”?

Jeigu jisai butų buvęs rastas kompetentišku užimti 
SLA. iždininko vietų, tai Pildomoji Taryba butų jį pa
skyrusi. Bet argi ji galėjo skirti jį iždininku, kuomet ji, 
ištyrusi, įsitikino, kad jisai nėra tinkamas tai vietai — 
neturi nuovokos apie investmentus, nesupranta knygve- 
dystės ir neturi jokio patyrimo finansų klausimuose? 
Kas butų atsakęs už nuostolius, kurie galėjo pasidaryti 
Susivienymui dėl Gerdausko nekompetentingumo, ei
nant jam iždininko pareigas? Kiekvienas supranta, kad 
atsakomybė už tai butų puolusi ant Pildomosios Tary
bos, o ne ant ko kito, — tai kur yra logika reikalauti iš 
jos, kad ji skirtų iždininku asmenį, apie kurį ji tikrai 
žino, kad jisai yra netinkamas?

Kadangi tie nelogiški ir nepamatuoti argumentai 
yra kartojami visose “protesto rezoliucijose”, tai visi 
gali suprasti, kad jas fabrikuoja tie patys autoriai. Jos 
yra mašinos produktas. O ta mašina tai — komunistų 
partijos centras.

Komunistų partija bando rezoliucijomis sukurstyti 
narius SLA. kuopose prieš SLA. centrų. Šitas faktas 
darosi juo aiškesnis, juo daugiau tų “protestų” pasiro
do komunistų spaudoje. Rezultatas bus tas, kad SLA. 
nariai, kurie nenori, kad pašalinė organizacija kištų sa
vo nosį į SLA. reikalus, ims žiūrėti, kaip nuo tos komu
nistiškos invazijos apsiginti.

Į Apžvalgai

DKAPSTOSI

P-ia Vileišienė ryžosi ir spau 
doje apjuodinti pažangiuosius 
Vilniaus lietuvių darbuotojus, 
kuriuos išėdė iš Laikinojo C. K. 
klerikalai ir kurie yra suorga
nizavę “Kultūros” draugija Vil
niuje. Ji rašo apie žinomąjį Vil
niaus lietuvių inteligentų, kuris 
per daugelį metų stovėjo Cen-j 
tralinio Komiteto priešakyje, 
Dr. D. Alseikų, taip:

. “Visi mylinti Lietuvą ne
davė savo balso už Dr. Alsei
ką ir jis papuolė tik trečiu 
kandidatu a) dėl draugavimo 
ir vaišinimosi su Plečkaitinin- 
kais ir kitais norinčiais pra
žudyt Lietuva; b) dėl tolera
vimo jų darbų, c) dėl noro 
sudemoralizuot , musų jauni
mą, įvesdamas tarp jų tų, ku-| 
ric apiplėšė banką, kuriame' 
ūkininkai ir darbininkai buvo; 
padėję savo prakaitu (uždirb
tus skatikus.”
Del šitų p. V-es tvirtinimų1

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltui 

Metams----- —________
Pusei metu--------------
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui _____

Chicago] per iineiiotojus:
Viena kopija___ _______
Savaitei---------- ____
Mėnesiui............. .........   _

8c 
18c 
7fc

Suvienytos* Valstijose, m CEIcagoja,
paltui

Metami-------------------- - $7.0
* Pusei metu-------- ___ -- —_« 8.5

Trims mėnesiams -- - 1.75 
Dviem mėnesiams_______ —. 1.25
Vienam mėnesiui______   — .75

Lietuvon ir kitur uisienluoM 
[ Atpiginta] j

Metams_________ - $8.0
Pusei meti___________ i—, 4.0®
Trims mėnesiams . , 2.50
Pinigus reikia siusti palte Mansy 

Orderiu kartu su užsakymu.

UŽSUKTA MAŠINA

Mta

galima tik tiek pasakyt: nė vie
nas sveiku protu žmogus jais 
netikės!

Toliaus ta ponia, pasigyrusi, 
kad jos atstovaujamas komite
tas dirba “Dievui ir Tėvynei”, 
šitaip atakuoja ne tik Alseiką, 
bet ir visus pažangiuosius:

“ ‘Pažangieji’ sugrįžę iš 
Rusijos, įsteigė prieglaudų, 
bet lenkams užėmus Vilnių, 
metė prieglaudą ir išvažiavo 
i Kauną, tai ir tuos priglau
dė mano atstovaujamas ko
mitetas. Kas dėl ‘Kultūros” ir 
kultūrininkų tai*jiems ačiū, 
kad neturime iki šiam laikui 
mokytojų seminarijos ir liau
dies mokyklos uždarytos. Vil
niaus ‘pažangieji’ moka ar
dyt, bet nesugeba naujo pa
statyt.”

Negyvenus Vilniuje, žinoma, 
sunku yra atremti kiekvienų at
skirų faktų p. Vileišienės pasa
kojime, bet ir iš tolo žiūrinčiam 
yra aišku, kad p. Vileišienė pu
sėtinai persudo. Vienas jos nie
kinamų pažangiųjų ir kultūri
ninkų, pavyzdžiui, yra Dr. J. 
šlapelis. Kiek mes žinome, jisai 
niekuomet nebuvo pabėgęs iš 
Vilniaus į Kauną. Taip pat at-

$8.00 
4.00 
2.00
1.50

.75

rodo visai, negalimas daiktas, 
kad pažangieji butų uždarę lie
tuvių liaudies mokyklas Vil
niaus krašte. Uždarė jas lenkų 
valdžia.

Koktu yra matyt, kad sena 
moteris taip karščiuojasi ir ro
do tokį savo siaurų partyvišku- 
mų. Kad ji skelbia grynai, klerl- 
kališkus obalsius (“Dievui ir 
Tėvynei”) kartu užsigindama 
partyviškumo, tai dar butų men- 
keshis dalykas. Bet kad ji “ba
daujančių vaikų” vardu plėšia 
garbę nekaltiems žmonėms, ku
rie nepriklauso jos numylėtai 
politinei srovei, tai jau yra per 
daug.

KUO JIE GALI TAI 
PATEISINTI?

Kaip vakar buvo “Naujieno
se” nurodyta, rinkimuose į Ru
sijos Steigiamąjį Seimų buvo 
paduota viso 36 milionai balsų. 
Iš jų bolševikai gavo tik 9 mi-

Kaip Bolševikai Išvaikė 
Rusijos Steigiamąjį Seimą
Viktoras M. černov, garsus rusų socialistų-revoliudonie- 
rių vadas, kuris buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pir
mininku, šiame straipsny vaizdžiai papasakoja įdomių 
smulkmenų apie tų istoringų įvykį.

Rašo VIKTORAS M. ČERNOV

jau žygiuoja. Eina ir Narvos(Tęsinys)

Bolševikai pripildo Tauridos 
rumus ginkluotais 

kareiviais
Tą neužmirštamų dienų Tau

ridos rūmuose visi mes buvome 
savo postuose. Socialistų revo
liucionierių frakcija, taipjau 
bolševikų frakcija ir “kairiųjų 
es-erų” [kairiųjų socialistų re
voliucionierių] frakcija, kuri at
simetė nuo musų partijos ir dir
bo išvien su bolševikais, ir so
cialdemokratų frakcija — kiek
viena atskirai laikėme savo pa
sitarimus. Tarj) bolševikų ir 
“kairiųjų es-erų” visų laika ėjo 
pertraktacijos. Tos pertraktaci- 
jos traukėsi valandų valandas 
ir dėl to ilgų laikų jie negalėjo 
prisirengti Steigiamojo Seimo 
posėdžio atidarymui.
t Visas Tauridos rūmų trobe
sys buvo prikimštas ginkluotų 
vyrų, ypačiai matrosų.

—Ar jus matote, kurio laivy
no skyriaus žmonės čia atgaben
ti ? — tarė man viena sena re- 
voliucininkė, žinoma kaip 
“Kronštadto Daša”, kuri caro 
laikais dalyvavo daugely sukili
mų: — juk tai buvusis discipli
narinis batalionas, kurio visos 
kitos laivyno dalys nekentė ir 
reikalavo, kad jis butų pašalin
tas iš Kronštadto. Tai pats tas 
musų laivyno “lumpen-proleta- 
riatas”!.. . '

Iš tiesų, tie matrosai elgėsi 
labai arogantiškai ir įžūliai. Jie 
nuolatos užgauliojo atskirus 
Steigiamojo Seimo narius ir 
įvairiais budais stengėsi išpro
vokuoti susirėmimų, kur šautu
vas turėjo būt laimėtojas.

—Kurio galo mes čių susirin
kome? — sujaudintu balsu at
siliepė vienas atstovas iš pro
vincijos: — argi galimas daik
tas svarstyti įstatymų projek
tus policijos nuovadoj, pilnoj 
pusiau girtų žmonių?.. Juk tai, 
tiesiai sakant, spąstai!..

Bet mes iš anksto žinojome, 
kur einame. Dauguma musų 
buvome įsitikinę, kad spąstų 
durys paskui mus stipriai užsi
sklęs. Viena viltis buvo belikus: 
ką pasakys “gatvė”?

Taigi tiek mes, tiek bolševi
kai, tiek “kairieji es-erai” stip
riai įtemptais nervais laukėme 
žinių iš lauko pusės. Visų laikų 
lakstė pasiuntiniai iš čia į ten 
ir iš ten į čia.

Štai gavome pirmų žinią: šli- 
selburgo Trakto [Petrogrado 
priemiestis] darbininkai su
glaustomis eilėmis pradėjo žy
giuoti į Tauridos rumus. Vibor- 
go rajono darbininkai taip pat

rios tėvas ir tėvo tėvas buvo 
taip pat revoliucionieriai.

Trečioj vietoj buvo nušautas 
vienas Steigiamojo Seimo at
stovas, valstietis, kuris buvo pa
vėlavęs atvykti į posėdį ir da
bar žygiavo į Tauridos rumus 
kartu su demonstrantais.

Visos ligoninės buvo pilnos 
sužeistų. Nė vienam demon
strantų skyriui nepavyko prasi
mušti ir pasiekti Steigiamasis 
Seimas.

O štai ateina paskutinė žinia: 
paskutinis demonstrantų sky
rius smurtu išvaikytas. Semio
novsko ir Preobražensko regi
mentų kareivinėse nuotaika labai 
nukritus ir prislėgta. Ten vis 
laukta, kad tuojau atvyks, šar
vuoti automobiliai ir tada abie
jų regimentų kareiviai kartu žy
giuos į Tauridos rumus, tikėda
mi, kad tokioj aplinkumoj bol- 
šeyikai nusileis be kraujo lieji
mo.

Bet šarvuoti automobiliai ne
atvyko...

Rezultate mes buvome su
mušti. Beliko mums duoti savo 
ginkluotiems skyriams žinių, 
kad jie mums nebereikalingi ir 
gali keliauti namo. Kraujo lieti 
mes nenorime. Jau ir taip daug 
kraujo pralieta — beginklių 
žmonių kraujo...

Mums jau aišku, kad Steigia
mojo Seimo likimas yra nulem
tas. Tačiau kovų turime vesti 
iki 4>alo...

Pagaliau Steigiamasis 
Seimas atidaromas

Pagaliau mums praneša, kad 
bolševikai ir “kairieji es-erai” 
jau pHsirengę posėdžiui atida
ryti. Einame į didelę posėdžių 
salę. Netrukus ji jau pilna. Abi
pus kalbėtojų tribūnos pastaty
ta daug ginkluotų matrosų. Ko
ridoriai taip pat pilni ginkluotų 
kareivių. Galerejose publikai — 
pilna žmonių, o jų tarpe šen ir 
ten taipjau kyšo šautuvų vamz
džiai. Pasus į galerijas davinė
jo bolševikų komisaras U r i c- 
k i s. Suprantamas dalykas, kad 
jis davinėjo juos tik bolševi
kams ir tiems anarchistų, kurie 
ėjo ranka už rankos su bolševi
kais.

Štai jau visi atstovai susirin
ko. Iš musų vietų atsistoja at
stovas L o r d k i p a n i d z e ir 
brumpai pareiškia, kad visuose 
parlamentuose esąs įsigyvenęs 
paprotys, jogei pirmų posėdį 
atidaro seniausias iš visų at
stovų. Seniausių čia jis randąs 
revoliucionierių, buvusios ka
daise garsiosios revoliucinės 
“Narodnaja Volia” organizaci
jos narį, draugų S. P. Sv eco- 
v ų. Jis ir turėtų atidaryti po
sėdį.

Senas žilutis švecovas atsike
lia iš vietos ir užeina tribūnom 
Bet vos tik jis užkelia kojas, 
tuojau, kaip pagal signalų, salėj 
kyla baisus triukšmas. Bolševi- 
kij atstovai kartu su “publika” 
galerejose rėkia, staugia, kojo
mis trypia, tranko savo stale
lius. Tikras katzenjammer. Mes 
žiūrime, kaip “kairieji es-erai” 
kamuojasi, stengdamies trukš- 
mu dagi bolševikus prašokti. 
Kareiviai tranko į grindas šau
tuvais. Vienas kareivių jau tai
ko šautuvu į senų švecova...

švecovas stovi ramiai ir lau
kia. Jis ima rankon varpelį. Ma
tai, kaip varpelis jo rankoj ju
da, bet garso visai negirdėt. Jis 
oadeda varpelį ant stalo. Grei
mai pribėgu prie stalo kažin koks 
asmuo, pagriebia varpelį ir ne
ša jį bolševikų vadui Sverd- 

o v u i, kuris, paėmęs varpelį, 
ateina tribūnom

Valandžiukę salėj trukšmas 
nurimsta ir švecovui tuo tarpu 
pavyksta tarti šiuos kelis žo
džius :

(Bus daugiau)

lionus, o socialistai revoliucio
nieriai — daugiau kaip 20 mi- 
lionų. Ir valdžia tuomet jau 
buvo bolševikų rankose.

Tečiaus bolševikai tų Seimų 
išvaikė ginkluota jėga. Kuo 
bolševikai gali šitų smurto žyg 
pateisinti ?

Kada Lietuvos tautininkai iš
vaikė Seimų, kuriame jie turėjo 
mažumų, tai komunistų spauda 
griežčiausiais žodžiais smerkė 
tų “fašistų smurtų”. Kada Ita
lijos Mussolini pavartojo jėgų 
prieš parlamentų ir jo atstovus, 
tai komunistų agitatoriai, rėkė, 
kaip už liežuvių pakarti prieš 
“juodmarškinius žmogžudžius”.

Bet kuo skiriasi nuo Lietuvos 
arba Italijos fašistų smurto tas 
Rusijos bolševikų žygis prieš 
St. Seimų?

Aišku, kad jokio principialio 
skirtumo nėra’. Fašistai eina 
tuo keliu, kurį jiems pramynė 
Lenino partija, pakeldama gink
lų prieš visuotinu balsavimu iš
rinktuosius žmonių atstovus.

Zastavos darbininkai.
Kita žinia: bolševikai ir jų 

sėbrai — “kairieji es-erai” ir 
kai kurie anarchistai — niekur 
nebando organizuoti kontrde- 
monstracijos.

Dar žinia: Semionovsko ir 
Preobražensko regimentų karei
viai priėmė rezoliucijų pasvei
kinti Steigiamąjį Seimų...

Akyse pasidarė šviesiau...
Bet štai netrukus ateina pir

ma liūdna žinia: bolševikų dar
bininkų banda staigiai puolė 
šarvuotus automobilius ir at- 
šriubavo kai kurias jų mecha
nizmo dalis, taip kad automobi
liai nebegali nė iš vietos pasi
judinti. Šarvuotų automobilių 
dalies 'kareiviai, kurie stojo už 
Steigiamąjį Seimų, tuo budu ta
po nuginkluoti...

Nekantraus laukimo valandos 
tęsiasi be galo. Musų pasiūly
mai pradėti posėdį . kiekvienų 
kartų atmetami: “Frakcijos dar 
nėra prisirengusios”...

Mums darosi aišku, kad bol
ševikai laukia, koks bus rezul
tatas, kai demonstrantai susi
tiks gatvėje su bolševikų karei
viais...

Ir va pradeda vienas po kito 
ateiti pranešimai, vienas rūstes
nis už kitų. Pagaliau išgąstingą 
žinia: “Jie šaudo demonstran
tus!”

Taip. Bolševikai šaudo be
ginklius demonstrantus, šaudo 
šautuvais ir kulkosvaidžiais. De
dasi šitokios scenos: kai bolše- 
vikų kareiviai / kulkosvaidžiais 
paleidžia kulipkų krušų, de
monstrantai tuojau sugula ant 
žemes. Kurį laikų palaukę, jie 
keliasi ir vėl žygiuoja Tauridos 
rūmų linkui. Netrukus kulko
svaidžiai vėl ima tratėti, o žy
giuoto] ai vėl krinta ant žeųiės 
ir laukia.

Taip dėjosi keletu kartų, ir 
kiekvienų kartų atsikėlę nuo že
mės toliau žygiuoti demonstran
tai paliko vietoj po keliolikų nu
šautų ir sužeistų.

Kai kur vėl bolševikų karei
viai mėtė į demonstrantus gra
natas, mušė juos šautuvų drūt
galiais, traukė jeims iš rankų 
vėliavas ir plakatus su socialis
tiniais parašais ir, sudraskę, 
trypė jx) kojų.

Štai ateina dar liūdnesne ži
nia: puolę demonstrantų dalį iš 
šliselburgo Trakto, bolševikų 
kareiviai iššaudė daug garsiojo 
Obuchovo zavodo [įmonės] dar
bininkų. Kitoj miesto daly tarp! 
daugelio nušautų demonstrantų I 
buvo ir žinoma socialistū-revo- 
liucionierė Gorbačevskaja, ku

ĮVAIRENYBĖS
Pekinas katalikų skai

čiumi pralenkė 
Londoną

Paprastai manoma, kad Ki
nuose esapia labai maža katali
kų. Tuo tarpu, kai kuriose apy
linkėse katalikų skaičius siekia 
gana žymaus nuošimčio. Pavyz
džiui, či-li provincijoje katalikai 
sudaro 28% visų gyventojų, 
ten 1927 m. buvo 709,258 kata
likai, kurių skaičiuje Pekinui iš
puolė 289,000 katalikų. Tuo tar
pu Londono miestei yra tiktai 
260,1)00 katalikų, o visi kiti pro
testantai ir anglikonai. Taigi 'iš
eina, kad Pekinas turi 29,000 
katalikų daugiau už Anglijos 
sostinę, Londoną. Kinijoj kata
likų tikėjimų pradėjo platinti 
XIII amžiuje ir tas platinimas 
tęsėsi mažu pasisekimu iki 
XVIII—XVIII amžių, kuomet 
ten atsirado nauji misionieriai 
— jėzuitai. Jie darbavosi apie 
200 metų, nors taip pat be di
desnio pasisekimo. Pagalios pe
reitame amžiuje pradėjo planuo
ta misijų darbų prancūzų vie- 
nuoliai-lazaristai, kurie varo jį 
iki šiol.

Šiuo laiku Pekine ir jo apy
linkėse yra susikurusių 2151 
misijos stotis, kurių tarpe 51 
turi dideles savo bažnyčias; ki
tos stotys turi mažesnes bažny
čias, arba tik koplyčias. Be to 
stotys laiko įvairaus tipo 868 
mokyklas, kuriose moko ap
krikštytus kinų vaikus ir 16 
labdaringų draugijų.

šaly katalikų misijų nema
žiau veikliai veikia ir įvairios 
protestantų misijos, kurios tai
pogi platina savo tikėjimą, ku
ria mokyklas, laiko bendrabu
čius ir t. t. Bet nežiūrint to, 
krikščionių tikėjimas Kinijoj 
pradėtas platinti dar XIII am
žiuje, kinų tarpe pritarimo ne
randa. Vyriausia kliūtis, kuri 
atbaido kinus nuo krikščionių 
tikėjimo, tai misijonorių glau
dus bendradarbiavimas su įvai
riais okupantais, kurie papras
tai pirma siunčia misijonorius, 
o po jų jėga paima kitų mies
tus ir ištisas apylinkes. Dabar 
spėjama, kad susijungus visai 
kinų tautai į viena valstybę, 
jus dar sunkiau veikti misijo- 
nieriams, prieš kuriuos kinų nu
sistatymas diena dienon auga.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

“Dvasiu statistika”
Musų laikais yra gana daug 

spiritizmo mėgėjų ir ne tik mė
gėjų, bet net draugijų, kurios 
;uri tikslų — susisiekti su mi

rusiųjų dvasiomis. Tai visokios 
rūšies psichinės ir spiritinės 
draugijos, kurios paskutiniu lai
tu savo veikimų nori paremti 
mokslingumu ir pačios lošti 
mokslinių draugijų roles. Tam 
tikslui psichinės ir spiritistinės 
draugijos turi savo knygynus, 
eidžia knygas, turi įsteigusios 
aikraščius, daro periodinius su
sirinkimus, kuriuose ir mėgina 
visokiais budais susikalbėti su 
mirusiųjų dvasiomis. Tai jau 
seansai.

Ilgainiui kilo klausimas su
rinkti “pasikalbėjimų” su dva
siomis statistika. Tai padaryti 
apsiėmė vienas Paryžiaus spiri
tistų draugijos knygyno vedė- 
as. Jis rinko statistines žinias « 
maždaug nuo 50 metų ir jam 
pasisekė surankioti net 19,000 
“pasikalbėjimų” su dvasiomis. 
Bet ir jam kilo abejojimų, ar 
visi tie užrašyti bei nugirsti at
silikimai yra fikri. Ir jis pra
dėjo tyrinėti. Pasėkos buvo ne 
labai malonios, nes iš 19,000 at
sitikimų pasirodė patikimų 800. 
3et ir tai tik apytikriai galima 
spėti apie jų neabejotinumą. 
Galop po ilgų tyrinėjimų, pasi
sekė sukonstatuoti, kad iš 800 
ik 200 atsitikimuose buvusios 

identiškos “iššauktųjų” asmenų 
dvasios, su kuriomis galima bu
vę šiaip taip susikalbėti. Pirmoj 
vietoj susisiekimo su dvasiomis 
srityje stovi Londono psichinių 
tyrinėjimų draugija, toliau Pa
ryžiaus spiritistų sąjungos ir 
trecią vilą užima Amerikos spi

ritistai, kurie, tiesa pasakius, 
turi daugiausia medžiagos ir ži
nių, bet jie mažiausia... patiki
mi.

žinoma, spiritizmo šiandieną 
nieks nelaiko rimtu dalyku, o 
juo labiau, kad visi tie psichi
nių draugijų ruošiami seansai 
ir dvasių “iššaukimas” atrodo 
daugiau panašu į naiviškumų ar 
pasakų, negu rimta mokslo bei 
gamtos reiškinį.. Tačiau, kaip 
matome, netrūksta žmonių, ku
rie spiritizmu užsiima visų gy
venimų.

Tai taipogi profesija ir gana 
įdomi. —Br. M.

PASAULINIS RADINYS

Leningrado archeologinės 
technologijos institutas, skirs
tydamas garsaus keliautojo 
Kozlov kolekcijas, atkreipė dė
mesį į nedidelį juodos spalvos 
audeklo gabalų, persunktų juo
di! derva. Jo niekaip negalima 
buvo išvalyti... Pagaliau moks
linis instituto sekretorius prof. 
Farmokovski’s tam tikru budu 
nuvalė šį gabalą nuo purvo ir 
savo darbo rezultate gavo kario 
portretą, išsiųta ant vilnonės 
medžiagos, aukštai meniško 
darbo.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovų.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p, p.

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 I 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.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šį vakarą Yozavito 
koncertas

Kaip jau žinia, šį vakarą 8 
vai., Lietuvių Auditorijoj, p. M. 
Yozavitas duoda savo pirmą 
koncertą. Kiek teko patirti, 
programe dalyvauja be p. Yo
zavito, p. *Biežienč, Vanagas- 
Vanagaitis, p. Stogis ir kiti. 
Tad programas bus įvairus ir 
turiningas. Jau vien Vanagą 
verta išgirsti, nes kaip girdėti, 
jis neužilgo išvažiuoja Dzim- 
džiuoti ir Chicagoje šį sezoną 
nebepasirodys daugiau.

šis p. Yozavito koncertas bus 
jo, taip sakant, kvotimas prieš 
Chicagos lietuvių visuomenę, 
nuo to, kaip p. Yozavitas sugebės 
savo koncerte pasirodyt ir kaip 
jam simpatizuos gražiąją muzi
ku mėgstą koncertų lankytojai, 
priklausys jo tolimesnis kyli- 
mas muzikoj.

Jaunas artistas daug yra dir
bęs chicagiečiams muzikos sri- 
tyj ir todėl jis užsitarnauja 
Chicagos lietuvių paramos.

Teknikos žvilgsniu, tai yra,

P-ia S. čerienė, Pirmyn Mišraus choro mokytoja. Ji vado
vaus Pirmyn chorui koncerte, kuris bus duotas sekmadienį,

i balandžio 14 dieną, Spaulding salėje, 3312 W. North ^Ave.
sunkumu išpildyti, p. Yozavito 
koncerte bus No 6 a—Scherzo, 
Shopino. Kaip kūrinys, kaip 
kompozitoriaus darbo ir įkvėpi
mo vaisius, šis dalykas pagar
sėjęs yra gilumu ir turtingumu 
jausmo ir sielos.

Norėtųsi taipjau atkreipti dė
mesį į Hungarian Rhapsody No 
6.—Liszto. Liszt yra parašęs 
penkioliką rapsodijų. Iš jų la-į 
biausia pagarsėjo 2-ra, 12-ta ir 
6-ta, kurią skambins p. Yozavi
tas šį vakarą.

Po koncerto bus smagus šo
kiai.—V.

SPORTAS
Marąuette Maroon

Murmurs

PRANEŠIMAI
“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 

Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

M. Juozavito Koncertas, balandžio 
3 d., 1929 m., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted SI., 8:15 vai. vak, 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti:
Naujienose,
Universal State Bank
Metropolitan State Bank.
Lietuvos Knygyne
W. J. Stankūno Studijoj
Rakštis Aptiekoj
Dalens Apiiekoj
M. Kiras ofise

. Sandaroj
ir pas birutiečius.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, koncertą ir balių, nedėliojo, i 
balandžio 7 d:, Spaulding svet., J33121 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus suvaidinta graži ir 
juokinga komedja “Ponas Daugano- 
ris”, po vadinimo gražus koncertas 
ir balius. Kviečiame publiką skait-l 
lingai atsilankyti ir paremt Pirmyn1 
Mišrų Chorą. — Komitetas.

Pirmyn Mišraus Choro daininin- 
kai-ės susirinkit visi ant praktikos,' 
seredoje, balandžio 3 d., kaip 7:3Č' 
vai. vak., North Western Banųuet, 
svet., 2020 Pierce Avė. Tai bus pa- i 
skutinė praktka pieš savo vakarą. 1

— Valdyba.

20 VVardo Lietuvių Poltikos ir I’a- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks' 
balandžio 3 d., 8 vai. vak., Bagdono 
svet., 1750 S. Union Avė. Malonė-j 
kitę visi būti laiku ir naujų narių 
atsiveskite dcl prisirašymo.

— A. Zellon, prol. rast, i
------- ------------

Susivienijimo Liet. Namų Savinin
ku ant Bridgeporto, susirinkimas 
įvyks seredoj, bal. 3 d., 8 v. v., Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si nariai prašomi atsilankyti.

— Jonas Szulcas, rast.
llarvey, III. — S. L. A. 289 kp. 

susirinkimas įvyks balandžio 4 d.,' 
paprastoje svet., 7 vai. vak., būtina | 
visi nariai dalyvaukit, nes bus ge
neralinis centro organizatorius A. 
Žukas, tai būtinai turite visi nariai 
išgirsti gera kalbėtoją. —• Valdyba

Cicero Lietuvių Pagerinimo Poli
tikos Kliubo susirinkimas atsibus 
šiandien, 7:30 v. w., V. Lukšto svet. s 
1500 S. 49 Avė., Cicero, UI. Gerbia-j 
mieji kliubiečiai malonėkite visi at-' 
šliaukyti paskirtu laiku ir atsiveski
te savo kaiminus, atėjus pavasariui 
yra daug dalykų apsvarstyti.

—< Raštininkas.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nauj ienose.

__________________ ....... . .. —/

Maroons Win Bovvling Match.

After losing two straight 
matches the Marąuette Maroons 
of the S. L. A. group 260 sur- 
prised the Universal Lodge with 
a strong comeback taking two 
games from the hitherto un- 
beatable combination at the 
Bhuck-Weisner Alleys, 35th and 
Halsted Sts., Friday, March 29, 
1929.

Johnny Macas furnished the 
surprise of the evening vhęn 
he strolled through the door, 
attired in a brand new Easter 
suit and toting a woman on

each arm. He then discardcd 
his coat and vvomen and pro- 
ceeded to cinch the match for 
Marąuette with scores of 198, 
162 and 196; a totai of 556 
pins, two pins behind the best 
totai of Otto Klauba, the Uni
versal captain.

In an effort to avert the im- 
pending doom, Gedvilas strove 
to turn the tide by don- 
ning his favorite kiek piece — 
Alice Benett’s scarf, būt to no 
avail.

Attorney A. A. Olis dropped 
in during the match to vvatch 
the pročeedings and taunt the

Spocla’.latrtB gydyme chroniškų ir nauji] li
rų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atailan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavi-1 
mas atidengs jūsų tikra liga Ir jei aš apsi-I 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pu | 
ralutino išegzamiuavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
Ž0 W. Jackson Blvd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ’ki 1 po pietų.

VINCENTAS YUCIUS ‘
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dieną, 10:10 va
landą vakare, 1929 m., sulau
kęs 70 metų amžiaus, ganęs 
Lietuvoj, Kvedainių miestelyje. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
posūnį Stanislovą Lušpiną ir 
jo moterį Prancišką ir smukus 
— Antaną, Kazimierą, Juoza
pą, Bronislovą ir Stanislovą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1708 Nevvberry Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny balandžio 5 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto, iš namų i Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Švento Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Yuciaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Posnnis, 'Anūkai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

ALFONSAS KISIELIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 31 dieną, 9:40 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs 49 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Upytės parapijoj, Tarnagalės 
dvare. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Jievą, du sū
nų — Bernardą 14 met. ir 
Aleksą 12 met. ir vieną dukte
rį Genevą 7 metų. Lietuvoje 
3 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 11082 So. Vincennes 
Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny, balandžio 4 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų į Visų šv. 
parapijos bažnyčią, Roselande, 
kurioje atsibus gedulingos pa; 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi- 
meiro kapines.

Visi A. A. Alfonso Kisie
liaus gimines, draugai ir pažįs
tam esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su- 

* teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

I
 Nuliūdę liekame,

Moteris, Vaikeliai, Duktė, 
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

maroons.
Ali told, about twenty-fivc 

youngsters attended the match 
and with all the noise that was 
made, we soon attracted the 
remainder of the house over to 
our alleys; We may not be 
good, būt we’re sure loud.

The two Marąuette gunmen, 
Schnukas and Bill Rusgis made 
a poor showing on the trick 
shooting m a c h i n e installed 
there.

The maroons bettered Uni
versal by 85. pins. Marąuette 
2321, Universal 2237.

Marąuette Score:
Godlewski 145 179 120
Zaikauskas 137 164 128
Borlscheller 136 150 158
Macas 198 162 196
Schnukas 139 160 149

Totai 755 815 751

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. «av
750 West STT.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Mu s m patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių. ’

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
CanaI 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ii 

B*l«junuotojas
2314 W. 23rd Pi. 

Chicago, Iii.
Patarnauja laidotu
vėse kuoplgiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
.SKYRIUS :

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanke ta ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Universal Score:
Kaulas 158 174 119
Rebokas 92 120 169
Gedvilas 139 174 128
Thomas 153 149 -141
Klauba 172 149 200

Totai 714 766 757
Marąuette vs. Universal again 

Friday, April 5, 1929 at a place 
yet to be seleeted; Qucen’s 
Alley most likely. The typical 
college spirit will prevail; find 
your crusher, earmuffs, erank 
the rattler and then steam over 
to meet Joe College and his 
boys.

Don’t forget the coming com- 
bined dance of these two groups 
at the Palace of Pleasure, April 
18, 1929. A. R.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589
-------O--------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į 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 G487 

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 
i

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA
. GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

-------O-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
-------o-------

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave< 

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401 

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenne 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820
DR. J. A, PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
• CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAI 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. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 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 

Resldence 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

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal D464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic nuo 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 Pelnyčio j nuo 9 iki 6

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room Ž001
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

ii 1c <i i* a i s 
3241 South Halsted Street

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

Pėtnyčios.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETE11S 
(Albin A. Petroslūus Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVlūpple St. 
Hemlock 4080

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phune Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lake - to - Gulf 
Waterways

(Vandens kelias nuo Michigan 
ežero iki Meksikos užlajos)

«is kelias bus užbaigtas iki ba
landžio l dienos 1931 metų. 
Vhicagai ir jos apielinkei ji- 
«ai turės didžiausios reikšmės

Vandens keliai
AI 11 lonai toDij tavofo yra 

benami kasdien Amerikoj gele

žinkeliais. Kiti milionai gabena
mi trekais. Dar kiti — laivais. 
Ir gabenti tavorus pigiausia kai
nuoja laivais, laiveliais, bačko
mis (t. / didžiulėmis valtimis, 
kurių keletą tempia motorinis 
laivas). Ant kiek pigiau yra ga
benti tavorus laivais, t. y. van
dens keliais, galima spręsti iš 
to, jogei laivai dažnai padaro 
kelis kartus ilgesnį kelią, negu 
geležinkelio traukiniai, iki at
gabena tavorą į nurodytą vietų. 
Ir nežiūrint to, pirkliai siunčia, 
tavorą laivais, kadangi toks ta- 
vorų gabenimas jiems atsgina 
pigiau.

Chicaga — Amerikos centras
Chicaga randasi, galima sa

kyti, Suvienytų Valstijų cent
re. Bet ji susisiekia tik su eže
ru, o ne su juromis. Iš kitų pu
sių jungia ją su pasauliu gele
žinkeliai. Bet geležinkeliai, kaip 
jau minėta, yra brangus tavo- 
rams gabenti keliai.

Jau bus koks šimtas metų, 
kuomet pirmu kartu kilo klausi
mas, ar negalima butų sujung
ti Chicaga su juromis. Supran
tama, to klausimo negalėta iš
rišti seniau. Perdaug kaštų, per
daug kapitalo, perdaug jėgų 
reikalavo toks sujungimas.

šiandien tečiaus Chicagos su 
juromis sujungimo klausimas 
išrištas. Galima jau tvirtinti, 
kad iki balandžio pirmos dienos 
1931 metų bus atidarytas pla
tus vandens kelias iš Chicagos 
į New Orleans, kuris randasi 
prie Meksikos užlajos.

Susisiekimas bus plačiuoju 
(ir siauraisiais) kanalu iki Illi
nois upės,, ta upe iki Mississi
ppi upės ir paskui Mississippi 
upe iki Meksikos užlajos, iki 
pačių jurų. Ir žinovai tikrina, 
kad šis vandens kelias bus ati
darytas ne vėliau, kaip balan
džio mėnesį 1931 metų.
To reikalauja ne vien Chicaga, 

ne vien Illinois valstija

jų tarpe Minneapolis, Indiana-|či 
polis, Omaha, Dės Moines, Kim
šas City, St. Louis, Memphis, 
New Orleans ir kiti — sužino
jo su Illinois ir Chicagos Pirkly- 
bos butais tikslu padaryti spau
dimą, idant juo greičiau butų 
užbaigtas kelias tau) didžiųjų 
ežerų ir jurų prie New Orleans. 
Tai vis yra interesai, kurių bal
sas reiškia daug šiai šaliai.

Paimkime dar stambesnio as
mens pareiškimą. Herbert Hoo- 
ver, statydamas savo kandida
tūrą prezidento vietai, kalbėjo 
taip: esą, jisai numato keletą 
pirmaeilės reikšmės visai šaliai 
projektų. Ir vienas svarbiausių 
tų projektų, reikalaująs greito 
užbaigimo, esąs “Lake-to-Gulf 
Waterway”. Taip kalbėjo Hoo- 
ver lapkričio 3 dieną. 1928 m. 
Nėra abejonės, kati Hooverio 
administracijai ir pačiam Hoo- 
veriui — inžinieriui norisi, labai, 
kad butų užbaigtas šis milžiniš
kas projektas, sujungimas di
džiųjų ežerų su juromis. Tai 
butų tartum koks paminklas 
jam, kaip inžinieriui preziden
tui.

Reikia, be to, žinoti, kad vi- 
šokiems kanalams, jungian
tiems upes ir upelius, visokioms 
damboms, visam tam, kas rei
kalinga navigacijai Mississippi 
upe ir sujungimui su ta upe ki
tų vandenų iki šiam laikui jau 
yra išleista apie $400,000,000. 
O tai reiškia didesnę sumą pi
nigų, negu ta, kuri buvo padė
ta Panamos kanalui iškasti.

Ir sujungimas Michigan eže
ro su juromis šiandien praktiš
kai baigiamas: tenka tik vienur 
kitur padaryti vadinamas žio
tis, dambas. Vienur tas darbas 
jau užbaigtas, kitur manoma 
pabaigti šią vasarą, dar kitur 
ateinantį metą. Ir naujas van
dens kelias taps atidarytas.

Ką reikš jisai Chicagai ir jos 
apielinkėms? Bet apie tai rytoj.

Reporteris.

ias,” matyti, dar nėra meist
rai tame amate, kuriam rengė
si minėtą naktį, ir todėl gal būt 
pasiliks švaresnių darbų amat
ui ūkas. Report.

VARTOJIMAS LUMBERIO

(Iš Chicagos Journal 
of Commerce)

Chicago Retail Lumber Denlers 
Association padarė labai išmintingą 
žingsnį, sukurdama organizaciją, ku
rios tikslas bus teikti patikimas ži
nias apie lumberj ir jo vartojimą. 
Ta organizacija, Chicagos 
Institutas nelik kooperuos 
tektoriais, statytojais ir 
pardavėjais, kati pagerinti 
vimą budavojančiai publikai, bet taip
jau kooperuos tiesioginiai su publi
ka. Jis prirengs rekomendacijas vi
sokio lumberio, ir visokios jo rųšies 
ir dydžio vartojimui; parodos gi 
kambariuose bus išstatytas visokis

Lumberio 
su archi- 
Inmberio 
patarna-

Tos pastangos paakstinti
lumberio vartojimą yra tuo žymes
nės, kad jos sudaro kontrastą su 
abelnų lumberio biznio krypsniu per 
pastaruosius kelis metus. Energijos 
nestokavo, bet ji buvo nukreipta ne 
lon pusėn. Sukelta pinigus palaiky
ti įvairias organizacijas, kurios siek- 
tųsi užinteresuoti publiką; bet kuo
met niekurios organizacijos ir davė 
genj paseku (pav. standarizacijos 
darbas buvo atliktas gerai), tai ki
toms visai nevyko. Iš viso lumberio 
industrijai nepasisekė 
ve publikos dėmėsi.

Tas nepasisekimas 
lumberio industrijos 
buvo veiklesni. Įvairaus 
lumberio”, taipjau ir kitų lumberio 
substitutų, buvo įsiūlyta, daugely at
sitikimų 
garsinimų 
lumberio 
atsakyti 
padarant 
reiškimą, 
daromos, 
reikėtų,

Sukūrimas Chicagos Lumberio 
stituto yra puikus darbas, kaipo 
kalė priemonė. Bet nėra priežasties 
kodėl negalima butų įkurti tokias 
informacines įstaigas kituose mies
tuose. Architektoriai ir budavotojai 

.tankiai neturi tikslių žinių apie tin
kamumą tos ar kitos medžiagos. 
Jiems butų labai naudinga panaši 
įstaiga, kur jie galėtų greitai gauti 
reikiamų žinių. Dar didesnis reika
las yra tam, kuris rengiasi pavesti 
kitiems statyti dėl jo narna. Tokie 
žmonės paprastai labai mažai žino 
kokias medžiagas ir kur vartoti. To
kiems naujai įsteigtasis institutas 
turėtų būti labai naudingas.

atkreipti j sa-

svarbus, nes 
kompetitoriai 

dirbtinio

vedant gerai
kampanijas.

industrijai yra 
Į kompelitorių 
savo aiškų ir 
Pastangos šioj 
bet tai dar ne

finansuotas 
Aišku, kad 

reikalinga 
tvirtinimus 
stiprų 
kripty 
viskas

pa
yra

ko

In-
lo-
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Real Pastate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

Bridgeportas
Dar prastas meistras.

35-toje gatvėje, prie \Vallace 
SI., yra lietuvių garažas. Pri
klauso jisai p. Rumčikui, kuris

Tai

CIASSIFIED ADS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa 
tobulink aavo lAkalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbšti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St„ 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraŠykit dabar I

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Wdshington Blvd.

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčhi.s, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

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

-------O------

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus ma^.us ir dideliua. 
TaipKi taisau ec.iuu. Permufinu i 
kito vieta ir duodu patarimus dy- 
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA

Nereikia Experiencc
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o ąš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi bnsiness man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi bnsiness 
ideas,

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Sauk — Phone State 5048 

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.
------1------- -

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & ] Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

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

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, 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 lietuviikai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

DARBININKŲ reikia dirbti scrap 
iron yarde. Gera mokestis. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avenue.

O

REIKIA patyrusių vyrų j scrap 
iron yardą, 5835 So. Loomis St., 
Wentworth 6754.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

OPERATORIŲ — Patyrusių ant 
žiurstų ir dresių. 1466 W. Madison 
St. 3rd floor.

-------O------

REIKALINGA moteris indu plo
vėja. Patyrusi, 4169 So. Halsted 
Street.

REIKALINGOS patyrusios mote
rys dėl skirstymo sumaišytų skudu
rų. Darbas pastovus. West Šitie 
Metai Refining Co. 2917 So. La 
Šalie St.

REIKALINGA veiterka j valgyk
lą. Reikalinga ženota pora dirbti 
ant farmos. 4103 Fullerton Avė.

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

-------o-------

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

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

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios pušies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering

NAUJI TRYS Fi.ATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčinis, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiraeija, lie
taus maudynės; 2 fialai išrenduoti 

_____ ___ ____ ____po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestern į mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
Ave., Chicago, III. Hemiock 9149. budavosime ant jūsų loto ką tik 

____ O____ _ norit — bungalovv :frba flatų bu
di n ką.

IT. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254
IJFlIy apsigyvenimo arba in- 

ant North 
Shore — gražiausiame

O--------
$1800 Baldwin 

unoK A 1 stovyje*, ;
„ ‘' , dėl susi r- |

Kimo šeimynoj ^1417 Leiami vestavimui pirk
Avė., Longheach 6347 3-rd apt.

PARDAVIMUI
Parlor OrxAti<l I*  .. ..
turiu pusdykiai atiduoti, dėl susi

Miscellaneous for Sale GLEN OAKS ACRES
GATAVAS dangtis — extra sun- Pasiūlom didžiausią progą Cin

kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 cagoj. Tiesiog ant dvieju dide- 
W. Madison St. bų kelių ir bulvarų, elektra, ga-

——o-----  sas ir kiti visi įrengimai — 50
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

- - - - o- - - -
GARSUS PIETINĖS 

Mine run $6.50 už toną, 
labai mažai dulkių—lump 
$7.50. Pristatėm, 
2311.

Illino.jaus 
pristatom; 

. egg, Nut 
GOVA LIS—Canal

Business Chances
Pardavimui Bizniai

J. H: SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

PARSIDUODA Barber Shop 
gražiai įtaisyta ir gera kolonija ant 
Bridgeporto, tarp lietuvių rnilionie- 
rių. Priežastis — važiuoju į Lie
tuvą, 3344 S. Halsted St.

---------O---------
PARDAVIMUI groseriukas smulk

menų krautuvų ir Ice Cream Parlor, 
nebrangiai, 1733 Ruble St.

•----------o----------

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė — nebrangiai. Vieta gera ir 
pelninga. Priežastį sužinosite vie
toj, 2908 W. 59th St.

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

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi 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

PARSIDUODA du bizniai vienas 
su namu, kitas be namo, vienas biz
nis arti Madison St., antras ant 
1983 Canalport Avė., grosernė, Tel. 
Canal 6176.

PARSIDUODA lunch room, visas 
arba pusė, tarpe dirbtuvių, pigi ren- 
da, kambariai pagyvenimui, 139 W. 
39 St.

restaurantas irPARDAVIMUI
ruiming namas, su 15 kambarių, ge
ra vieta kas nori padaryt pinigų. 
Kreipkitės tuojaus,,2113 So. Halsted 
Street.

pinigų.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, biznis cash, 5 kambariai gyveni
mui, parduosiu pigiai, 2901 Emerald 
Avenue.

PARDAVIMUI grosernė ir taip 
smulkių daiktų, saldainių, cigarų ii 
smulkių daiktų, biznis geras, 708 W. 
30th St.

PARDAVIMUI ar mainymui gra- 
žiausis naujas 16 apartmentų bu- 
dinkas, lašų ir jbudavotos maudy
nės, ant kojų praustynės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatorjai ir gatvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.

5 KAMB. mūrinė, 30 pėdų 
lotas, cementuota elė ir gatvė. 
Savininkas išdekoruoja. Didelis 
bargenas — $6950. šauk tuo- 
jaus. Sorenson, 3211 W. 63rd 
St. Hemlock 4900.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25 y 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avė., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

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

Ar tikrai atidarys tą kelią? 
Illinois valstijos gubernatorius 
Emmerson, kalbėdamas lapkri
čio 30 dieną 1928 metų (jisai 
tuomet buvo kandidatas į gu
bernatorius) pareiškė, kad vie
nas svarbiausių projektų, sto
vinčių šiandien Amerikos aky
se, yra užbaigimas vandens ke
lio nuo Chicagos iki jurų. Ta
sai kelias, pasak Emmersono, 
yra svarbus ne tik Chicagai, ne 
tik Illinois valstijai, bet ir vi
soms valstijoms, kurios randasi 
baseine (apskrityje) upių, te
kančių į didžiąją Mississippi 
upę. O tokių valstijų yra kelio
lika. Šioms valstijoms svarbu 
turėti pigus susisiekimas taip 
su kitomis Amerikos dalimis, 
kaip su juromis.

Jis esąs svarbus ir visai 
Amerikai. Kodėl? Emmerson 
nurodo tai: esą, Mississippi ba
seinas duoda 68% viso ekspor
tuojamo iš Amerikos perviršio; 
44% Amerikoj gaminamų tavo- 
rų; 70% žemės ūkio produktų; 
šiame baseine Amerika išaugi
nanti 80% visų auginamų šaly
je kviečių; 86% kornų (kuku- 
ruzos); 87% avižų; čia išaugi
nama 75% šalies gyvulių.

Taip sako gubernatorius Em
merson. O štai sausio mėnesio 
19-tą dieną pasirodė spaudoje 
pranešimas, kad Mississippi klo
nio (valey) gamybos centrai —

zmo-
Mato

rupi 
rupi

Pa-

Pereitą savaitę, naktį, ge
riau bus pasakius, jtfu į rytme
tį, garažas buvo uždarytas. O- 
fise miegojo garažo savininko 
brolis, Stepas Rumčikas.

Viskas ramu. Bet ne visi 
miega. Garaže pasirodo vy
ras. Jisai apsidairo. Nieko gy
vo nematyti. Bet nėra garaže 
irgi nie'ko tokio, ką galėtum pa-- 
siėmęs lengvai paslėpti, 
negerai.

Tykiai garažan įėjęs 
gus slenka prie ofiso,
miegantį čia prie registerio Ste
pą Rumčiką. Registeris 
nakties paukščiui, ypač 
tai, kas yra registeryje.

Bet kaip įsipiršti jin?
spausi iguziką — suskambęs, 
pabus. Blogai. Naktinis pauk
štis tariasi išnešti visą registe- 
rį, ypatingai todėl, kad mato 
gražią < siumą /pinigų įĮsįpaustą 
paskutiniu kartu.

Traukia jisai registerį pama
žu. Kažinikas pasipainioja jam 
po kojų, ar ranka užkabina 
duris. Pasigirsta bildesys. Ste
pas RumČiukas pabunda, žiu
ri: gi žmogus, kurį jisai gerai 
pažįsta! 1

Klausia Rumčikas naktinio 
paukščio, kaip jis įėjo vidun. 
Šis atsako, kad durys buvusios 
neuždarytos. Rumčikas parei
škia, kad jisai užrakinęs jas 
eidamas gulti.

Naktinis paukštis kalba: “Ka
žin kaip butų, kad aš padary
čiau dabar holdopą?” Rumči
kas atsako, kad kol jisai bus 
gyvas, tai pinigų neatiduosiąs.

Pareiškimas katego r i š k a s. 
Naktinis paukštis ima prašyti 
trijų dolerių. Rumčikas neduo
da. Naktinis paukštis prašo 
dviejų dolerių, pagalios vieno. 
Galų gale Rumčikas paduoda 
25 centus, ir nepraišytas sve
čias apleidžia garažą.

Reikia pasakyti, kad “švę

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau) privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, biznis geroj vietoj cash, lysas 
ant 3 metų geras, renda $60 i mėne
sį, 2 kambariai pagyvenimui, 7351 
So. Western Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio jtaisos. 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. 
43H West 63rd Street 

Phone Republlc 7869

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

ant

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

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

arba $300, ftname legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkit&i pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
Nauji sampelių rakandai, gražus 
seklyčių setai, $67, riešutinis valgo
mojo kambario setai $57; 3 šmotų 
miegamojo kambario setai $79. Bar- 
genai šimtuose kitų šmotų. Victor 
Fireproof Building, 4809 W. Lake St. 
Atdara vakarais iki 10 v. v., nedė
liomis iki 6 v. v.

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruinpo 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo namą į far- 

mą su staku arba be stako — 
nepaisau apielinkės. Farme- 
riams norintiems namo, gera 
proga, atsišaukite pas: C. K. 
Valaitis, 919 W. 35th Street, 
Chicago, IH.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežery.je. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

M r. Shurtnan
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadvvay • 
Tel. Bittersweet 6180

STUCCO bungalovv, 40 pėdų lo
tas, šoninis įvažiavimas ir garažius. 
Labai gražus daržas. Viskas ąžuolu 
baigta. Elektrikinis refrigeratorius, 
ugniavietė, knygynas, bufetas, lino- 
leum virtuvėj ir kamaroj. Bargenas 
už cash ar $2,500 jmokėti. Savinin
kas 3221 W. 65th PI.

Automobile®
’28 Hudson Brourham—custom built
'27 Chandler coacb -----------------------

E8sex coupe ...........    I
Pontiac Landau aed., mažai var
totas .........      i
Hudaon Brougham. geram stovy !
Erhok ...................................................... I
Dodge Sedan .................................... !
Pontiac Coupe ......  I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trlangle 9330

'28
'28
•27
’20
’26
'28

$795
$395
$350
$595
$495
$550
$175
$450

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadvvay Buck. 8970

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. 
Tūbais.

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

C.

20 GERŲ Superhet. Standard iš
dirbinio radio receiving setų net po 
$5 ir augš. Autorizuoti pardavėjai 
visoj saly žinomų naujų modelių. 
Taipjau radio antarnavimas.

DUMKE RADIO CO., 
1618 Howard Street, 

Sheldrake 7004 '

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
fumace šiluma ir maudynė, gara
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, mylios į gerą mie
stą. 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

MODERNIŠKAS 6 flatų garu ap
šildomas, aržuolu trimuotas ir grin
dys, rendos $4000. Kaina $20,000 
— $2500 įmokėti, $100 mėnesinės su 
nuošimčiais. Republic 0158.

------- O——

NEGIRDETI MAINAI

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

Real Estate For Sale
______Nąmai-žeme Pardavimui

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbil
da v O t a maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
1 4336 W. 51st St.

Virginia 1010.

IŠSIMAINO bizniavęs namas 
bizniu, namo kaina 
siu ant nedidelio 
Parke.

IŠSIMAINO 2-jų 
mas, namo kaina labai žema. Mai
nysiu ant nedidelės farmos, nepai
sant Valstijos. Farma gali būt su 
staku ar be stako.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, namo kaina $7,500. Mainysiu 
ant grosernės, bučemės arba lotų.

IŠSIMAINO naujas kampinis mu
ro bungalow, baigiamas statyti, su 
2-jų karų garažu. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu lotus kaipo pirmą jmo- 
kėjimą, arba mainysiu ant 2-jų fla
tų namo, 
tage, 
jimą.

Su 
kitės

su
$8,500. Mainy-
namo Brighton

flatų puikus na-

Arba kas turite seną cot- 
priimsiu kaipo pirmą įmokė-

virš 
pas

J,

minėtais reikalais kreip-

LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107




