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Anglijos Buržuazija Susirupi 
nūs Ateinančiais Rinkiniais /

*
Vokiečių komunistai LIETUVOS ŽINIOS 
pasiruošę Trockį‘pa-|)iddis gaisras šiau-

šalini iš kelio’ ,iuose; 8O?O19() ,itŲ nuostoliųšalini iš kelio’

Bijodama, kad Darbo partija ne laimėtų, 
kelia balsą už konservatorių ir liberalų 
susijungimą bendran frontan prieš so
cialistus

Laišku maskviškio Kominterno 
vadams prižada padaryti tai, 
kai tik Trockis atvyksiąs į 
Vokietiją

i (i

konservą-
Pa v., Daily Mail, stiprus lordo 
Rothermore’o laikraštis, Įdėjo 
vedamąjį straipsnį, kuriame 
sakoma:

“Nejau tos dvi istorinės par
tijos [konservatorių ir libera-

• ą;: ■

susijungti
Darboj lų] viena antrą neit rali z uos, 

ga-į viena antrą šaudysis ir tuo bu- 
daiktas, kad jos paskuti-j du duos laimėti tikriesiems abie-

LONDONAS, bal. 
žiūrint griežtų liek 
torių, tiek liberalų vadų parei
škimų, kad abidvi jų partijos 
nemanančios ateinančiuose par
lamento rinkimuose
bendran frontan prieš 
partiją, vis dėlto yra labai 
limas <’ 
nę valandą susijungs, kai pa- jų priešams, socialistams? 
matys, kad kiekviena atskirai butų pakvaišimas... Konserva- 
gali bul Darl.t) partijos sumuš- toriai, kurie susiduria su rcaly- 
tos. i bėmis ir nenori prisigaiidinęli

optimistinėmis iliuzijomis, 
to, kad jų šansai patiems 
niem-H nuveikti socialistus 

jungimą du piliečiams nuveikti, mažėjo iki minimumo.”

Jau dabar keliami balsai už ma- 
vie-

L lO

•X;

i?-

[Atlantic 
7

Automobilio Golden Arrow priekis. Tuo
valandą

and Pacific Photo]

automobiliu anglas Segrave padarė 231 mylią per 
Flor idos lenktynėse

J. V. aviatoriai Niką- Californijoj pa-

Illinois piliečiai turės 
balsuot dėl prohibi- 

cijos vykdymo

Santeri Nuorteva, K a 
relijos prezidentas, 

mirė

raguoj bombardavo 
Honduraso miestą

dare daug žalos

ar

Iš Maskvos praneša, kad Le
ningrade staigiai mirė Santeri 
Nuorteva, Karelijos sovietų res
publikos prezidentas. J Lenin
gradą jis buvo atvykęs gydytis. 
Nuorteva pirmiau gyveno Jung
tinėse Valstybėse ir čia buvo 
vienas žymesnių komunistų 
darbuotojų.

Karelija yra šiaurinėj Rusi
jos daly, sale Suomijos. Kraš
to sotinė yra Petrozavodskas, 
palei Onegos ežerą.]

Gerai atestuoja savo 
kolegas Kongrese

TEGUCIGALPA, I londuras, 
bal. 9. — Ilcndurasiečiai labai 
pasipiktinę, kai parėjo žinių, 
jogei Nikaraguoj operuojantieji 
Jungtinių Valstybių karo aero
planai bombardavę iš oro Ilon- 
duraso Las Limas miestų, esan
tį palei Nikaraguos sieną.

Pranešimai sako, kad Jung
tinių Valstybių aeroplanai, bom
barduodami ties -siena nikara- 
giečių maištininkus, numetę 
bombų ir į Las Limas, šiapus 
sienos. Del numestų bombų 
Įvairiose miesto dalyse 
gaisrai, kurio sunaikinę 
namų.

SAN FRANCISCO, Gal., bal.
— Užėjusios stiprios šalnos 
sniego audros padarė milži-

> žalos (Kalifornijos vai
sių sodams. Sacramento klony 
apie 96 nuoš. aprikosų sunai
kinta. Taipjau labai nukentėjo 
vyšnių, obuolių, pyčių ir vynuo
gių daržai.

i ir i ...
I niškos

Portugalijoj bandy 
ta naujas kariškių 

sukilimas

kilę 
daug

LONDONAS, bal. 9.
Lisabono praneša, kad 
galijoj buvo vėl bandytas gink
luotas sukilimas prieš valdžią, 
bet buvo greitai patremtas. Su
imta du aukštesni pėstininkų 
regi men i o karininkai, koletas

Portu-

Sukilėlių “respubli 
kos” galva paskelb 

tas gen. Escobar
JUAREZ, Chihuahua, Meksi

ka, bal. 9. — Meksikos sukilė
lių vadai, paskelbę Sonoros 
valstiją nepriklausoma savo 
respublika, laikinuoju jos pre
zidentu paskelbė gen. Jose Gon- 
zalo Eseobarą, vyriausiąjį su
kilimo vadą.

“Prezidentas” Esccl/ar dabar 
organizuoja savo kabinetą. Iž
do rnipisterių jis jau pasiskyrė 
Alejo Bey’ų, buvusį Sonoros 
valstijos gubernatorių.

S-PRINGFIELD, III., bal. 9. 
— Legislat u ros atstovų butas 
šiandie dauguma “slapiųjų” 
balsų priėmė bilių ateinančiais 
rinkimais pavesti valstijos pi
liečiams visuotinu balsavimu iš
spręsti klausimą, ar valstijos 
prchibrci jos vykdymo įstaty
mas turi būt panaikintas, 
paliktas ir toliau.

Nori referendumo 18-tam 
amendmentui panaikinti

JEFFERSON CITY, Mo., bal. 
9. — Missouri senate šiandie 
tapo Įneštas bilius, kuriuo ei
nant butų paskelbtas referea-1 
durnas dėl Aštu.mioliklojo AMovas LaGuardia sako> 
Konstitucijos papildymo Lprohi-| 
bicijos įstatvmOj panaikinimo.!
Duok degtinės, bet žiūrėk, kad 

butų gera
ALBANY, N. Y., bal. 9. —Į 

Gubernatorius Roosevelt pas i-į 
rašė valstijos legislat u ros pri
imtą ‘spoison booze” bilių, ku
riuo einant asmens, susekti par
davinėjant nuodingą munšainą 
ar kitokius svaigiuosius gėri
mus su mediniu spiritu, bus 
baudžiami kalėjimu nuo 2 
5 metų.

visi 
riai

“sausieji” kongreso 
maukia viskę, bet 

duotų

kad
na- 
tik

Ispanų rašytojas areš- 3eržantu, ir keliolika kareivių, 
tuotas už valdžios ,1_____ ;

kritikavimą
taipjau keletas civilių asmenų.

iki

NE\V YORKAS, bal. 9. — 
Kcngresmanas La Guardia, kal
bėdamas čia vakar vakarų, pa
sakė, kad kiekvienų pirmadie
ni jo ofisas VVashingtone butų 
pilnas “sausųjų” kongresmanų, 
jei tik kas pristatytų jiems gė
rimų.

“Visi sako, kad kongreso na- 
o šlapiai

pasakė La Guardia. 
tai tiesa, galiu jums įro- 
Jųs tik atsilankykite Į 
ofisų Wiashingtonc bet 
pirmadienio

MADRIDAS, Ispanija, bal. 9. 
— Vidaus reikalų minisiterio 
įsakymu, Madride vakar buvo 
areštuotas žinomas ispanų ra
šytojas Ramon dėl Valle-Inclan, 
už tai, kad kalbėdamas viena
me bankiete jis kritikavo da
bartini diktatoriaus Primo de 
Riveros režimų. Kartu su juo 
buvo taip pat areštuoti keli ki
ti bankieto dalyviai, šiandie 
betgi visi jie tapo paleisti.

“Southern Cross” 
esąs surastas

Lenkų seimo atsto 
vas nuteistas 5 me

tams katorgos

Bananai turės pabrangti
BOGOTA, Kolumbija, bal. 9. 

— Santa Marta rajone siautė 
uraganas, sunaikinęs apie vie
ną milioną bananų augalų ir 
tuo padaręs apie $500,000 
les.

za

Buick Motor kompanija 
da netrukus pradėti dirbti, 
dabartinių savo modelių, 
naujo modelio ir pigesnius 
tomobilius-

ža- 
šale 
dar 
au-

SrbssL

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

Gali būt lietaus ar sniego; 
vėsu; stiproki žiemių rytų kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 46° ir 40° F.

Stradivarijaus doku
mentai buvo sufal

sifikuoti

riai sausai balsuoja, 
geria, 
“Kad 
dyti. 
mano 
kurio
sigabenkite geros 
ba Rye vi skęs, 
kad mano ofisas 
pilnas ‘sausųjų’
rių, kurie viską išmauks.

rytų ir at- 
Schotch ar- 

Pa matys i te, 
bus pilnut 

kongreso na-

Išrado prietaisą, kuris 
sulaiko aeroplaną nuo 

nukritimo
LONDONAS, bal. 9. — Ang

lų aeroplanų ekspertai išrado 
prietaisą, kuris neleidžia aero
planui nukristi žemėn. Dary
ti Cricklewoodo aerodrome ban
dymai su dviem aeroplanais da
vė geriausių rezultatų.

SANTJAGO, Čilė, bal. 9. — 
Vyriausybė paskyrė komisijų 
rinkimų Įstatymui reformuoti.

NEW YORKAS, bal. 9. — 
Aukščiausias teismas užgynė 

i Interborough Rapid T r a n s i t 
šiandie sauk" teka 5:19, lei- kompanijai padidinti važiuotės 

Mėnuo leidžiasi mokesnį nuo dabartinių 5 cen
tų iki 7 centų.

džiasi 6:24.
7:12 vakaro.

BiERGAMO, Italija, bal. 9 
— Vietos policija suėmė du 
antikvarus, Zanardi ir Ravasio. 
Jie kaltinami dėl sufabrikavi
mo tariamų garsaus smuikų 
dirbėjo, Stradivarijaus, doku
mentų, kurie buvo rasti seno 
rašomojo stalo stalčiuje.

Bomba gub. Roosevel 
tui — vaikų žaislas

Vakar laikraščiai buvo pra
nešę žinią, kad New Yorko gu
bernatoriui Franklinui D. Roo- 
seveltui kažinikas atsiuntęs j 
Albany bombą. Pasirodė, kad 
ta “bomba” buvo tik vaikų 
žaislas.

BERLYNAS, bal. 9. — Mirė 
gen. Ludwig von Lauter, kuris 
didžiojo karo metais savo di
džiulėmis armotomis bombarda
vo Paryžių.

BERLYNAS, bal. 9. — šian
die Berlyne įvyko sikaitmenin
gi komunistų areštai.

SYDNEY, Naujoji Pietų
Ii j a, Australija, bal. 9. — Drys- 
dale misijos stotis vakarinėj 
Australijoj praneša, kad pajū
ry, 30 mylių į pietų vakarus 
nuo stoties buvęs rastas 
“Southern Cross” aeroplanas, 
kuriuo kap. Charles Kingsford- 
Smiith ir trys jo kompanjonai 
prieš dešimti dienų išskrido iš

Va-

per Australiją prapuolė.
Pranešimas sako, kad aviato

riai esą sveiki ir busią parga
benti i misiją.

Ar ta žinia yra autentiška, 
kol kas nepatirta.

8 rumanų komunistai
sužeisti kautynėse

su policija
BUCII AREŠTAS, Rumani ja, 

bal. 9. — Kautynėse su polici
ja Petrozeni kasyklų mieste 
buvo sužaloti aštuoni komunis
tai. Nežiūrint, kad tai buvo už
ginta, komunistai bandė laiky
ti mitingą ties miesto rotuše.

Francija pasirašė Kel- 
loggo taikos paktą

PARYŽIUS, bal. 9. — Pre
zidentas Doumergue ir užsie
nio reikalų ministeris Briand 
šiandie pasirašė Kelloggo taikos 
sutarties ratifikavimą.

BERLYNAS, bal. 9. — At
vykęs į Berlyną Bulgarijos ka
ralius Borisas padarė vizitą 
prezidentui Hindenburgui.

VARŠUVA, bal. 9. — Sosno- 
vicuose teismas pasmerkė pen- 
keriems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo Vladislovą Baczyn- 
skj, seimo komunistų atstovą.

Baczynskis buVo kaltinamas 
dėl priešvalstybinių dalbų.

Bulgarija atmetė Serbų 
reikalavimą dėl karo 

zonos
LONDONAS, bal. 9. — Pra

neša, kad Bulgarijos vyriausy
bė, atmetus Jugoslavijos reika
lavimą įsteigti sienoj karo zo
ną dešimties kilometrų pločio, 
kad tuo budu bintų užkirstas 
kelias ginkluotų bandų įsiver
žimams.

5 asmens žuvo farmos
gaisre Coloradoj

AKiRON Colo., bal. 9.—Ran- 
če, apie 20 mylių į pietų va
karus nuo čia, gaisras praeitą 
naktį 
namus, 
patsai 
Phelps,
kai ir vienas samdytas darbi
ninkas.

sunaikino gyvenamus 
kurių liepsnose žuvo 
šeimininkas Clark 

jo žmona, du jų vai-

Gausėjimas au|ų Egipte
KAIRAS, Egiptas. — Kairo 

ir Aleksandrijos miestuose au
tomobilių skaičius pagausėjo nuo 
19,000 1924 metais iki 56,000 
1928 metais.

Nukovė butlegerį; nekalti
LEXINGTON, Mo., bal. 9. — 

Du policininkai, kurie praeitą 
šeštadienį nušovė vieną būtie- 
genį, Fredų Harringtoną, tapo 
išteisinti.

BERLYNAS', bal. 9. — Vo
kiečių komunistai stalincai yra 
pasirengę nugalabinti Trockį, 
kai tik jis atvyks i Vokietiją.

Tatai iškilo Į aikštę ryšy su 
suėmimu komunisto Afanasevi- 
čo, kuris bandydamas slapta 
pereiti per sieną, Baranovičiuo
se nušovė du lenkų policinin
ku.

Kai Ailanasevičas buvo suim
tas, pas jį rado oficialioj Vo
kiečių komunistų laišką mas
kviškio komunistų internaciona
lo vykdomajam komitetu i. 
Laiške, be kita, pranešama, kad 
Trockis busiąs t u o j a u 
šalintas

p a- 
kelio, kai 

j Vokietijai.
Afanasevičas bus atiduotas ka

ro teismui už nušovimą dvie
jų policininkų, ir veikiausia bus 
pasmerktas mirti.
Trockistas mirė badu bolševiku 

l *■

kalėjime
BERLYNAS, bal. 9. — Iš 

Maskvos praneša apie tragingą 
komunisto “trockislo” Dreisero 
mirtį.

Drciser buvo vienas tų 63 
“trockistų”, kurie buvo paskel
bę kalėjime bado streiką, pro
testuodami prieš žiaurų kalėji
mo režimų. Drciser buvo žino
mas kaip bolševikų pilietinio 
karo didvyris, kuris už savo 
“pasižymėjimus” buvo apdova
notas dviem aukščiausiais bol
ševikų “Raudonosios 
ordenais. Jis mirė, 
22 dienas.

Kai dėl likusių 62
kurie kartu su Dreiseru buvo 
kankinami Tcbolsko kalėjime, 
tai apie jų likimą jokių žinių 
nėra.

ŠIAULIAI. — Kovo 7 dieną, 
Varpų gatvėj Klauznero na
muose dėl netvarkingo pečiu
ko kilo gaisras, padaręs nuo
stolių 80,606 litų. Sudegė ke
turios krautuvės: viena kolo- 
nialinių prekių, dvi — manu
faktūros ir kepurių krautu
vė; išskyrus paskutinę, visos 
buvo apdraustos. Po gaisro be
liko * pamatai. Nors gaisrinin
kai ir greitai atvyko, bet be au
tomobilių, nes šie giliam gatvių 
sniege užkliuvo ir teko tenkin
tis arklių vežimais; be lo buvo 
sugedus sirena, negalėta duoti 
pavojaus signalo ir dėlto maža 
gaisrininkų gesinimo darbą dir
bo.

Del šio gaisro mieste yra 
įvairių gandų, nes kada gais
rininkai 
darbavosi 
m. keletu 

ta žinia, 
viešbutis
mažo gaisrininkų būrio dalis bu
vo pasiųsta nurodytoji vieton, 
bet 
vėl 
bet
jos vadu vėl nieko nerasta. Ma
tyt, telefonu buvo tyčia klai
dinta. Eina stiprus tardymas.

laibai jmažjam [kieky 
Varpo gatvėj, telefo- 
kartų .Buvo pakarto- 

kad dega “Kęstučio” 
Bažnyčios gatvėj. Iš

nieko nerado. Po to žinia 
kelis kart buvo pakartota, 
nuvykus i vietų su polici-

Vilkavišky rado didelį 
ginklų sandėlį

Klaipėdos komendanto parė
dymu pas Vilkaviškiu gyven-

Vėliavos” 
išbadavęs

tro?kistų,

Del bombų Indų Seime 
kaltina komunistus

LONDONAIS', bal. 9. — Del 
vakar New Delhi numestų In
dų seime bombų, kurios sprog
damos sužeidė keletą asmenų, 
tam tikri britų laikraščiai ver
čia kaltę komunistams.

EAU CLAIRE, Wis., bal. 9. 
— Savo farmoj pasikorė medy 
vietos farmerys Herman Ga- 
dow.

krata ir rasta ginklų sandėlio 
Jame 11 vokiškų kariškų šautu
vų, 5 vokiški karabinai, 3 ru
siški šautuvai, 4 berdankos, 1 
prancūziškas karabinas, 1 dur
tuvas, daug šovinių ir šautu
vams prietaisų. Valaitis areš
tuotas.

Buvo padėję pilicinin- 
kui bombą

kovo mėn. Seinų apskr. prie 
II nuovados vyriausio poliicnin- 
ko K. Mi'siulevičiaus buto (arti 
demaiklinijos, Kučiūnų bažnyt
kaimy) mesta rankinė grana- » 
ta. Bet ji nesprogo.

SERGA ŠILTINE.

Šiauliuose (Dvaro g-vėj, ka
reivinėse) užregistruota jau aŠ- 
tuoni susirgimai šiltine.

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 į 5 ar 10 dienų.

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

1739 So. Halsted St Chicago, III
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[korespondencijos
Britain, Conn.

Kovo 19 d. čia pasimirė Fe
liksas Partaukas, kuris paėjo 
iš Raseinių apskričio, Pašilio 
parapijos. Per keletą metų na- 
bašninkas gyveno Holyoke, 
Mass., o vėliau atvyko į East 
Hampton, Mass.

Kovo mėnesyj Feliksas išva
žiavo į Britain, Conn., darbo 
ieškoti. Čia staiga susirgo ir po 
dviejų dienų ligos mirė.

Partaukas buvo senas “Nau
jienų” ir “Keleivio” skaityto
jas. Pastaruoju laiku su Kelei
viu buvo persiskyręs, nes netu
rėjo tinkamo darbo. Tačiau jis 
vis sakydavo, jog kaip tik gaus 
geresnį darbą, tai tuoj užsira
šys “Keleivį” ir atnaujins “Nau
jienas”. Bet mirtis nukirto gy
vybės siūlą ir dabar jam nie
ko nebereikia... —P. P.

vo užsimanę katalikiško laikraš
čio, kurio neesant katalikai skai
to “Laisvę”, “Vienybę” ar 
“Keleivį”. “Garsas” sykį kvietė 
katalikus su pinigais ateiti su
dėjimui kapitalo. Nė vienas ka
talikas neatėjo, šė.rininkas.

vyks Yvanovo svetainėj, 2101 
Broadway. J prakalbas neuž
mirškite atsivesti ir savo kiek 
paaugusius vaikučius, kad p. Žu
kas galėtų visus mumis pasvei
kinti.

Kaip matote, ši savaitė mums 
bus labai “bizi”. Abiejuose pa
rengimuose dalyvaukime visi, 
tai musų pareiga.

—SLA. 343 kuopos narys.

Brooklyn, N. Y

išlaidas su $1000.00
Apie refor- 

“Vienybės” tu- 
neprisiminta. 

fašistiško laik-

Kovo 2 d. buvo “Vienybės” 
šėrininkų suvažiavimas išklau
symui direktorių pranešimų apie 
“Vienybės” būklę, ir paskui ant 
rytojaus pavalgymas vakarie
nės už savo pinigus. Šėrininkų 
suvažiavmo apie 60, kurių dvie
jų dienų
dar neapmokėsi, 
inas, ypatingai 
rinį, nė žodžiu 
Turinys kaipo
raščio yra geras—purvinti visus 
demokratinius ir tautiškus prin
cipus.

Suvažiavimo protokolas nepa
sirodė per visą mėnesį, nes ir 
nėra su kuo pasirodyti, pasigir
ti, apart trumpumo pinigų. Še
rų niekas neperka, skaitytojai 
retėja, nes neatsiranda tiek nau
jų, kiek numiršta arba “pamirš
ta” užsimokėt prenumeratą. Pra
džioje būdavo garsinama pirk
liai vieno-dviejų šėrų gana tan* 
kiai -dabargi tik užsimokėju
sieji prenumeratą. Tuojaus po 
suvažiavimo paskelbta reikala
vimas 50,000 skaitytojų “Vie
nybei” ir viskas.

Vieną “nuopelną” 
turi, tai ginčai su 
mis” ir “Tėvyne”—
“Vienybės” redaktorius su sa
vim nesusikalba.

Brooklyno katalikai kartą bu-

“Vienybė”
‘Naujieno-
arba kaip

Greerisburgh, Pa
» Musų tautietį ir gerą drau 
>gą Kazimierą Antanavičių pa 

1 tiko netikėta mirtis Brinkei’ 
ton kasykloj balandžio 
valandą ryto.

Iš tos kasyklos buvo 
ta imti anglis ir dabar 
ir lygina pačią duobę. Kazimie
ras Antanavičius išėjo į darbą 
6:30 vai. ryto prie tos duobės 
užkasimo. Duobė buvo apie 20 
pėdų gilumo. Joje buvo palik
tos kopėčios. Antanavičius ga
vo paliepimą, kad reikia tas ko
pėčias išimti. Nieko blogo ne
manydamas jis ir leidosi kopė
čių gelbėti. Pasirodė, jog toj 
duobėj buvo pusėtinai gazų. 
Kaip tik Antanavičius pradėjo 
leistis į duobę, jis pritroško nuo 
gazo ir nukrito į dugną. Tuoj 
šoko jį gelbėti, bet veltui. Nu
leido ant virvės vieną vyrą, ale 
ir tas beveik galą negavo, — 
ištraukė pusgyvį. Tąsyk leido 
kitą vyrą, kuris turėjo maską 
nuo gazų. Nepasisekė ir jam, 
— ištraukė gerokai pritrošku- 
sį. Tik trečias vyras surado ir 
ištraukė iš duobės Antanavičių. 
Buvo dedamos visos pastangos 
atgaivinti jį, bet nieko neišėjo: 
jis jau buvo nutroškęs.

Kazimieras Antanavičius bu
vo 42 metų amžiaus. Paliko di
deliame nubudime moterį Eleną 
ir dvi dukteris — dešimties 
ir pusantrų metų. Kiek teko 
patirti, Chicagoj jis turi dvi 
vedusias seseris, bet jųjų pa
vardžių nežinau.

Antanavičius paėjo iš Pa
vandenių kaimo, Telšių apskri
čio. Jo laidotuvės įvyko balan
džio 4 d.

—J. Bagačiunas.

užkasa

Indiana Harbor, Ind
Svarbus parengimai

Tur būti neklysiu pasakęs, jog 
Indiana Harbor randasi ir tokių 
lietuvių, kurie čia jau yra iš
gyvenę apie 30 metų. Per tą 
ilgą laiką jie yra girdėję ir 
matę daugybę įvairių įvairiau- 

i šių vakarų ir vakarėlių. ' Ta- 
j čiau tokio vakarėlio-koncerto, 
kokis yra rengiamas balandžio 

' 14 d. Auditorium svetainėj (Mi- 
Ichigan Avė. ir Grand blvd.) pas 
mus dar nėra buvę. Matote, 
kiek buvo surengta visokių va
karų, tai programus visuomet 
išpildydavo tai vietiniai žmonės, 
tai atvažiavę iš kitų kolonijų 
arba net Lietuvos artistai.

Šį vakarą rengia SLA. 185 ir 
343 kuopos.
SLA. 226 

i jaunuoliai, 
jaunuoliai 

j bal. 14 d. 
i džius yra 
jaunuoliai

Programą išpildys 
kuopos iš Chiagos 
Tie Amerikoj gimę 
pasirodys pas mus 

Rašančiam šiuos žo- 
žinoma, kad minimi 
esti aukląjami lietu

viškoj dvasioj. Lietuvių kalbą 
ir rašybą juos mokina žinomas 
SLA. veikėjas Dr. A. Montvi- 
das, o muzikos gabus mokytojas 
P. Sarpalius. Tad dalyvavimas 
jaunuolių musų vakare suteiks 
mums visiems daug malonumo. 
Todėl visi Indiana Harbor ir 
apylinkių lietuviai privalome 
kuoskaitlingiausia atvykti į va
karą.

Bus taip pat puikus jaunuo
lių orkestras, kuris po progra
mų grieš libtuviškus šokius. 
Mes seniai galėsime pasilinks
minti kartu su jaunuoliais.

Prie progos aš noriu primin
ti, kad balandžio 12 d., 7 vai. 
vakaro, pas mus įvyks svarbios 
prakalbos. Prakalbas rengia 
abi SLA. kuopos generaliam or
ganizatoriui p. Žukui. Mes kai-j 
po geri SLA. nariai būtinai tu
rime balandžio 12 d. atvykti į 
rengiamas prakalbas, kurios j-

Racine, Wis
Dzimdzi-drimdzi vakaras

dainavo. Už vis gražiausia bu
vo pasiklausyti gražaus Olšaus
ko balso, kad jis dainavo solo 
ir duetą, kartu su Vanagaičiu. 
Tik gaila, kad trumpai dainavo, 
kad pasiskupėjo. Mes plojome, 
net salė ūžė, bet neprisišaukem 
padainuoti.

Trečias Dzimdzis ir pasaulio 
keliauninkas Akiras-Bįržys pa
sirodė savo gražioj’ uniformoj, 
su savo įdomiomis knygomis, 
kuriose įraše pavardes ir padė
jo adresus: J. II. Philip, Justas 
ir Mykolas Vijūnai, P. Stepo
naitis, J. Rumbutis ir M. Kas
paraitis.

Akiras-Biržys vaidino kartu 
su Olšausku Lietuvos karininko 
ir kareivio veikaliuką, kuris iš
ėjo labai gerai, buvo daug juo
kų. Be to Akiras pasirodė sce
noje su armonika kaimo bernio
ku. Jis, papasakojęs juoką, 
kaip Lietuvoje eina bernai pas

mergas, labai gražiai pagrojo su 
armonika. Vakaras pasisekė.

—Ten buvęs.

Red. Atsakymai
Kostantui Amszejui: Tamstos 

atsišaukimo nedėsime.

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 XV. 47th St

Laikas Pirkti Automobiliu
Sekmadienį, bal. 7 d. visi trys 

Dzimdzi-Drimdzi, lydimi gerų 
jųjų bičiulių Olių, atsilankė į 
Racine, Wis ir tenai lietuvių 
svetinėje surengė vakarą. Dzim- 
dzius pakvietė vietiniai lietu
viai, kurių komiteto pirmsėdis 
tam vakarui rengti buvo M. 
Kasparaitis.

Artistas-kompozitorius Anta
nas Vanagaitis pasakė-labai į- 
domias “prakalbas”. Jis buvo 
margas iš išvaizdos ir margas 
visokiais juokais. Mums labai 
patiko “Margučio” “redakcija” 
ir “gurbas”. O dar labiaus pa
tiko, kada “Margutis” susiplojo 
ir pasidarė rekordų plokštele.

Artistas Juozas Olšauskas, 
prikrėtęs juokų, būdamas Lietu
vos kareiviu “antileristu”, išėjo 
su kanklėmis seniu vaidila. La
jai gražiai paskambino ir pa-

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

Ten ir is
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

SpeciallstaB gydyme chroniškų Ir naujų U- 
<ų. Jol kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas Išegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aš apsl- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus Jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išogzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
• v • 

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

nuo 10 rv!p ’ki 1 po pietų.

Iš NEW Y0R* /II I KO IKI KAU- 
LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Jei jus manot šįmet pirkti arba mainyti automobilių, tai 
dabar yra geriausis laikas.

Kokį automobilių jus manot pirkti? — Studebaker Com- 
mander yra geriausis automobilius, 8 cilinderių. Pernai jis kai
navo $1855; o dabar jo kaina yra $1668, su viskuo, atvestas prie 
jūsų durių.

Commander, 6 cilinderių, pilnai įrengtas, kainuoja tik 
• $1518. O pats gerasis Studebaker automobilius — President — 8 
cilinderių, pilnai įrengtas, $1953.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti į musų naujai pa
puoštą įstaigą ir išsirinkti sau tinkamą Studebaker automobilių. 
Mes vedame biznį Bridgeporte jau virš penkių metų. Pas mus 
atsilankę jus gausite geriausį patarnavimą.

Milda Auto Sales
806-8 W. 31 St. (prie Halsted St.) Telefonas Victory 1696

D. Kuraitis, savininkas

■

Namus Dutch Boy White

FLIT
OI* v.

2TAH

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus •

SI.69 
Galionas

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

nių agentu arba prie

Hamburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago •

Dabar laikas įsigyti nauja l’ortis Bros., 
skrybėlė arba kepurę. Musu krautuvėj* 
rasite pilna pasirinkimą nauju pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių. 
Šios kepures 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. Krautuve 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų.

BARNEY PETKA’S

Laikas Malevoti 700

Mes darėm bandymus su nialeya, 
kuri iki šiol visus musu kostumerius 
užganėdindavo. Musu ta maleva da* 
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresni tavorų už tu pačia 
kainu ir ųžtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesniu spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuve ir nusiimkit musų naujės nia- 
levos.

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

Tel. Yards 3850

Velvet 
Fiat
Balta

Maleva

Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo kena.
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rockwell Street 

Lafayette 4689

. Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

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

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA
LIETUVON

’78~«

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

Tai bus smagiausia kelionė is visų buvusių. Kurie no
rite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuojaus į “Nau
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivu.

1739 So. 8 lalsted Street
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Viktoro M. Cernovo 
paskaita

(Tęsinys)
Nenusigando triukšmadarių.

ra-

Plaukai jau 
Bet jis tvirtas ir pilnas 

Pergyventos audros 
ji parblokšti.

Bolševikai pakėlė 
koncertą. Tačiau 
nepaveikė seną ve- 
iš liesų, ar tokių 
teko girdėti ir ma

Susirinkimo pirm i n i n k a s, 
adv. Peter Sissman, pristato 
kalbėti Viktorą Černovą. Seny
vas tai žmogus, 
balti.
energijos, 
neįstengė 
dėjo kalbėti, 
tikrą kačių 
tai nei kiek 
teraną. Ir 
dalykų jam
tyti. Juk pirmininkaujant Stei
giamajam Seime, matrosai gra
sino jį nušauti. O vienok jis 
nenusigando. Tai šis sugy.vu- 
lėjusių bolševikų riksmas jam 
visai buvo nebaisus. Jis tik nu
sišypsojo, kaip šypsosi' Žmonės, 
kurie nejaučia jokios neapykan
tos bei keršto.
Bolševizmas mainė sava kaili, 

kaip angis.
Smulkmeniškai atpasakoti be

veik dviejų valandų paskaitą, 
žinoma, yra neįmanomas daik
tas. Aš nei nebandysiu lai da
ryti. Pasistengsiu tik bendrai 
šį tą iš paskaitos parašyti.

Bolševizmas, sakė Černovas, 
ne kartą jau mainė savo kailį. 
Savo praeitį jis gali apibudinti 
taip, kaip tas angis, kuris, žiū
rėdamas i savo numestą kailį 
sako: “štai tas, kuo aš vakar 
buvau.” Pradžioj mes mato
me Leniną-Pugačiovą, kuris su 
pasididžiavimu skelbia pasau
liui savo foruiulą: “Grali nag- 
rablennoje” (Piešk priplėštą). 
Vėliau Leninas numeta Puga- 
čiovo kailį ir virsta Arakčecvu. 
Dar vėliau i 
misų ir “nepo” periodas.

Bolševizmo medaus mėnuo.

f tavo ukio produktų maisto pa
vidalu.

žemė musų, o jos produktai 
jūsų,

įSiakoma, kad kartą kaimiečių 
delegacija nuvažiavo pas Leni
ną papasakoti apie savo bėdas. 
Leninas išklausė jų nusiskundi
mą ir tarė. “Draugai, ko jus de
juojate. Jūsų būklė juk nėra 
taip bloga. Vyriausia jus no
rėjote žemės, o žemė juk dabar 
yra jūsų.” Vienas žilagalvis 
atsakė: “Tiesa, kad žemė yra 
musų, bet 'kas ant jos užauga 
yra jūsų; karvutės yra musų, 
o pienas — jūsų; vištos yra 
musų, o kiaušiniai — jūsų.”

Nesirupina žemės ukiu.
Žemės ukio pakėlimu bolše

vikai mažai tesirūpina, l’krai- 
noj, kuri buvo skaitoma Euro
pos duonos aruodu, javai silp
nai* pradeda beužderėti. 
atsitiko dėl to, kad žemė ten 
yra labai nualinta. Ypač trūks
ta fosforo. Kuomet Vakarų 
Europoj kiekvienai dirbamos 
žemės dešimtinei yra naudoja
ma 40 suviršum pūdų dirbti
nių trąšų, tai Rusijoj jų tenau
dojama tik pūdo trupmenos. 
Prie tokių sąlygų, žinoma, ne
galima 'tikėtis tinkamo javų 
derliaus.

Antra vertus, bolševikai ir 
nenori, kad kaimiečiai per daug 
Įsigalėtų ir sustiprėtų. Pats 
Leninas kartą pasakė, jog len
ktynės eis tarp kaimiečių ir 
bolševikų valstybinio aparato, 
^enktynes laimės tas, kas pir
ma paspės sustiprėti. Todėl 
jolševikams yra tiesioginis išro- 
kavimas slopinti kaimiečius, 

taip vadinamus “kula-ypač 
<us.’
lando statyti trobesį ant silpnų 

pamatų.
neišvysiant žemės ukio,Bet

nėra jokios vilties tikėtis, kad 
Rusijoj galės tinkamai 
nimas susitvarkyti, 
kis yra pagrindas, 
das visuomet privalo 
tas. Neišmintingai

Cicero, III
Iš Politikos.—P. Jonas 

gavo 4,830 halsų 
statyt naują miesto rotušę.

Pocius
Nubalsavo

Musų mieste pereitais rinki
mais, balandžio antrą dieną, ta
po nubalsuota sekančiai. . Už 
naują miesto rotušę—išleidimą 
vertės $275,000.00 bondų —pa
duota 3,056 balsai, prieš 2,890.

Propozicija $25,000.00 bondų 
naujam miesto garadžiui atmes
ta; balsų už paduota 2,783, prieš 
—2,949.

Nors šiais rinkimais nebuvo 
opozicijos, visgi ši miesto frak
cija gavo stebėtinai didelį skait
lių balsų. Populiariškiausiu pa
sirodė p. Henry J. Sandusky, 
policijos magistratas. Jis ėjo 
pirm visų ir gavo 5,515 balsų. 
Kiti išrinktieji gavo šiaip:

Ant “trustee“—Frank J. Kve- 
ton—5,578 balsų; “Justce of 
Peace”—Emil E. Fischer, 4,982; 
Chas. J. Nowak—5,043, Thos. 
M. Zasadil —4,886, Fred J. Loy- 
da—4,862, D. A. McDonald —

4,830;

Išrinktieji konstebeliai:Frank 
Soupup—4,816; B. A. Urbanek 
—4,853; Henry Peters—4,810; 
Stephen Gandaszek— 4.731; ir 
Thos. Stomenski—4,900.

Direktoriai Public Library: 
Frank S. Matousek —5,174; Jo
nas Pocius (lietuvis)
R. A. Pach—1,193; Frank J. 
Novak—1,437.

Tapo Clyde Park komisionie- 
riiii: John Buck—2,516 ir G. 
Vavrinec—2,259.

Įėjo Cicero t Parko tarybon: 
M. Choynacki laimėjo Hawthro- 
ne parko boarde su 600 balsų. 
Jo aršiausias kompetitorius bu
vo Felix Kawysynski su 558 
jalsais.

NAUJIENOS. Clilcažo. i
—------------ " ...............   ' '»».-■ ■ i . '“it

kviečia visus nuosavybės valdy
tojus protestuoti. Tam tikslui 
yra išsiuntinėta kiekvienam pa
aiškinimai ir kartu “postkartė”, 
kurią kiekvienas turėtų pasira-. 
syti ir pasiųsti asesorfams, kai
po savo protestą.

. * * *

Liet. Republikonų Kliubas tu
rėjo susirinkimą pirmadienį, ba
landžio pirmą.. Po apkalbėjimo 
savų reikalų, tapo pranešta 
Kliubo pirm. p. Leonui Švėgž
dai (pranešė p. Jurgis Jankaus
kas), kad miestas nori senyvo 
bei padegančio žmogaus prie 
mokyklos vaikučių apsaugai. 
Pirm. L. ,Švėgžda patiekė klau
simą kliubui, o .kliubas iš dvie
jų kandidatų, p. Kaz. Skirkos 
ir Ant. Amrozaičio, parinko 
Kaz. Skirką. Kad reikalą ata
tinkamai sutvarkius, kliubas iš
rinko pp. Jurgį Jankauską ir J. 
Kimbarką.

Taigi kliubas nutarė atsišauk
ti į gyventojus, kad visi siųstų 
protestus asesoriams.

—Reporteris.

draugijų neturi. Galima saky
ti, kad jie čia vienas kito nė 
nepažįsta.

Dirbtuvėlių čia yra keletas 
mažų, kuriose dirba nuo 5 iki 
200 darbininkų. Dirba medžio 
ir geležies dirbtuvėse.

Holdapas sinagogoj
Penki maskuoti banditai pa

dare holdapą. sinagogoj adresu 
3622 Douglas boulevard. Jie at
ėmė 70 ar 80 buvusiu sinago

goj žydų $15,000—$20,000 giaz- 
nu ir pinigu. Banditai buvę žy
deliai. Vieną jų, Morris Goldma- 
ną, pažinę žydai susirinkusieji 
melstis. Policija nužiui i bandi
tus ir ieško jų.

Grand Crossing
čia lietuvių randasi kelios 

šeimynos, bot visi jie gyvena 
kiek toliau vienas nuo kilo — 
net per kelius blokus. Tai ir 
susieiti nesiieina, ba jokių

danbin.in- 
paleidžia 
Kada po 
susirinko

Nieman Table Co., kuri ran
dasi netoli Gottage Grove ir 
77-4 o s gatvių, prieš Verbų pė
delių paleido visus 
kus ir pasakė, kad 
tik vienai savaitei. 
Velykų darbininkai
darbui, tai perdetimiai ir vėl pa
sakė, kad neturi darbo, ir par
varė juos dar vienai savaitei. 
Bet nežinia — gal reikės ir tre
čią savaitę laukti. Po tokių pa
leidimų padaroma 
dirbtuvėje permainų, taip kati 
darbininkai .padarytų daugiau 
darbo, čia yra įvesta tokia si
stema, kad darbininkai dirba 
kaip ir ikavalkų darbą — kor
telės parodo, kiek kuris darbi
ninkas padaro. Jei kuris pa
daro mažiau, tai tokiam numu
šama alga. P.

paprastai

Skeibimai Naujienc.se 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Oneida Community Par Plate Sidabro Daiktai
Garantuoti 20 metų—Nuotakos Vainiko Dezaino 

šaukštukai 47 vraperių kiekvienas Peiliai 100 vraperių
šaukštai 100 vraperių kiekvienas šakutės 100 vraperių kiekvie as

Nauji Paauksuoti Indai ‘AgConomis"
Puodukas ir lėkštukė, Lėkšte, Sriubos lėkštė ir Indas " 115Setas 5 šmotų—už setą........... .

Virtuves Abrusai—Dydžio 16”x33”
Dalis Linų—kiekvienas ...............

Turkiški Abrusai—Dydžio 24”x42” 
Extra dideli ir stori Mitcheline 
Jacųuard kraštai—kiekvienas ....

sosiii.
vraperių

vraperiai

DYKAI mainui už Vraperius ir Panels 
nuo American Family Muilo ir Flakes
Jeigu jus neturite užtektinai vraperių, kad 
gauti premiją, galima likusią dalį primo
kėti pinigais. *
Šis nepaprastas pasiūlymas yra aprybotas. 
Nelaukite, bet veikite greitai. Tūkstan
čiai moterų pasinaudos šiuo nemoka'mu iš
dalinimų brangių premijų.
Mes pasilaikome teisę apryboti daugi. Sku
bėkite! Atsiminkite, kad šis specialia pa
siūlymas užsibaigs Balandžio 20 d. Pirki
te DABA R American Family Muilą ir 
American Family Flakes kiek jų jums rei
kės per ateinančius kelis mėnesius ir gau
kite pilną naudą iš šio specialiu pasiūlymo.

Nepraleiskite šios progos
Atneškit vraperius į musų artimiausią pre
mijų sankrovą. Arba jus galite atsiųsti 
juos i 1232 W. North Avė., pridedant 3c 
persiuntimui kiekvienu abruso, 10c dėl 
kiekvieno 5 šmotų Indu seto ir 10c per
siuntimui kiekvieno 3 šmotų Stalo Daiktų 
seto (6 šaukštukai eina j setą).

LOOP STORE BR1NG WRAPPERS
•7 W. lak. «t. KERE
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NORTH sidb>Jc 
rinkimais demokratų

lenktynėms nestojo. Sa- 
savo vieton jie užleidę

[At •ridi*!

Pigiau yra Pirkti Gerą Muilą 
Negu Naujus DrabužiusKenčiate Strėnų Skaudėjimą?

Skaudanti nugara tankiai įspėja 
inkstų pakrikimų

kiekviena diena randa jus luošą ir skausmingą— 
kenčianti aštrų strėnų skaudėjimą, galvos skaudėji

mą, kvaitulius?
Ar inkstų šlapimasis yra perdaug tankus, menkas ir 

deginantis? Tankiai tai būna ženklai pakrikusių inkstų 
ir neturi būti nebojami.

Kad paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti jū
sų inkstams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, 
vartokite Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje. 
Pasikiauskit savo kaiinino!

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
J. W. AkIiIhihi, !4»I8 Lonioiiil St., VViiiHton-Salpm. N. C., rniko: 

Mano inkstai mane nemažai vargino. Šlapintasis buvo perdaug tan
kus. Rytais mano nugara būdavo luoša ir sustirusi. AA turėjau 
galvos skaudėjimus ir kvaitulius. Niekurie mano kaimini) rekomen
davo man Doan’s Pilis ir aš jas pabandžiau. Manęs daugiau nebe
vargina strėnų skaudėjimas ir mano inkstai veikia normaliai.” 

Doan’s Pilis 
Stimuliuojontis diuretikas inkstams

Visose aptiekime 75e dfiž. Eoster-Milburn Co., Mlg. Chemists, Butinio, N.Y.

gyve- 
Žemės li
ti pagrin- 
buti tvir- 
juk daro 
silpno pa

grindo bando pastatyti dideli 
trobesį. Juo tas trobesys yra 
aukštesnis, tuo daugiau atsi- 

| randa pavojaus, kad jis grius. 
Tokiam trobesiui prilygsta ir 
bolševikų santvarka. Bolševi
kai taip pat ant labai silpnų 
pamatų sumanė pastatyti mil
žiniška trobesį. O tokiam 
besi ui yra rimto pavojaus 

| smukti.
(Bus daugiau)

prasideda kompro- žmones, kurie ant

Bolševikiško medaus mėnesiu 
viskas atrodė galimu. Buvo 
skelbiama, kad vienu užsimoji
mu bus galima socializmą Įvyk
dyti. Panaikinai kapita|izmą<— 

kriukis- 
žemės, ir jie 
Bet medaus

žiais 
partija
<oma, 
naują Citizen Partiją— senato
riaus Deneeno frakciją. Šios 
frakcijos “bėgo” du lietuviai— 
p. Juozas Petraitis ir William 
V. Sellis (lietuviškai, Ūselis).

• >;< >>

Labai daug kalbama dabarti
niu laiku apie Cicero taksas. 
Miesto valdyba yra priešinga bi- 
e kokių taksų pakėlimui. Ji

1/iaUIIAIURAmerican Family
Soap and Flakes

JAMES S. KIRK & COMPANY. CHICAGO 
Save wrappers and panels 
from these Kirk’s Soaps.

kąimie-
bus 
mė- 
At-
Pa-1___
tik '

v ra

tro-
su-

ir a Iii kiša 
čiams davei 
patenkinti, 
nuo paprastai atsirūgsta, 
si rūgo jis ir bolševikams, 
sirodė, jog kaimietis vien 
žeme nepasitenkina. Jam
reikalingi Įvairus dirbiniai ir 
produktai, — druska, žibalas, 
degtukai, geležis ir tt. Valdžia 
tų dalykų nepajėgė kaimiečiui 
duoti, o tuo tarpu iš jo reika-

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.

Musų Pačių Žmonės Par
davinėja Musų Patarnavimą

gU pagelba savo 31,000 darbininkų, Illinois Bell
Telephone Company veda plačią lavinimo ir par

davimo kampaniją, kad parodyti telefonų vartotojams 
geriausius ir veikmingiausius budus vartoti jos patar
navimą ir taipjau paakstinti įsivesti užtektinai tele
fonų j kiekvienus namus.

Geras telefono patarnavimas reikalauja: (1) kad 
telefonas butų atsakytas greitai ir vartotojai kalbė
tų aiškiai; (2) kad kiekvieni namai turėtų užtektinai 
telefonų, nes lengvai pasiekiamas telefonas reiškia 
greitą atsakymą; (3) kad daugiau žmonių įsivestų 
telefonus į savo namus, nes kuo didesnis yra skaičius 
žmonių, kuriuos galima pasiekti telefonu, tuo vertin
gesnis yra patarnavimas.

Briediniai telefonai gali būti patogiai ivesti i veik 
kiekvieną kambari jūsų namuose ar apartmente. Kai
nuoja priediniai telefonai visai mažai.

Pasikalbėkit su bile kuriuo darbininku ar 
pašaukite musų Biznio Ofisų

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

LEONHARD SEPPALA 
PAREIŠKIMAS

Leonhard Seppala tuojaus po lai
mėjimo šunų gurguolės lenktynių 
Quebec, Kanadoje, pasiuntė sekamą 
telegramą Lucky Strike išdirbėjams: 

“Ore yra smagus kvapsnis, tiek 
pat gaivinantis kaip Luckies ke
pintas .skonis. Po sunkios kelionės 
šunimis nėra nieko smagesnio kaip 
Lucky Strike.”
Leonhard Seppala toliaus sako:
“Gera yra rūkyti Lucky Strike, 

nes jų skonis negali būti pamegdžio- 
jamas kitų cigaretų, kurie nėra ke
pinami tuo slaptu budu. Yra gera 
rūkyti Lucky Strike, kadangi jie ne
erzina gerklės, kaip liudijo 20,679 
gydytojai. Yra gera “Siekti Lucky 
vieton saldumyno”, kad pasilaikyti 
gyvu ir smagiu. Aš žinau, nes aš 
pats rukau Luckies. Aš rekomen
duoju juos savo draugams — man 
smagus yra jų pakepintas skonis.”

Pareiškimas Leonhard Seppala, to 
užgrūdinto šiaurės gyventojo, yra 
tinkamas patarimas vyrams ir mo
terims, kurie nori būti gyvus ir veik
lus. Tad kodėl nesiekti Luckies vie
ton saldumynų ?

Yra gera rūkyti Luckies. Lucky 
Strike yra mišinis geriausių taba
kų su tuo skaniu pakepinti skoniu, 
be to kepiniiųas pašalina visus ne
švarumus. Ketinimas tiek padidina 
Lucky Strike kokybę, kad jokie kiti 
cigaretai negali jiems prilygti, štai 
kodėl milionai Žmonių pasirinko 
Lucky Strike.

PASKUTINIU SYKIU
RUOŠIA SAVO

VAIDINIMĄ!

Nebėga reikalo ilgiau kentėti nuo
SKILVIO PAKRIKIMŲ 

kaip rūgščių aitrumo ir kitų nesmagumų 
W. J. ST0MACH REMEDY 

pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be jų. Kad 
įrodyti, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiųsime ban
domąjį gydmą tik už 50c

GARSIOS W. J. RHEUMATIC TABLETS 
pagelbsti tūkstančiams žmonių. Parsisiųsdinkit bandomąjį gydymą 
už 50c. ar 10 dienų gydymą, bile kurį, už $2.00.

© 1929—J.S.K.&Co. American
Family

WWT*^Flakes

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

W. J. Stomach Remedy
W. J. Rheumatic Remedy 

(Pažymėkit kurių) 
WALDO JOYCE, 
120 So. State St.

Chicago.

Vardas

Adresas

Miestas

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

Pelnyčius Vakare, Balandžio 12 d
Stasys Pilka
Sako “sudiev” savo nerimtoje 2 veiksmų nerimtiems 

žmonėms komedijoje

“Prašalinkit tą Merginą
Po komedijos — netikėtas “priedas”, vėliau Šokiai.

Pradžia 8 vai vakare. Įžanga nuo 50c.

Lietuvių Auditorijoj

merginą
KALBĖS IR KAŽ KA DARYS

Sopa gal va, abieju tėvas A. Benaitis

Artistas Stasys Pilka

Barsčius, oisterių fabrikan
tas ........................... V. Kvedaras

Vėžys, krikštotėvas.... B. Vaitekūnas

Vyresnioji Milerienė

Jaunesnioji Salaveičikiutė

Nekvaila mergaitė Zavistaitė

Naujienc.se
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The Lithuanlan Daily Neww

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

S739 South Halated Street 
Chicago, III.

Pelephone Koosevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate*: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outaida of Chicago. 
$8.00 per year ia Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at the Poit Office 
of Chicago, IIL, under the act of 
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Naujienom eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove. 1789 So. Halated St, Chicago, 
III. — Telefonai: Rooseveit 8500.

Vadinamam' vario amžiuje 
skusdavosi barzdas variniais 
skustuvais ir straigių kiaušais.

Iš biblijos žinome, kad Juo
zapas eidamas pas faraoną nu
siskuto barzdą. Dovydo pa
siuntinius vienas pagonis suga
vęs norėjo nubausti. Nerado 
didesnės bausmės, kaip nu
skusti jiems barzdas. Taip ir 
padarė. Kai grįžo, Dovydas jų 
nepriėmė ir įsakė nesirodyti iki 
ataugs barzdos. Senieji grai
kai ir romėnai gerai mokėjo 
darbus," ir skutyklas skaityda
vo garbingomis įstaigomis. 
Graikų filosofai rinkdavosi į 
kirpyklas posėdžiauti, pasigin
čyti.

Viskas pasauly pasikeičia, 
bet kirpyklos, kokios jos buvo 
prieš 2000 metų beveik tokios 
tebėra ir dabar, tik mažiau ger
biamos. Vyrai, kurie norėjo, 
kad jubs kas gerbtų, dažnai 
lankydavo kirpyklas. Kaip lai
kas pakeičia tradicijas. Dabar 
kai kurie vyrai, norėdami, kad 
žmonės apie juos kalbėtų, po
nais skaitytų, augina barzdas ir 
retai lanko skutėjus. Egipto 
karalienės Kleopatros garbin
tojas Markus Antonijus kelis 
kart per dieną skusdavosi bar
zdą, tik po smakru paliktų plau
kų neliesdavo.

Net barzdų šventes, kaip kai 
kas vardų, turėdavo. Kai ku
rie žymesni asmenys kasmet 
iškilmingai minėdavo savo bar
zdos pirmą kartą skutimo die
ną, kaip kai kas švenčia gimi
mo arba vardo dieną. Tada jį 
visi pažįstami sveikina ir dėl 
to visi baliavoja.

Didysis Aleksandras, kaip 
kitose srityse, taip ir barzdų 
buvo reformatorius, nors daug 
kam jo reformos nepatiko ir 
sukėlė daug priešininkų. Jis 
kartą matė, kaip persai jo bar
zdotą kareivį kankino — pe
šiojo. Po to įsakė visiems ka
reiviams nusiskusti barzdas. Jo 
pavyzdžiu pasekė ir kiti.

Anglai nešiojo tik didelius 
usus, bet barzdą plikai skusda
vo.

Senųjų religijų dvasininkai 
visiems kankiniams gyvoms au
koms, pirm dedant juos ant au
kuro ar rišti prie deginimo 
stulpo, įsakydavo nuskusti bar
zdas. Skusdavo specialus dva
sininko padėjėjai skutėjai. At
skiri būdavo skutėjai aukoms 
ir atskiri kankiniams. Taip 
pat ir skutimo įrankiai.

Karo metu skutėjai kartu bū
davo sanitarai ir net gydytojai, 
aprišdavo žaizdas, gydydavo, 
dantis traukdavo ir t. p. 18 
amž. minimas skutėjų tarpe, 
kaip rojus žemėj. Tais laikais 
skutėjai ir kirpėjai daug kuo 
pasižymėjo, ypač madų srity. 
Franci jos
Antuanetos kirpėjas buvo pra
mintas “dievo talento” žmogu
mi, mat jis išgalvojo daug bū
dų kaip sušukuoti gražiau ka
ralienės plaukus. Visi namiš
kiai ir svečiai karalienės gal
vos puošnumu neatsigėrėdavo.

Lietuvoj daugiausia barzduo
tus m'atome žydus ir rusus, 
taip vadinamus burlokus. Jau
nieji žydai retas nešioja barz
das. Dar sunkiau rasti augi-

tarti negalima) ir ta aplinkybe, 
kad ši kritika kartais esti ko
mentuojama ir lenkų spaudoje, 
kur juk esti komentuojami ir 
priešingos minties balsai, tvir
tinama, kad d-ras Alseika savo 
straipsnius rašąs lenkų įprašy
tas ar pasamdytas ir daroma 
paralelė tarp jo ir kaikurių gu
dų renegatų; be to, tiek pat 
nepamatuotai d-ras Alseika sta
tomas kaž kokiu “plečkaitinin- 
kų” rėmėju.

Bešališkai straipsnį įverti
nant, tenka pasakyti, kad jo 
tikslas yra perstatyti d-rą Al
seiką lietuvių tautos) reikalų 
pardavėju. Tai yra biaurus, vi
sais atžvilgiais smerktinas ko
vos būdas su savo asmeniniais 
ar minties priešais. Kadangi ir 
kituose Vilniaus lietuvių laik
raščiuose kartais užtinkame pa
našių nešvarių puolimų, tai lie
tuvių visuomenei tenka labai 
susirūpinti dėl savo spaudos do
roves ir kulturingumo. Kol to
kie, ar panašus straipsniai pa
sirodo neatsakomingoj, ar ma
žiau atsakomingoj spaudoj, tol 
viešas nereagavimas buvo su
prantamas, bet kai šitais dema
gogijos ir biaurių šmeižtų šun
keliais nuėjo ir “Vilniaus Ryto
jus”, visuomenės tylėjimas yra 
nepakenčiamas.

Todėl, smerkdami toki neti
kusį plunksnos vartojimą, kaip 
“Negalime tylėti” straipsnis ir 
jo autoriaus ar autorių preten- 
sijas kalbėti visuomenės vardu, 
mes čia pasirašiusieji reiškiame 
griežčiausią protestą.

(—) D-ras J. šlapelis, M. 
šikšnys, kun. dr. V. Zajančkau
skas, B. Untulis, 'kun. J. Karve
lis, P. Gaideliams, St. Matjošai- 
tis, VI. Narbutas, dr. Biliunienė- 
Matjošaitienė, K. Narauskas, V. 
Vitkauskas, M. Vitkauskaitė, 
Petras Karosas, J. Subačienė, 
P. Tamulevičiūtė, T. Juodvalkis, 
T. Juodvalkienė, A. Krutulys, 
Vyt. Kairiūkštis, J. Kairiukštie- 
nė, A. Valaitis, M. Šlapelienė, 
V. Bludytė, M. Paškevičiūtė, 
Vaidylienė, E. Špokienė, M. Drū
tas, F. Kvietinytė, P. Mačiukas,
J. Jankauskaite.

Vilniaus lietuviai studentai
(—) E. Horodničius, V. Karo

sas, A. Mačionis, A. Birinčikas, 
O. Perednaitė, L. ^lapelytė, G. 
šlapelytė, M. Mikailaitė, E. 
Demsytė, P. Norkūnas, J. Gai- 
venis, A. Valiulis, J. Martinkė
nas, K. Bielinis, St. Dykinis,v I.
K. Drūtas, Aldona Patapavičiu- 
tė, I. Antanavičius, M. Matke- 
vičiutė.

Saulės ir elektros 
šviesa

“Tiesos žodį”. Mat, jau pusant- 
00 H metai, kaip mes gyvenam itin 

4*00 įtemptais nervais. Musų oras, 
2-00 ir šiaip jau troškus, dabar per- 

*75 tvinko neigiamais reiškiniais.
Šiandie, užsidarius trims mų- 

a 8c sų laikraščiams, visos lietuvių 
* 7R visuomenės vardu pradėjo kal

bėti “Vilniaus Rytojus”. Iš pra
džių jisai žadėjo būti bešališkas, 

37.D01 vengti polemikos, betį neiškentė: 
1,75 lyg yla iš maišo ėmė lįsti visa 
1.25 eilė polemiškų pastabų, o šių 

įmetu devintame to laikraščio 
numeryje pati redakcija savo 

Metami_________ _ . . |8.Dolvai*du paleido “Negalime tylėti”
Puaei metu —- ------------ <.09 straipsnį, kuriuo stengiasi ap-

■ m ami —B.50 ^-yą Alseiką, penkerius
įmetus buvusį Vilniaus krašto 
lietuvių visuomenės pryšaky. 
Bet, kaltinamųjų faktų neturė
dami, straipsnio autoriai remia 
savo kaltinimą tik tuo, kad d-ro 
Alseikos straipsnis iš “Vilniaus 
Šviesos” buvo lenkų spaudos ko
mentuojamas. Tačiau ta spau
da komentuoja ir “Vilniaus Ry
tojaus” straipsnius, labai daž
nai ir labai greit ji atsispausdi-

Užsisakymo kalnas
Chicagoje —• paltui

Metama-------- -- ----- ----- -
Pusei metu-------------- -
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iinežiotojus:
Viena kopija-----------------
Savaitei ----------- — - r-»
Minėsiu! ----- - - _

Suvienytose Valstijose, na DElca<oJe, 
paltui 

Metams---------
Pusei metu-------
Trims mėnesiams 
Dviem minėsiantis 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
[AtplrintaSi

REPARACIJOS

Jau bene mėnesis laiko, kaip posėdžiauja Paryžiuje 
ekspertų komisija karo reparacijų klausimui galutinai 
išspręsti, ir iki šiol ji dar nepabaigė savo darbo. Iki šiol 
dar nėra net tikrumo, kad komisijos darbas bus sėk
mingas.

Iš Berlyno pranešama dabar, kad Vokietijos dele-lna Neprikl. Lietuvos pozicijos 
gacija pasiūlė mokėti per 58 metus po $357,000,000 kas- ir opozicijos leidžiamų laikraščių 
met- O karų laimėjusių valstybių atstovai reikalauja, straipsnius, žinias, nutarimus., 
kad metiniai mokėjimai butų $63,000,000 didesni, kaip Min®tas “Vilniaus Rytojaus” 
vokiečių pasiūlytoji suma. Ir kažin ar jie susitaikys? yra> "°kad

Jei ekspertų komisija ir pi įimtų vokiečių pasiuly- njekas vilniečių, kurie^nors kiek 
mų be pakeitimo, kas yra visai netikėtina, tai ir tuomet pažjsta d-rą Alseiką, * minėtojo 
Vokietijai tektų mokėt kasmet po pusantro miliardo straipsnio tvirtinimais netiki, o 
(biliono) auksinių markių reparacijoms per dvi gentkar- kiekvienas supranta, kad straip- 
tes! Tai ve kų paliko didysis karas buvusiai kaizerio r*1110 autoriams rupi tik diskre- 

1 ditūoti savo minties ar asmens 
priešas — autorių intencijos — 
grynai asmeniško bei partiško 
pobūdžio. Ant tokio kelio atsi
stojo laikraštis, pretenduojąs 

Kitoje vietoje perspausdiname protestų prieš kle-I kalbėti visos visuomenės^ vardu, 
rikališkai-fašistiško “Vilniaus Rytojaus” šmeižtus, at- Straipsnio» autoriai sakėsi giną 
kreiptus piies zinomųjį Vilniaus lietuvių darbuotojų, Alseiką smerkia už tos vy- 
I)r. I). Alseikų. Po protestu pasirašo ne tik asmens, ku- riausybės kritiką, bet ar gi 
rie veikia pirmeiviškoje “Kultūros” draugijoje, bet ir nieks niekuomet Vilniuje nekri- 
keletas aiškių dešiniųjų ir net kunigų, kaip, pav. kun. tikavo N. Lietuvos valdžios po- 
Zajančkauskas ir kun. Karvelis. Ir pats protesto turi- litikos • politiką, kada ji lies- 
nys greičiau atatinka dešiniųjų, negu kairiųjų nusista-1 et kritikuodavo> kam j.odgsiJi 
tymų. Jame, sakysime, pabrėžiama tai, kad p- Alseikos esanti netikusi ir Rytų Lietuvai 
kritikai dabartinės Lietuvos vidaus tvarkos ir užsienio kenksminga. Išsišokimais prieš 
politikos “žinoma, juk pritarti negalima”. N. Lietuvos valdžia pasižymė-

Bet asmens, kurių parašai padėti po tuo dokumen- davo ypač “Kelias”, anksčiau 
tu, vis tik pripažįsta neleistinu dalyku prikaišioti Dr. “VlIvmaus Kelias”. To laikraščio 
D. Alseikai “parsidavimą lenkams” arba kokių ten “pleč- ^SonimasT Tai jis 

kaitininkų rėminių . Jie pareiškia, kad tai yra niaurus, laikraštyje skiriamam liaudžiai, 
visais atžvilgiais smerktinas kovos būdas su savo asme- 0 ne inteligentams, nieks tačiau 
niniais ar minties priešais”. p. Vieštauto dėl tokio jo elgesio

Į šį protestų mes atkreipiame dėmesį tų amerikie- nepravardžiavo parsidavėliu ar 
čių, kuriems teko girdėt arba skaityt (klerikalų spau- kltok1^ is^an]a: D-ras. Als®ika» 
doje) p-ios Emihjos Vileisienes pasakojimus apie Dr. dakcijo^ žodyje> kad> tapug šiam 
D. Alseikų ir kitus pažangiuosius Vilniaus lietuvių dar- haikraščiui “Kultūros” draugi- 
buotojus. Mes jau turėjome progos pastebėti, kad jos jos organu, politiniai klausimai 
priekaištai tiems asmenims yra nieku neparemti ir to-1 mažiau bebus liečiami matyt ty- 
del atrodo, kaip nepadorus šmeižtai.
mes matome, kų rašo apie tos rųšies užsipuldinėjimus 
ant p- Alseikos patys vilniečiai, tai mes turime teisės 
pasakyti, kad ir p-ia Vileišienė vartoja “biaurų, visais I galėjo "nurodyti 
atžvilgiais smerktinų kovos būdų” prieš asmenis, 
kurių mintimis ji nesutinka!

O gal ji tvirtins, kad ir vilniečiai, pasirašiusieji 
tuo protestu, esu “tėvynės pardavikai”? Jei taip, tai 
gu ji bando tai pareikšti viešai.

VILNIEČIŲ PROTESTAS

Dabar, kuomet | čia nušvietė neigiamąją N. Lie
tuvos valdžios politikos pusę. 
Tad jei “Vilniaus Rytojui” rū
pėtų tiesa ar teisybė, tai jisai 

i teigiamąsias 
ŠU šios politikos savybes ir tuo at

remti d-ro Alseikos tvirtinimus. 
p0 Juk prieš paskelbtas mintis, ro- 

dos, reiktų ginklas kreipti, o ne 
juodinti patsai jų autorius. Bet, 
matyt, “Vilniaus Rytojui” N. 

Labai gaila, kad šitokie dalykai mums tenka žymė- Lietuvos vyriausybė ginti šiuo 
ti apie moterį, atvykusių iš tolimo Vilniaus krašto su žygiu visai ir nerūpėjo, 
gailestinga misija rinkti aukų badaujantiems to krašto tik parupo apšmeižti priešingų 
lietuvių vaikams. Mums ypatingai koktu, kad mes turi- pažiurU Vilniaus lietuvių veikė
me taip kalbėti apie jų, kuomet ji yra atsivežusi reko- Jas Patlkrintl yiešpatavi- 
mendacijas nuo asmenų is Lietuvos, kuriuos gerbia visi Luomenėj vienos tik srovės žmo- 
protaujantys amerikiečiai. Bet mes nekalti, kad p-ia Vi- nėms.
leišienė elgiasi taip, kaip neturėtų elgtis nė partijų at- šia proga svarbu bus paaiš- 
stovai politiškoje kovoje. O ji juk sakosi nepriklausanti | kinti, kokia yra ta partinė sro- 
jokiai partijai ir tarnaujanti vien labdarybei!

P. S. Beje, perspausdiname iš “Tiesos žodžio”, ku
riame buvo įdėtas aukščiaus minėtasai vilniečių protes
tas, taip pat ir straipsnį apie santykius tarpe Vilniaus 
lietuvių visuomenės ir Laikinojo Vilniaus Lietuvių Ko
miteto, kurį šiandie kontroliuoja klerikalai. Pasirodo, 
kad tas komitetas jau antri metai nedaro jokių rinkimų, 
nors iš jo yra pasitraukę keturi nariai, ir neduoda jokios 
savo darbų apyskaitos. Kokį pasitikėjimų tad juo gali 
turėti Vilniaus lietuviai arba amerikiečiai?

jam

^Apžvalga]
KAS DEDASI VILNIAUS 

KRAŠTE

Grupė vilniečių išleido vien-

įdomų straipsnį apie lietuvių 
spaudi} ii- i j as Vilniaus
krašte ir protestą prieš “Viln. 
Rytojaus” šmeižimus Dr. D. 
Alseikos. Juodu žemiau per
spausdiname.

Klerikalų šeimyniiikavimas
Vilniaus krašte

kartnų laikraštį “Tiesos žodis , Aplinkybių verčiami leidžia- 
kuriame be kb kita randame nie šį vienkartinį laikraštėlį —

neduoda jokios savo darbų apy
skaitos, nedaro jokių rinkimų, 
iš jo sąstato, kuris buvo išrink
tas 1927 metų pradžioje, išėjo 
keturi nariai, būtent: d-ras Al
seika, p. K. Veleckas, d-ras J. 
Šlapelis ir p. P. Karazija, išėjo 
ne vien vadinamieji kairieji; 
pasilikę tame Komitete asme
nys, vieton išėjusių, patys pa
sikvietė Komitetan ne tik prieš 
dvejus metus išrinktus kandida
tus, bet savo vienminčius bei 
draugus ir skelbiasi atstovaują 
Rytų Lietuvos lietuvių visuo
menę. *

Komitetas laiko save nepartiš- 
ku organu, skelbiasi ginąs ka
talikybę ir tautybę; tat kiek 
ir matyti iš jo siųsto Popiežiui 
pasveikinimo, kuriame pareiš
kia jam savo “sūnišką prisiriši
mą”. Jau patsai faktas, kad šis 
pasveikinimas buvo išspausdin
tas “Vilniaus Rytojuje” greta 
“Negalime tylėti” straipsnio vi
sai neatatinka pareikštus kata
likiškus 1 pausmus, o rodo vien 
didelį veidmainiavimą. Katalikų 
bažnyčia juk draudžia meluoti!..

I

Už “Negalime tylėti” straips
nį formaliai, žinoma, Laikin. 
Komitetas neatsako; bet kadan
gi tas Komitetas lig šiolei į to
kį negirdėtą musų gyvenime 
įvykį,, dėl kurio žymi visuome
nės dalis yra pasipiktinusi, vi
sai nereagavo, aišku, kad jis 
jam pritaria, dedasi gi atsto
vaująs lietuvių visuomenę, ku
rios reikalus “Vilniaus Rytojus” 
tokiomis priemonėmis gina ir 
jos vardu kalba. Keletas faktų 
liudija, kad dabartiniame Laik. 
Viln. Lietuvių Komitete vyrau
ja neva krikščionys-demokratai. 
To komiteto vice-pirmininkas p. 
A. Juknevičius dar prieš metus 
pasižymėdavo kaip uolus krikš
čionių-demokratų ar ateitininkų 
vekėjas; tos srovės dvasioj jis 
vedė “Jaunimo Draugą”; 1927 
m. pabaigoj, kai Rytų Lietuvos 
lietuvių visuomenė ruošėsi da
lyvauti rinkimuose i Lenkijos 
seimą, p. A. Juknevičius savo 
vienminčių vardu Laik. Komite
to visumos posėdyje buvo pa
siūlęs kandidatu į seimo bei se
nato narius dabartinį Laik. Ko
miteto pirmininką p. K. Stašį. 
Tokie yra faktai, bet šiuo mo
mentu krikščionys-demokratai 
Komitete vengia savo veido ro
dyti; dabar nepatogu, — va
dams, matyt, rupi vien be jokių 
rinkimų išlikti visuomenės pry- 
šaky; šiam tikslui siekti jie tu
ri stiprios paramos šalia Komi
teto stovinčių įtakingų asmenų, 
kuriems dabartinė padėtis yra 
gera/ ir visais atžvilgiais nau
dinga.

Taip pat visos visuomenės at
stovais dedasi niekieno nerink
tas žmonių būrelis. Ką tas Ko
mitetas yra padaręs, kokios 
priemonės vartojamos kovai su 
lietuvių nutautinimu per baž
nyčias, mokyklas ir kitas įstai
gas, kas daroma lietuvių tei
sėms ginti, kokioj padėty yra 
mokyklų atidarymo klausimas, 
t— visa tatai dabar visuomenė 
nieko nebežino. Visuomenė tyli, 
tyli ir .Komitetas; jis tik kar
tais ruošia iškilmes, kuriose sa
vo nevykusiu atstovavimu pada
ro daug gėdos lietuvių visuome
nei. Ar tokioj atmosferoj, kur 
kitokių pažiūrų veikėjai viešai 
ir slaptai šmeižiama, galimas 
yra visų lietuvių sutartinas dar
bas! Ar gi tokia vienpusiška 
“vienybė” nekenkia musų kultū
riniams reikalams ir leidžia mu
sų gyvenimą įstatyti į norma
les vėžes?

Elektros šviesos išradimas 
žymiai pakeitė žmogaus gyve
nimo tvarką ir darbo budus, 
šiandien, kas tyri butuose ar 
dirbtuvėse elektros šviesą sa
vo darbuose gali nelabai skirs
tyti laiką — “dieną” ir “nak-

ĮVAIRENYBES
Vyry barzdos reikšme 

senovėj' ir dabar karalienės Marijos

Prof. AV. Andersenas apskai
tė, kad šiandien darbininkas 
per 10 minučių užsidirba savo 
namui apšviesti. O prieš 40— 
50 metų darbininkas turėjo 
dirbti 2% vai., kad galėtų na
mą apšviesti gazo šviesa.

Elektra yra didelis ir svar
bus įrankis kovoje su tamsa, 
tačiau jis nėra ištektinas. Tas 
pats prof. Andersenas apskai- 
tęs, kad šviesią birželio mčn. 
dieną saulė apšviečia musų že
mę 5000 žvakių stiprumu vie
nos pėdos plote. O šviesiau
siomis dienomis tas Šviesos 
stiprumas pakyla ne't iki 10,- 
000 žvakių. .Jei norėtume že
mėje iš nakties padaryti die
ną, tai turėtume visus žemės 
gyventojus išskirstyti lygiai po 
visą žemės paviršių. Tada kiek
vienam kvetvirtainiui kilomet
rui tektų po 2!/o žmogaus; ki
taip sakant, dviejuose ketvir
tainiuose kilometruose butų 5 
žmonės. Kiekvienam žmogui 
turėtų duoti i>o milijoną elek
tros lempų, tūkstančio žvakių 
stiprumo kiekviena ir tada 
žmonės vieton nakties turėtų 
dieną ir taip šviesią, kaip esti 
šviesios saulėtos dienos.

Iš viso apskaitliavimo mato
me, 'kokį šviesos gausumą 
mums tiekia saulė.

Šviesos pagerinimas ir pa
pildamas butų žmonėms labai 
naudingas. Sako, kad jeigu 
fabrikuose apšvietimas butų dar 
sustiprintas tai gamyba žymiai 
pakiltų). Dabar fabrikuose, 
ypač Amerikoje, dažnai atsitin
ka nelaimių, kur žūva žmonės, 
genda prekės ir pasidaro kito
kių nuostolių. Apie 20 nuoš. 
tų nelaimingų atsitikimų parei
na nuo neužtektinos šviesos.

Penktoji dalis visų susisieki
mo nelaimių miestų gatvėse 
taip pat pareinanti nuo neuž- 
tektino gatvių apšvietimo.

Pagaliau, devynios < 
iš šimto nusižengimų 
ma sutemus ar naktį.

O ką besakyti apie 
įtaką į žmogaus ūpą, 
ką ir darbiu i ilgumą, 
dirbdamas prietemoje ar tam
soje, padaro daug mažiau, ne
gu prie geros šviesos, šviesa 
p atkelia visą musų savijautą. 
Prietema ir tamsa mus traukia

dešimtys 
padaro-

šviesos
nuotai-

ve, kuri šiuo momentu įsigalėjo 
musų visuomenėje. Nuo 1919 
metų Rytų Lietuvos lietuvių vi
suomenę atstovauja 
Vilniaus Lietuvių 
Kas dabar yra tas 
ar jis beturi kokios 
visuomenę atstovauti? Ligi 1927 
m. Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas kasmet duodavo savo 
darbuotės apyskaitą, kasmet ji
sai būdavo perrenkamas; rinki
mai, tiesa, nebūdavo tobulus, 
bet beveik kasmet prieš viešus 
rinkimus Įvykdavo įvairių sro- 
Vių inteligentų susitarimas dėl 
kandidatų į komitetą; provinci
ja taip pat atsiųsdavo savo at
stovus; tat komitetas visų bū
davo pripažintas, turėjo visos 
visuomenės pasitikėjimo, turėjo 
pilną moralę teisę atstovauti vi
suomenę. Dabartinis Laik. Ko- ypač dėl savotiškų musų gyve- 
mitetas jau antri metai niekam nimo sąlygų, žinoma, 'juk pri-idažus.

Laikinasis 
Komitetas, 
komitetas, 

nors teisės Protestas
“Vilniaus” Rytojaus” Nr. 9 

(1929 III/2) vedamajame 
straipsnyje “Negalime tylėti” 
pati redakcija (straipsnis eina 
be parašo), prabilusi lietuvių 
visuomenės vardu, išjuodino vii- 
niečitj Als<'i k<į.
Išvardytame straipsnyje, ne
duodant jokių tiesioginių Įrody
mų, o vien pasiremiant d-ro 
Alseikos kritika prieš dabarti
nę Lietuvos vidaus tvarką bei 
užsienio politiką (šitai kritikai, 
ar dėl jos formos, ar dėl esmės,

Barzda yra žmogaus kūno 
dalis. Kaip apie tokią, rodos, 
netektų ir kalbėli, tuo labiau, 
kad dabar Lietuvoj Ibarzduo- 
čių maža. 'Praeity buvo kas 
kįta. Žinome iš istorijos, iš pa
davimų, iš dainų, kad lietuviai 
buvo Bardočiai. Tiesa ir da
bar atsiranda vyrų, kurie no
rėdami veidą pamarginti (kaip 
moterys dažais) i» visaip sku
ta barzdas, usus. Matome vi
saip kirptų ir skustų barzdų: 
ilgų, plačių, siaurų, trumpų, su- 

’špieuotų ir tt.
Praeity, ypač kituose kraš

tuose, barzdos turėjo daug reik
šmės .Su jomis net istorija ri
šusi . P a v., Maigome to tikybos 
žmonės dar ir dabar darydami 
priesaiką sako: “prisiekiu pra
našo barzda,” vieton to, kad 
pas mus sako: “duodu garbės 
žodį,” “priešokiu Dievu,” “kaip 
Dievą myliu” ir tt. Del to 
magometonai augina ilgas bar
zdas, jas dažo visokiomis spal
vomis.

Egiptiečiai skustuvą žinojo 
ii- .-ienovSj. Visą, veidai švariai 
nuskusdavo, o prie smakro pa
likdavo plaukų pluoštą. Taip 
religija reikalaVo. Jų kunigai 
kas trečiadienį nusiskųsdavo 
plaukus nuo viso kūno, bet prie 
smakro plaukus palikdavo. Y- 
ra padavimų, kad 
vartodavo

Bet tai ir nepritiktų. Tik išsi
vaizdinkime kaip atrodytų. Mo
terys stengiasi atsipalaidoti 
nuo plaukų, juos naikina, ker
pa ir daro bubikoplus, skuta iš 
po parankių (pažasčių) ir kito
kiais budais naikina. Tai esą 
sveikiau, patogiau, o svarbiau
sia, gražiau. “L. U.”

A Te J O “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

Relieve CoUghs, Colds, 
Hcadache, Rheumatiem 
and Ali Aches and Pains 

with

egiptiečiai
visokias pudras ir

Ai) dru4Ai«t«—35c and 65c jara and tubea.
• Childrcn'a MusteroleCmildcr fonn)35c.

Better than a Mušt ar d Plastsr

Taigi .labai pravartu rūpin
tis geresniu nors gyvenamųjų 
trobesių apšvietimu J.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tunų gera 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halated St.
Tel. Rooseveit 8500

QXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street
CHICAGO
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$1.60
$1.00

15c

Prenumerata metama 
Pusei metų .... ........ ...
Kopija ...........................

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” 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

Joniškiečių Kliubo 
vakaras

Daugelis Joniškiečių Kliubo 
draugų-ių, kurie dalyvavo perei
tų metų kliubo bankiete, buvo 
patenkinti taip vakariene, kaip 
muzikaliu programų. Reikia te- 
čiaus pripažinti, kad rengėjai 
jautėsi truputį nesmagiai. Ne
sitikėję turėti tiek daug svečių, 
kiek turėjo, jie negavo laiku 
antros svetainės ir todėl jausta 
lyg butų buvę per ankšta, šis 
Joniškiečių Kliubo bankietas 
įvyks geresnėse apystovose.

Svečiai
Banideto komisija man pra

neša, kad biletų jau parduota 
apie pusantro šimto. Svečių bu
sią iš visos Chicagos kolonijų 
ir net iš Rockfordo. Be kitų jo
niškiečių draugų, pasižadėjo da
lyvauti kaip svečiai pp. Sabo
niai, adv. K. Gugis, Dr. Marge- 
ris ir kiti profesionalai. Reiškia, 
balandžio 14 d. Lietuvių Audito
rijoj Joniškiečių *Kliubas susi
lauks naujų rėmėjų simpatiza- 
torių.

Muzikaliu programas
J. Butautis, Joniškiečių Kliu

bo pirmininkas ir iniciatorius, 
prižadėjo pasakyti gražią kal
bą; p-lė Ančiutč pasižadėjo dai
nuoti gražias naujas daineles; 
p-ia A. Dočkienč, Cicerietė, be 
abejonės, dainuos taip puikiai, 
kaip visada; p-lė Andrejunaitė 

smuikininkė — su savo drau
ge smuikuos; p-lė B. Briedžiu- 
tė, gabi pianistė, paskambins 
keletą gražių kurinių; p-lė Gri- 
caitė, American konservatorijos 
mokinė, dainuos, ir kaip praei
tyje jos skambus balsas links
mino joniškiečius, taip, tikimės, 
jogei ir šiame vakare ji pasi
rodys; p-ia Rimkus, p. Sabonio 
mokinė solistė, dar pirmą kartą 
pasirodys Joniškiečių Kliubo 
publikai; G. Joniškietis, daug 
kartų vaidinęs malūnininko ka
minkrėčio Sabu ko rolėje, žada 
gerai sudainuoti dainelę “Ma
žas yra mano stonas juodinus 
kaminus valyti.”

Tai tiek šį kartą turėjau pa
sakyti apie busianti joniškiečių 
vakarą. Gal kiti arba patys ren
gėjai vėliau praneš daugiau.

Joniškiečiu Pranašas.
G

žų nupirkti. Nepažįstamasis 
tuomet pareiškė, kad jisai pa
žįstąs jo pusbrolį ir kad iš pus
brolio jis, nepažįstamasis, pa
siskolinęs $10.

Vaikas atsakė, kad pusbrolio 
jis neturi, bet turi dėdę. Nepa
žįstamasis tuomet sutiko, kad 
gal būt ir dėdę; jisai pareiškė, 
kad eisiąs kartu ir atiduosiąs 
vaikui tą dešimtį dolerių, ku
riuos esąs skolingas dėdei.

Nusivedęs vaiką keletą blokų, 
nepažįstamasis išviliojo iš jo 
$3.35, kuriuos motina buvo da
vusi dažams nupirkti. Po to ne
pažįstamas žmogus nuėjo saky
damas, kad jis tuoj ateis ir at
neš pinigus.

Vaikas ilgai stovėjo gatvėje 
ir laukė pinigų. Nesulaukęs, ji
sai sugrįžo namo verkdamas. 
Tėvai turėtų persergėti vaikus 
vengti kalbų su praeiviais, ku
rių jie nepažįsta. —Nn.

Cicero
Tarpe žmonių

namų savininkų sąjungą., kaip 
kad yra kitose kolonijose. To
kia sąjunga galėtų prižiūrėti la
bai svarbius reikalus. Veikianti 
organizacija galėtų reikalauti iš 
miesto, idant butų pataisytos 
gatvės, kuriose daugybė duobių; 
o skiepų reikale — kad dvokiąs 
vanduo ir dumblas butų nuplau- 
jamas į kanalus srutoms. Yra 
ir kitokių reikalų. Bet musų 
žmonės nemėgia rūpintis. Jie 
rūpinasi tiktai svetimais kokių 
ten padegėlių reikalais, kurių 
langai, sako, stovės užkalti iki 
pasaulinės parodos. Tai vėl jie 
rūpinasi kokiais ten mainieriais, 
kurie randasi tur būt New 
Yorke, o ne mainų apskričiuo- 
se. Musų gi mielaširdingieji 
žmoneliai, patys sunkiai gyven
dami, kitus šelpia. Ar ne keis
ta?

♦ * *
Musų kolonijai reikalingas lie

tuvis geras medicinos daktaras. 
Netoli nuo čia yra Roselandas 
ir South Chicago. Ir minėtose 
kolonijose gyvena apsčiai lietu-

vių. Nusimanąs gerai savo pro
fesijoj lietuvis daktaras, išrodo, 
turėtų pasisekimo. —A. S.

Northsidiečiai va
žiuoja į Indianą 

Harbor, Ind.
Susivienijo Lietuvių Ameri

koje 26 įkuopoS jaunuolius (Bi
jūnėlį) užkvietė Susivienijimo 
kuopos 185-ta ir 343-Čia sulošti 
du nauju veikalu, kuriuos ne
senai paraše Dr. Montvidas. 
Tie veikalai yra “Generolas” 
ir “Mildos mirtis.” Sulošti jie 
bus balandžio 14 dieną, Audito
rium Hali, 3436 Michigan Avė., 
Indiana Harbor. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Šiems dviems veikalams pa-

North Side
Apiplėšė lietuvių vaiką

4

Northsidėje gyvena lietuvių, 
pp. Strupų, šeimyna, turinti sa
vo namą adresu 3636 W. North 
avė. Strupas užlaiko pirmos kla
sės barbernę. P-ai Strupai augi
na du vaiku — dukterį ir sūnų. 
Tėvai mokina vaikus gražiai, 
tad ir vaikai yra geri.

šeštadienį, balandžio 6 dieną, 
p-ia Strupienė pasiuntė sūnų, S 
metų bernaitį, krautuvei) dažų 
parnešti. Kai bernaitis išėjo iš 
namų, jisai sutiko gatvėje vyrą, 
kuris užkalbino ji klausdamas, 
kur bernaitis eina.

Sis atsakė, kad į krautuvę da

Dzimdzi-Drimdzi
Maršrutas

1929 m. Balandžio
17 d. Detroit, Mich.
19 — Cleveland, O.
21 — Rochester, N. Y.
26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y. 

1929 m. Gegužės
1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — New Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norwood, Mass.
12 — Boston, Mass.
16 — Montello, M ass.
19 — Lowell, Mass.

(po pietį
19 — Lavvrence, Mass. 

(vakare)
23 — VVorcester, Mass.
25 — VVorcester, Mass.
26 — Athol, Mass.
29 — Westfiehl, Mass.

1929 m. Birželio
1 — Hartford, Conn.
2 — Nevvark, N. J.
5 — Ansonia, Conn.
8 — Philadelphia, Pa.

12 — Baltimore, Md.
14 — Wilkes Barre, PJ.
16 — Sčranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.

statyti diriguoja Chicagos uni
versiteto studentė, p-lė Eufro- 
zina Mikužiutė. Jaunuolių cho
rai, vadovaujamas Petro Sar- 
paliaus, visuomet yra gerai su- 
mokytas; dainininkų tarpe y- 
ra solistų, duetų, ir tt.

Sekmadienio ryte, balandžio 
14 dieną, Northsidiečiai nuveš

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——

autoinolbiliais jaunuolius į In
diana Harbor. Ir reikia pasi
gėrėti iNorlhsidiečių vienybe, 
kad jie atjaučia vieni kitus ir 
padeda vieni kitiems. Taipgi 
ir šiuo atveju daugelis pasiža
dėjo jaunuolius nuvežti. Jų 
tarpe yra čie: C. Kairis, M. Gra
kauskas, P. Stasiūnas, Dr. 
Montvidas, p-nia Sakalauskie
ne, P. Simokaitis, J. Valiulis, 
Striupas, N. Smalelis ir dar 
daugiau. Tikimės, kad ptrigel- 
bės visi, kurie galės. K.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South' Halsted Street

M

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

Rez. 8201 South Wallace Street
—O------

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALJSZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

P-as Bronius Jankauskas, 
vaistininkas, pasveikęs vėl dar
buojasi savo aptiekoje, 49 Ct. 
ir 15 gat. 

* * *
P-no Antano Ambrozaičio 

dukteriai, p-iai Daujotienei, 4 
j vaikų motinai, padaryta sunki 
operacija. Padarė Dr. Stasys 
Dovviat (lietuvis). Operacija 
pavyko, ligonė sveiksta ir visi 
giminės džiaugiasi.

* X: *

Pats p. Ambrozaitis, kaip jis 
pats sakosi, “Marshall Field 
vera ližės” savininkas, skundžia
si, beje, kad kiti vadina “ma- 
slionkų aptieka”, negaliuoja. Sa
kosi, kad artinasi senatvė ir 
norįs parduoti savo “verauzę” 
ir skristi ant farniu.

* * *
Pp. Jurgis Jankauskas ir Pra

nas Grullis taipgi džiaugiasi, 
kad jų sveikatai padėjo Wiscon- 
sino “purvo maudynės”.

* * *
P. Kaunietis pradėjo pardavi

nėti naujus Fordus ir Ilupmo- 
bilius.

* »:•• *
P-as Jonas Malakauskas irgi 

pasveiko jau pilnai. Turėjo 
kraujo užnuodijimą. Savo ap
tiekoje vėl dirba nuo 8 ryto iki 

i 10:30 vakaro. -—Reporteris.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

I

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.

) l/.lt I I

Burnside
Velykų vakarą, smarkiam lie

tui užėjus, viųtos gyventojų pil
ni skiepai vandens pribėgo. Ne-

• kurie ir nuostolių turėjo. Ir ne 
tik skiepus užliejo, ale ir gelž- 
kelių patiltės buvo pilnos van-

: dens, taip kad negalėjo nė gat-
• vakariai pravažiuoti, nė autai. 
Sutrukdyta visa komunikacija. 
Tais dalykais iš gyventojų čia

į niekas nesirūpina, visi miega, 
i tyli.

Ir musų lietuvių tarpe tikras 
apsileidimas ir nesirūpinimas 
savais reikalais. O reikalų yra 
daug, tik nėra kam juos prižiū
rėti. Butų geras dalykas, jeigu 
mes turėtumėm kokį kliubą ar

PRANEŠIMAI
Draugystes Palaimintos Lietuvos 

mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 10 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijos svet., taipgi yra kvie
čiami jauni vaikinai nuo 16 metų iki 
25 metų — .bus priimami be įstoji
mo mokesties — dykai.

— Valdyba.

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Kensington. — Balandžio 12 d., 
7:30 vai. vakare, 311 Kensington 
Avė., jvyks Roselando Lietuvių Kliū
ti ir Draugijų Savitarpinės Pašalpos 
Susivienijimo susirinkimas. šiame 
susirinkime bus svarstoma paprasti 
reikalai. Visi nariai-rės ir kurie no
rite prisirašyti atsilankykite. Dabar 
vajus priimama už puse mokesti 
{stojimo. J. Tamašauskas, sekr.

E. tImago, Ind. S. L. A. 89 kp. 
rengia prakalbas, ketverge, balan
džio 11 d., 7:30 vai. vak., Peoples 

į State Bank svet., kampas Forsythe i 
Avė., ir 119 St. Lietuviai ir lietu-j 
vaitės kviečiami atsilankyti i šias 
prakalbas, išgirsti daug svarbių ir! 
naudingų dalykų. Kalbąs S. L. A.! 

i Centro generalis organizatorius J. i 
Žukas, jžanga veltui. Komitetas.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS > .

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio ------- o-------

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimai teikiama vi
sokiem* reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai. 

710 W. 18th Street
Canal 3161

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 akių 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. Specialė 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

ŽMOGAUS 
AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So.' Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

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.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 25 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

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

BRONISLOVAS KUČAUS'KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 9 dienų, 10:50 va
landą iš ryto, 1929 m., sulau
kęs 40 metu amžiaus, gimęs 
Šaulių miestely, Kauno rėd. 
Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną po tėvais Kuku- 
raitę, sūnų Aleksandrą 11 me
tų, (lukteri Zofiją 8 metų, se
serį Vladislovą ir švogerį Ka
zimierą Gapševičią ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4846 So. Ratine Avė. Tel. 
Yards 3938.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, balandžio 12 dieną, 2 vai. 
po pietų iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. Bronislovo Kučaus- 
kio giminės .draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudcikis, Tel. Yards 
1741.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriui Ir 

Bakjunuotojai
2314 W. 23rd PI.

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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė 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 6487

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

JONAS GEDM1NT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 9 dieną, 12:30 valan
dą po pietų, 1929 m., sulaukęs 
11 metų amžiaus, gimęs Chi- 
cagoj lapkričio (Nov.) 14 d., 
1918. Paliko dideliame nuliū
dime motiną Amiliją po tėvais 
Spaitytė, tėvą Juozapą, seserį 
Amiliją ir du brolių, Juozapą 
ir Edvardą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1006 
W. 95 St. Tel. Beverly 0386.

Laidotuvėse įvyks penktadie
ny balandžio 12 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų j Visų Šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Ged minto 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
'rėvai, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
rie grabu išdir- 
ystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telėphone Victory 1115
’AGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
(kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
alandos nuo 8 iki 

pietų ir nuo 6 
9 vai. vakare.

MRS. A. JARUSH-KAUS’HILLAS 
AKUŠERKA

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir; 
merginom patari-: 
inai dovanai.

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 Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

l

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

V <tk ciTciis 
3241 South Halsted Street 

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

. Pėtnyčios.

Įvairus Gydytojai

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE 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 8206

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

Telefonas Boulevard 1989
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. III.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

1U5 West Adams St., Koom 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Resldence Tel. Fairfax 6352

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av, 
Tel. Prospect 8525.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTE

ALBIN A. PETERS
(A Ibi n A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

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 dieną

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3(>97 

3315 So. Halsted Street

l/.lt
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Kuomi patrauks 
“Bailus dak

taras?”
Kai pirmu kartu susižavėjom 

ta linksma opera “Bailus dakta
ras”, jos scenos pastatymas bu
vo tik pripuolamai padarytas, 
o dabar scenos įrengimą, kos
tiumu, šviesų sutvarkymą, cho
ro sugrupavimą, solistų vaidi
nimą tvarko labiausiai patyręs 
ir užsirekomendavęs musų tar
pe režisierius. Vieną iš sunkiau
sių rolių dainuoja dar mums ne
žinomas p. V. Sarsevičius. Jo 
balso medžiaga tikrai nepapras
ta, sceniška išvaizda imponuo
janti. Nėra abejonės, kad p. Sar
sevičius pavogs daug nusistebė
jimo ir pagirimo išreiškimų ir, 
iš kitų dalyvių, o labiausiai jam 
delnų negailės, žinoma, mote
rys: nes dainininkas ne tik gra
žus vyras, bet ir tenorius! Ponia 
Nora Gugienė jau penkti metai, 
kai mums nedainavo. Ji bus 
magnitas, kuris į “Bailaus dak
taro” vaidinimą sutrauks apie 
porą šimtų žiūrėtojų. Be to, 
gražaus gabumo dainininkė-lo- 
šėja š] kartą p. N. Gugienė sce
noje žibės lyg deimantas. Paties 
daktaro rolėje dabar pasirodys 
p. Jakavičius, čia Amerikoje au
gęs jaunas dainininkas, kuris 
dar high school besimokinda
mas atkreipdavo lietuvių atydą 
savo gabumu. Man rodos, kad 
p. Jakavičius “subytys” ir bu
vusį tos operos muzikalų direk
torių poną Kvedarą. Ponios S. 
Čerienė ir O. Biežienė jau nuo 
senai visiems pažįstamos. Kas 
ką sako, ko kas nesako, bet man 
atrodo, kad abidvi musų gerbia
mos dainininkės šį syki ne tik 
atlaikys savo reputaciją, bet dar 
nuskins naujų sau laurų. Galiu 
net “betą” dėti! J. Balanda ir 
A. Tvarijonas . musų jaunimo 
atstovai, jų komiškam gabumui 
yra proga irgi pasireikšti, o 
daktaras Kliauga 
rus bežiūrėdamas 
nė j a.

Kaipo paskutinį
ką dar kartą paminėsiu naują, 
piiTnu syk pasirodančią “Biru
tes“ orkestrą. Ji sudarys ne tik 
atraction, bet ir h it “Bailaus 
daktaro” vaidinime 21 balan
džio Eight Street teatre.

—M.

i jaunus vy- 
ir pats jau-

svarbų daly-

I).

South Side
Lietuviai džianitoriai gyvuo

ja. Jie laike susirinkimą ko
vo 7 dieną. Tai buvo pirmas 
susirinkimas po Naujų Metų. 
Suprantama, žiemos laiku džia- 
nitoriams sunku yra pasitrauk-

CIRKUS DIDŽIĄJAME 
STADIONE

Dabar naujajame Chicago Stadium, 
kurio pastatymas kainavo $7,000,000 
yra cirkus ir laukinių vakarų “šio”. 
Ir dar niekad žmonės nėra 
skailingai lankę cirko, kaip šį 
Kiekvienam norisi netik cirką 
tyti, bet ir didžiausi pasauly 
oną.

Į stadioną tapo atvežtas visas gar
susis Miller Brolių 101 Ranch Wild 
West Show, kuris tik tokiame sta
dione gali pilniausia pasirodyti. Ta
po dar pridėta 60 įvairių kitų įdo
mių aktų, taip kad pasidaro gal di
džiausia pramoga pasauly.

Didysis stadionas netik yra tinka
ma vieta tokiai pramogai, bet yra 
vienatinis trobesis pasauly, kur ga
lima tokias didelese pramogas reng
ti. Kadangi stadionas yra nepa
prastai didelis, tai pramogos rengė
jas Paddy Harmon gali duoti ją už 
nepaprastai žemą įžangą — 5,000 
vietų po 50c. ir 5,000 vietų po $1, 
neskaitant tūkstančių kitų rezervuo
tų vietų.

Cirkus prasideda gražia paroda, 
po kurios seka įvairiausi ir {domiau
si aktai. 60 klounų visą laiką juo
kina jaunuosius.

Kai cirkus užsibaigia, arenon iš
eina 300 kaubojų, mergaičių, indė
nų, kazokų ir meksikiečių. Seka 
{domiausios rungtynės: įdomiausi 
jodinėjimai arkliais, “ristynės” su 
buliais, jodinėjimas laukiniais ark
liais, indėnų medžioklė ant buffalo, 
taipjau puolimas ant diližano ir ko
va tarp indėnu ir baltodžių gurguo
lės. Ir daugybė kitų aktų.

Viskas yra rodoma už vieną įžan
gą ir jokios kitos įžangos neimama. 
Visi Chicagos gyventojai yra kvie
čiami pamatyti šią milžinišką pra- mogą.

Stadionas yra prie Madison ir 
Wood gatvių.

taip 
kartą, 
paina- 
stadi-

Ii iš darbo. Vi^gi jie galėjo 
kada nors susirinkti ir nutarti 
atlaikyti susirinkimą — ar ne?

Bet valdyba viena, be na
rių valios, nutarė nelaikyti 
žiemos laiku susirinkimų. Kai 
aš pranešiau, 'kad susirinkimai 
yra laikomi pagal orą, tai val
dyba labąi Įsižeidė.

Bet liek to. Aš kliųlbui pri
tariu, ir man rodosi, kad kliu- 
bas gyvuos ir turės gyvuoti.

Prisirašė narys. Išduotas į- 
domus raportas, žiemos laiku 
buvo susirgęs vienas -kliubo 
narys, dirg. įPunis. Darbą pa
laikė drg. Andrėjauskas, Rač
kauskas ir Rudaiiskas (be jo
kio atlyginimo), kol Būni s pa
sveiko. Tai buvo draugiška pa
galba. Nereikėjo mokėti tiems, 
kurie dirbo jo ejarbą. O kas 
dar svarbiau — tai kad susir
gęs draugas neprarado darbo. 
Mes visi žinome, kaip sunku 
yra šiuo laiku darbas gauti.

Lietuvių džianitorių kliubas 
yra užsibrėžęs surengti vasa
ros laiku keletą išvažiavimų, o 
taipgi paliuosuoti draugus ato
stogoms. iMat, džianitoniams 
yra labai sunku pasiliuosuoti 
iš darbo, jeigu jie neturi kas 
juos pavaduotų. Kliuibas tuo ir 
rūpinasi, kad pagelbėjus na
riams kaip galima. Kaunietis.

rus įstojimo kvotimus ir kurie 
turi reikalingos dainavimui me
džiagos. 'Choro tikslas yra 
daug maž toks: jei jau dainuo
ti choro, tai dainuoti gerame; 
jei jau turėti chorą, tai turėti 
gerą.

Siekis puikus, siekis girtinas. 
Toks yra “Vaidylos” choro sie
kis. Ir šiandie “Vaidylos” cho
ras duoda pirmą savo koncer
tą. Įdomu bus pažiūrėti kaip 
jis pasirodys.

“VaiKlylos” choras žada gra
žų programą. Be jo, dainuos 
dar p-lė Salaveičikiuto ir Kas
tas Sabonis.

Susirinkime Lietuvių Audito- 
rijon “Vaidylos” pirmam pasi
rodymui. Programas prasidės 
<8 valandą vakare. Rep.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink H.avo ifikalburna. lAsimokink gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliukai teisingai; per 
<3 arba 4 mfinesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbų. Tokiu burtu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų ir moterų privatiAkos va
landos, kada kas nori dienomis _ar vaka
rais. “
21 E. 
nuo 0 iki O-tos. UžsiraAykit dabar!

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

Van Bnren St., 4 lubos. Valandos

Pirmas Koncertas
Pirmas “Vaidylos” parengimas.

Bridgeporte yra susitveręs vie
nų vyrų choras. Jam priklau
so vyrai, kurie išlaiko tam tik-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Wnshington Blvd.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos
Automobiles

BIZNIO
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio 

armonikos.
CARBONARY AND 

760 Taylor St. 
Monroe 6977

išdirbimo

R. SONS

BUS1NESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 • North Clark St.
Dearborn 3840

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

FURN1TURE
COHEN

1401—9 So.
Canal 

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunsvvick 7187 ■ 

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS

Mes

KOZLOWSKI MUSIC SHOP 
914 Milwaukee Avė.

Haymarket 2121 
i parduodame, taisome fonogra

fus; paimame, pristatome

R A D I O
BOB’S RADIO SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES

Senos

WM. ROCHE •
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367
ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priipiamos mainui.

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd. 
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

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

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

3230 So. Union Avė,
Phone Victory 2740

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.

PASTATYSIU medini namelį ne 
toliau S0 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x1 S garažą ant jusų loto 
$275. Mažas extra pnmokėjimas 
už finansavimą.

Lackawana 6461

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo- bungalow iki 
didžiausio apartmentinlo namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
43*9 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

-----  o--------
J. BALSEVICIS
Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2^6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

'28
'27
’28
'28
'27
•29

nudson Brduifhani—cuatom built 
Chandler coach ..... ..................... ...
Essox coupe .......... ................. ......
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas .................. ................ ......... .......
Hudson Brougham, geram stovy 
Ehhox ........ . ......................................................... .
Dodve Sedan ...................................
Pontiac Coupe ............................ ......
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St., Trlangle 9.330

. $796 
$396 
$<360
$696 
$495 

.. $550
$176 

. $450

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimą. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

PRANEŠIMAS

For Rent
STORAS, ant rendos ir 4 ruimai 

užpakaly, Storas tinka dėl bučernės 
ir grosernės. Atsišaukite pas sa
vininką, 2900 W .40 St.

Furnished Rooms
RENDON kamabrys vienam arba 

dviem vaikinam arba merginai, 3206 
So. VVallace St. Ist fl.

Pe r šonai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU savo švogerių Jur
gio ir Jono Žukauskų, paeina iš 
Lingių kaimo, Girdiškių parapijos. 
Pirmiaus gyveno apie Chicagą. Jie 
patys, ar kas žinote meldžiu praneš
ti. Jonas Urbonas, 1022 Nassau St., 
New London, Wis.

-------O----- _

----- o-----
PAJIEŠKAU savo tėvo Juozapo 

Walbekas, prieš karą gyveno anl 
Kuršėnų gatves, Šiaulių mieste, Lie
tuvoje. Taipgi pajieškau savo bro
lio Pranciško ir seserų — Teklės, 
Onos ir Stanislavos, visi iš Šiaulių 
miesto ir Juozo Vinevičiaus. Prašau 
jų pačių arba kas apie juos žino, 
pranešti, busiu dėkinga.

Olesė Wolbekaitė-Winevicienė, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3’A mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, 
m ai s.

likusius lengvais išmokėji* 
Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER
424 Main Street

Glenn Ellyn, Phone 25
--------O—-

Radios
MES elektrizuojame jusų batte- 

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

CLAREWĄY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

----- o-----
25 AKERIŲ — Michigane — 4 

mylios j rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višniu — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
{taisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

o—-
KAM TROTYTI PINIGAI

Kad jus galit permainyti savo 
battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai • {rengto $95.00 su A. C. 
Tūbais.

$2.00 i savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

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.

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

——O-------

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU 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 Lietuviu 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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Generalinis Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus <lel namų sta
tymo, paj*al žmogaus norą.

Duodu naskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė 
mas.

visiems. Darbas garantuoja-

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA 

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

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

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

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

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės {rengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo {rengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

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

Financial
Finansai-Paskolos Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 

lubų Super-Het ..........
tūbų Zenith ant stalo, 
garantuotas..........................
tūbų Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75.......................
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console. ............

S
6

7

6

57.50

29.50

29.50

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

-------o------- 
NAUJI TRYS PLATAI

$1,600 {mokėti. 5 kambarių su 
miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynčs; 2 fialai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 

pa- 
tik 

bu-

po $95 J 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bu n gal o w arba flatų 
dinką.

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

Keystone 5254

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

HELBERG BROS
Room 607

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karą ir geriausią būdą juos parda
vinėti.

Kreipkitės, kas dieną nuo 10 Ii 
to iki 4 vai. po pietą.

33.75 
Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė. 

Tel. Superior 5272

radio 
reik-

-------O-------
DEL apsigyvenimo arba in

vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
TURIU atiduot beveik naują 

jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

Ma- 
mo- didžiausią progą Chi-

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 
707 siskolinti nuo $50 ir augs, 

ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St.
Tel. Randolph 6811 / 

WEST Slf)E OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musą išlygos bus iuma naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8385 So. Halsted St

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Ijoan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sis.

ry-

--------O--------
REIKALINGA tekintojų (grin- 

dets) dirbti prie šlapių tekilų. Atsi
šaukite 5723 W. 65 St. ------- o------- •

REIKALINGI vyrai, kurie gali 
vartoti žirkles scrap yarde. Pullman 
Pipe & Tube Co., 900 W. 120 St.

REIKALINGAS kriaučius prie 
naujų ir taisymo vyriškų ir moteriš
kų drabužių, turi būt pilnas kriau
čius, 4250 W. 63rd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti namus ir 6 metų kūdikį. 
Liudvika Barauskienė, 5531 West 
64th PI.

REIKALINGA veiterka, nereikia 
dirbti šventadieniais. Gera vieta ir 
mokestis. 1527 S. State St.

REIKALINGA moteris dėl valimo 
valandos nuo 7-3 — 40 centų per 
valandą. Lincoln State Bank, 3105 
So. State St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU prie namų darbo, 
prie mažos šeimynos ir kur galėčiau 
su savim laikyti 5 metų mergaitę. 
Prospect 10456.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
rengta $183. Gražiausias overstuf- 
?et seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
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.

PARSIDUODA Player Pianas ir 
ce box dėl biznio registeris tinka 

dėl groserio arba kito biznio. 2464 
W. 47 St.

Automobiles

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipėtės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories,? Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Pasiūlom 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

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

$750.00 MODERNINIS Story & 
Clark Bungalow Grojiklis Pianas. 
Turi būti parduotas tuojaus. $120 
cash ar $130 šešiais išmokėji
mais.

Atsišaukite
6136 S. Halsted St., 

1 augštas

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudj n<imis. Lotas 25>< 
125. Kaina $7500, $1,000 {mokėti. 
Randasi ant Union Avė.,, arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

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

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 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. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersvveet 6180

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

PARDAVIMUI Soda Fountain — 
kreipkitės — John McGuane, 750 W. 
'30th St. Tel. Victory 6620. 
-----------------------------------------------

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 6941.

MES pabudavosime ant jusų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beisinente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota 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., 
4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.

6 KAMBARIŲ bungalovv 6 metai 
senumo, garu apšildoma, dideli mie
gamieji kambariai. Parduosiu už 
$8,750.00, naujas garadžius, įmokėti 
$3750.00, likusią dalį mortgičiais. 
6141 So. California Avė.

šauk

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu, arba išsimaino ant 
mažo namo. 2519 W. 43 St.

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj; gera proga žinančiam ši bizni. 
Atsišaukite 6512 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI barbernė. Priežas
tis pardavimo — važiuoju Lietuvon. 
Gražiai {taisytas ir pelningas biz
nis. Pigiai. 3344 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatu 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, dvieju karų mū
rinis garadžius. Kaina $8,500.

BIZNIAVAS namas. Storas, rui
mai užpakalyj ir viršuj 6 dideli kam
bariai, “tailiu maudynė”, dviejų ka
rų garadžius. Parduosiu pigiai.

Taipgi turiu visokių namų ant 
maino.

Budavoju namus ant kontrakto. 
Apskaitliavimą suteikiu dykai.

Kam kontraktorius reikalingas, 
kreinkit<ės pas

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen krautvė rezidencijų apielin- 
kėį. Atsišaukite. Kaina prieinama. 
5301 So. May St.

IŠVAŽIUOJU IŠ CHICAGOS, par
duodu 2 flatų po 6 kamb. namą, mo
dernišką visais atžvilgiais. Ne
brangiai. greitam pardavimui. 4233 
So. Maplevvood Avė.

kainą,

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

PARDAVIMUI moderniška 6 
kambarių bungalow. Extra lotas 2 
karų garažas. Kreipkitės prie Erd- 
mann Music, 3346 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 0686.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa geroj vietoj, geras biznis, par
duosiu pigias. 4534 So. California 
Avė.

ESU našlė ir priversta parduoti 
1928 Buick, Master Six, sedan, vi
sai naujas, už labai pigią 
3306 W. Maruuette Rd.




