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Komunistai Amerikoj dirba 
už Maskvos pinigus

Buvęs sovietų diplomatas Besiedovskis sa
ko, kad Maskva kas metai siunčia 125 
tūkstančius dolerių komunistų propa
gandai ir darbo unijų draskymui Ame
rikoje.

KOMINTERNAS. — Mask-
viskis komunistų internaciona
las — kas metai siunčia šimtą 
tūkstančių dolerių komunisti
nei propagandai Jungtinėse 
Valstybėse, o komunistinių prof- 
sojuzų internacionalas siunčia 
dar 25 tūkstančius dolerių A- 
merikos darbo unijoms ardyti.

Taip sako Besiedovskis, būt 
vęs sovietų • diplomatas Pary
žiuje, viename interviu, kurį 
turėjo su juo New Yorko “Sun” 
korespondentas Paryžiuje. Be- 
siedovskis taipjau sako, kad 
sovietų prekybos įstaiga Ame
rikoj, vadinama “Ąmtorg”, ku
rios centras yra Ne\v Yorke, 
yra taip pa? išnaudojama ko
munistines propagandos tiks
lams.

Besiedovskis sako, kad 1926 
metais valdžia buvus jį patį 
paskyrus vykti Į Ameriką, 
kaip “Amtorgo” direktorių, ir 
davus jam instrukcijų duoti 10 
tūkstančių dolerių dviem v o* 
kiečių komunistam, Wagneriui 
ir Neumanui, veikusiems Jung
tinėse Valstybėse. Jis, Besie
dovskis, buvęs jau prisirengęs 
važiuoti Į Ameriką, bet Ame
rikos konsulas Bygoje atsisa
kęs duoti jam pasporto vizą, 
ir jis nebegalėjęs išvykti.

Kas yra “Amtorg”'
“Sun” paskelbtame interviu 

Besiedovskis pasakoja šitaip:
“Amtorg”, arba American 

'Prade Corporation, yra įstai
ga, kur tik ištikimiausi komu
nistai gali gauti aukštas vie
las, nes, einant įstatymu, kiek
vienas aukštas tos firmos val
dininkas turi turėt akcijų sa
vo vardu. Politinis biuras Mas
kvoj reikalauja, kad kiekvie
nas “Amtorgo” direktorius pa
sirašytų notų (vekselių) dvigu
bai didesne suma, nekaip yra 
vertos jo vardu išrašytos ak
cijos.

Sovietų “prekybininkai”
Kad galėtų gauti vizas, be 

kurių negalima atvykti į Ame
riką, direktoriai esti pristato
mi kaip sonetų organizacijų 
atstovai, kurie yra įgalioti pirk
ti Amerikoj produktų už mil
žiniškas sumas pinigų. Aš pats 
(Besiedovskis), pavyzdžiui, tu
rėjau dėtis, busią “Gostorg’as” 
[Sovietų Valstybės Prekyba] 
yra mane paskyręs nupirkti 
Amerikoj 10 tūkstančių t fak
torių. Atvykęs į Ameriką, aš 
turėjau savo vardu paimti už 
milioną dolerių “Amtorgo” ak
cijų ir paskui atnaujinti vizą, 
kad galėčiau ilgiau pasilikti 

Amerikoj. Bet Amerikos kon
sulatas Rygoj visai atsisakė 
man vizą duoti.

1926 metais Maskva turėjo 
labai klaikų supratimą apie 
Ameriką. Piatniękis, vienas Ko- 
mintemo egzekutyvo narių, 
tuomet pasakojo man, kad Ko* 
minterno darbams Amerikoje 
nevyksta dėl to, kad ten esą 
visai negalima sukurti stiprios 
komunistų partijos. Maskva 
siunčianti ir įsakymus, ir pi
nigų dagi daugiau, negu rei
kia, bet nef Tč vtetm 
nesijudiną.

Kominternas nepatenkintas
Amerikos komunistais

“Musų propaganda Ameri
koje,’’ sake Piatnickis, “nepa
siekia bedarbių, nors Komin- 
ternas kas metai siunčia 100 
tūkstančių dolerių paramos, o 
Profili ternas [profesinių soįu- 
zų internacionalas] siunčia dar 

‘25 tūkstančius dolerių metuo
se komunistinei propagandai 
unijose. Bet kai mes reikalau
jame, kad Amerikos komunis- 
įtai už pinigus, kuriuos mes 
jiems siunčiame, nors ką pa
darytų, bent protestuotų prieš 
Jungtinių Valstybių imperializ
mą Pietų Amerikoje, tai jie 
dagi būrelio žmonių negali su
rinkti gatvėse. “Todėl,” sakė 
toliau Piatnickis, “Kominternas 
nutarė pasiųsti į Ameriką du 
energingus agentus, kurie tvar
kys ten komunistų partiją ir 
darbo unijų lygą. Abudu yra 
vokiečiai. Jei jie ten paklius 
į vyriausybes nagus, tai vis tik 
negalės kaltinti Maskvą, kad 
ji bandanti neramumus krašte 
su kurstyti. Jų vardai yra Wag- 
ner ir Neuman. Jei reikės, jus 
galėsite tiem dviem draugam 
duoti iš anksto po 10 tūkstan
čių dolerių iš ‘Amtorgo’ pi
nigų.”
Sovietų špionažo organizacijos 

Amerikoj
Besiedovskis sako, kad tada 

jis turėjęs dar pasikalbėjimą 
su sovietų militarinio špiona
žo viršininku Berzinu. Berzin 
pasakęs, kad Amerikoj esan
čios dvi slaptos organizacijos, 
kurių centras esąs New Yorke. 
Jų uždavinys esąs išgauti tech
niškas armijos ir laivyno pa
slaptis. Abiejų tų organizacijų 
galva turįs Lenkijos pasportą 
ir esąs vienas geriausių sovie
tų šnipų. Jis dcdasis smulkiu 
medicinos žolių/ importuotoju 
ir kaip toks galįs kartas nuo 
karto atsilankyti į “Amtorgą”.

Ge-Pe-U agentai Amerikoj
“Amtorgo” žmonės ir jų dar

buotę tuomet, pasak Besiedov- 
skio dabojęs Ge-Pe-U [sovie
tų žvalgybos] agentas Gordon, 
nors Amerikoj jis, galbūt, ėjęs 
kitokiu vardu. Del akių, jis 
tarnavęs “Amtorge” kaip raš
tininkėlis. Dabar betgi Mask
va norinti pasiųsti į Ameriką 
kitą Ge-Pe-U agentą, būtent, 
Dr. šeftelj. Jis veikiausia vyk
siąs kaip sovietų ‘Raudonojo 
Kryžiaus delegatas.

•
“Amtorgo” galva neat

sako j Besiedovskio 
kaltinimus

New Yorko “Sun” sako, kad 
jis kreipęsis į “Amtorgo” vir
šininką, Saulą Broną, klausda
mas, ką jis turįs pasakyti dėl 
Besiedovskio pareiškimų, 1x4 
Bron atsisakęs duoti bet ku
rių paaiškinimų. Jis pasakęs 
tik, kad “aš nesileisiu į gin
čus su žmogum, kurs yra nu
teistas už pinigų vogimą.”

[Kaip žinia, Besiedovskiui 
ištrukus iš sovietų žvalgybos 
agento nagų ir pabėgus iš so
vietų ambasados Paryžiuje, 
Maskva tuojau sufa'brikavo

Neramumai Lenkijoj
Trijuose miestuose Įvyko krū

vi* i susikiitimų su policija
——-- ——————

VARŠUVA, s.rnsio 23. — 
Įv.:’ iose Lenkijos vietose va

ikai- ivvko kruvinų susikirtimų • • t e .... tarp kcmun’stų ir policijoj. 
Ypačiai aštrus susikirkmai Įvy
kę Soltyčuose ir Liu iče, ne
toli nuo Lvovo, kur ukrainie
čių komunistui buvo surengę 
demcnst.aci ją, o lenkų polici
ja demonstrantus atakavo. Du 
don onstrnntai buvo nušauti, 
dįnig k'tų sužlibti. Sužaloti, 
buvo ir po irin’.nkų. • Dvylika 
asmenų suimta.

Gruzdccdze 700 bedarbių, 
tariamai komunistų sukursty
tų, puolė rotušę, bet buvo po
licijoj atmušti. Susikirtime ke- 

i liolika 'bedarbių ir policininkų 
sužaloti. Keli kurstytojai areš
tuoti.

Meksikos kariuome
nei įsakyta nugin

kluoti agrarus
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 23. — Karo miništeris Ama
ro įsakė kariuomenės vadams 
visoje Meksikoj nuginkluoti 
agrarus (valstiečius), kurie vie
tomis pradėjo kelti neramu
mus.

Berlyno policija suėmė 
1,200 komunistų fa

šistų peštukų
BERLYNAS, sausio 23. — 

Vakar vakarą čia per vieną 
fašistų mitingą įvyko smarkių 
peštynių tarp komunistų ir fa
šistų. Tvarkai at s teigti, polici
ja suėmė apie 1,200 raudonų
jų ir juodųjų peštukų.

Ambasadorius Sackett 
išvyko į Vokietiją

HOBOKEN, N. J., sausio 
23. — F. M. Sackett, naujai pa
skirtas Jungtinių Valstybių am
basadorius Vokietijai vietoj at
sistatydinusio Sohurmano, šian
die iškeliavo į Berlyną pradė
ti savo pareigų eiti.

‘Madrido universiteto 
studentų riaušės

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 23. --- Keturi tūkstančiai 
Nacionalinio universiteto stu
dentų šiandie paskelbė streiką. 
Kai kuriuos profesorius jie iš
metę laukan iš auditorijų ir 
išdaužė langus ir duris. Tvar
kai atsteigti buvo pašaukta po
licija.

Studentai paskelbė streiką 
dėl to, kad jie sužinojo, jogei 
vyriausybė rengiasi uždaryti 
studentų . organizacijų.

Remarko knygos pasi
sekimas Japonuose

TOKIO, Japonija, sausio 23. 
— Pagarsėjus vokiečių rašy
tojo Remarko (Erich Maria 
Remarųue) knyga “Vakarų 
fronte nieko naujo” Japonijo
je susilaukė jau 55 laidos. Kny
ga yra taip pat perdirbta į 
dramą, bet iš jos japonų cen
zūra išbraukė keletą lakštų, 
kaip “pavojingų skaityti.”

kaltinimą, busią Besiedovskis 
pasisavinęs 15 tūkstančių do
lerių sovietų pinigų, ir už akių 
nuteisė jį dešimčiai metų ka
lėjimo. Maskva tuo budu nori' 
buvusį savo diplomatą apjuo-i 
dinti, diskredituoti, kad pasau
lis netikėtų tam, ką Bosiedov- 
skis dabar skelbia spaudoj apie 
bolševikų darbufe .1

[/Atlantic* and Pacific Photo]

St. Louis, Mo. — Bedarbių demonstracija. Jie norėjo įteikti 
protestą miesto merui, bet pastarasis neįsileido jų

Gyvenimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

Pabėgusių vokiečių kolonistų pasakojimai
' **** — i ir i- r r

— Rusija, sakė mums komu
nistai, esanti laisvės šalks, bet 
tikrąją laisvę mes patyrėme 
pervažiavę sovietų Rusijos rū
belių. Sovietų Rusija dabar 
juodžiausios vergijos ir darbo 
žmonių priespaudos šalis.

Paskui vokiečius pradėjo 
bėgti rusai.

Vakar, gruodžio 4 dieną, va
kare pro Kauną pravažiavo dar 
vienas vokiečių kolonistų eta
lonas iš Sovietų Rusijos, apie 
100 asmenų. Tai — liuteronai. 
Jie daug ramesni ir geriau 
nusiteikę, negu užvakar važia
vę menoniitai.

Vakar pravažiavusieji emi
grantai nesijaudina ir neverkia. 
Priešingai — jie Ironingai link 
SSSR nusiteikę, ir tuos pačius 
dalykus nupasakoja šypsoda
miesi, kad ir karčia šypsena.

Jų ironijai yra pagrindo. 
Taip vienas

“kulokas” iš Krymo, 
musų dienraščių grupės žurna
listų klausiamas; pasakoja:

Buvau stiprus ūkininkas, 
bet tai buvo senai. Paskuti
nius metus turėjau žemės pa
gal šeimos normą — 24 ha, 2 
arkliu ir vieną karvę. Šiemet 
buvau apsėjęs 22 ha ir gavau 
apie 700 pūdų javų, javų pū
das kai no j a 1 rub. 30 kap. 

• Normali š-kų mokesnių turėjau 
mokėti 380 rub. ir individua
linių (kulokas!) 380 rub. Su
mokėjau. Po to valdžia

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali bu t sniego; šiltėja; vidu
tiniai ir stipresni pietų vaka
rų ir vakarų vėjai. ,

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40 ir 10O f,

šiandie . saulę teka 7:11, lei
džiasi 4:54. Mėnuo teka 3:TS 
ryto.

dar triskart skūrą lupo.
Pirmą kartą išreikalavo 120 

pūdų kviečių ir 80 pūdų vasa
rojaus. Atidaviau. Antrą kartą 

: išreikalavo 65 pūdus kviečių 
ir 125 pudus vasarojaus. Par
daviau dali turto, nupirkau ja
vus ir atidaviau. Pareikalavo 
tretį kartą — 40 pūdų kviečių 
ir 125 pudus vasarojaus. Ne- 
beištesėjau. Mano namus ver
tus apie 12,(MM) rub. įkainavo 
300 rub. ir pardavė už 20 rub
lius!

(Bus daugiau)

Pilsudskis — onoravas 
Seinų obivatelis

i VARŠUVA, sausio 23. — 
! Maršalą Pilsudskį aplankė Sei- 
; nų apskrities seimelio delega
cija, kuri įteikė jam Suvalkų 

'žemės albumą ir Seinų miesto 
j “lionorovego obyvatclstva” di- 
Į ploni ą.

Bolševikai sušaudė ka
talikų kunigą

Spaudos pranešimai iš Mas
kvos sako, kad Petropavlovske 
tapo pasmerktas ir sušaudytas 
katalikų kunigas Podborny, ku
ris buvo apkaltintas dėl kontr
revoliucinių darbų.

$100,000 gjfttfas
CLEVELANbf Ohio, sausio 

23. — Newman Manufacturing 
kompanijos įmonėj vakar siau
tė didelis gaisras, padaręs apie 
$100,000 nuostolių.

VANCOUVER, B. C., sausio 
23. Wliite Rock rezįirtc ki
lęs šį rytą gaisras sunaikino 
daug namų, padaręs apie $100.- 
000 nuositolių.

DANVIIjLE, III., sausio 23. 
— Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino George 
towne, netoli nuo čja, didelį 
garažą ir grdtymus dvfejų auk
štų biznio namus. $70,000 nuo
stolių. .

Nelaimė vandenyne
22 žmonės prigėrė dviem Mek
sikas žvejų laivam paskerdus

TAM'PICO, Meksika, sausio 
23. — Per smarkią audrą Ra
miajame vandenyne, fies Tam- 
pico, paskendo du Meksikos 
žvejų škuneriai, Jose Luis ir 
Conde Sigfredo.

Škunery Jose Luis buvo try- K f
lika įgulos žmonių, ir jie vi
si, turbut, prigėrė, kadangi ne
laimės vieton atvykę pagalbos 
suteikti laivai nei laivo nei jo 
įgulos žmonių neberado nė pėd
sakų. Iš škunerio Conde Sig
fredo dešimties Įgulos žmonių 
tik vienas tebuvo išgelbėtas.

1,100 turistų išgelbėti 
vokiečių laivui su

sikūlus
BUENOS AIRES, Argentina, 

sausio 23. — Magelano sąsiau
ry sudužo į uolas Hamburgo- 
Pietų Amerikos linijos turistų 
garlaivis Monte Ccrvantes, 
plaukęs su 1,100 turistų iš 
Buenos Aires Į Magelano są
siaurį ir pietinius Argentinos 
ir šiauriniu^ Ugnies Žemės pa
kraščius. Visi turistai ir laivo 
įgulos žmonės buvo Argentinos 
karo transporto Vicente FideI 
Lopez išgelbėti.

Policija išvaikė bedar
bių delegaciją

PONTIAC, Mich., sausio 23. 
— Policija šiandie išvaikė čia 
150 narių bedarbių delegaciją, 
žygiavusią į rotušę reikalauti 
konferencijos su meru Rock- 
AVelliu.

Lenkijoj buvo mirtim 
nubausti 115 asmenų
VARŠUVA, sausio 23.—Per 

pastarus penkerius metus Len
kijoj buvo Įvykinta 115 mir
ties nuosprendžių asmenimk, 
(pasmerktiems už galvažudy'- 
bes. ’ .

Sprogimas skalbykloj; 
du. darbininkai užmušti
DAiLLAS, Tex., sausio 23.— 

Vienoj skalbykloj čia įvyko ga
rinio katilo sprogimas, kurio 
du darbininkai buvo užmušti, 
trečias pavojingai sužalotas.

WASHINGTONAS, sausio 23. 
— Prezidentas Hooveris am
basadorium Lenkijai skiria 
Al('xandrą P. Moore, pennsyl- 
vanietį.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki ] 
po piet.

NAUOEHOS
1739 So. Hdsted St., Chicago, Ui.

Sukilimas Albanijoje
X •

Sukilimo vadai paskelbė kara
lių Zogą nuverstą nuo sosto

ATĖNAI, Graikija, sausio 23. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad Dibroj, Albanijoj, kilo su
kilimas prieš karaliaus Zogo 
valdžią. Dvidešimt Albanijos 
valdininkų nukauti. Sukilėliai 
paskelbė karalių Zogą pašalin
tą nuo sosto.

Daugelis politinių Albanijos 
pabėgėlių, gyvenusių Jugosla
vijoje, grižo atgal į sukilimo 
paliestas vietas.

Sovietai užsisakė Ame
rikoj $3,500,000 trak

torių
MIiLWAUKEE, Wis., šausiu 

23. — Allis-Chalmers Manu
facturing kompanija gavo iš 
“Amtorgo” užsakymą trakto
riams, viso už 31/2 miliono do
lerių. i

J. V. prohibicija duoda 
gražaus pelno Kanadai

OTTAAVA, Kanada, sausio 
23. Ką tik paskelbti oficia
liai skaitmenys parodo, kad 
1929 metais Kanada eksporta
vo į Jungtines Valstybes svai
giųjų gėrimų už $20,787,000.

$200,000 gaisras Iowoj
WASHINGTON, lovva, sau

sio 23. — Didelis gaisras su
naikino čia Masonic Temple 
trobesį. Nuostoliai siekia apie 
$200,(MM).

Tuo tarpu Fishwick lai
mėjo kovą su Lewisu
SPR1NGFIEL1), III., sausio 

23. Angliakasių vadų tar
pusavio kovoj tuo tarpu lai
mėjo United Mine Workers Illi
nois distrikto pirmininkas 
Harry Fishwick. Teisėjas Nor- 
man L. Jonės atmetė interna
cionalinės unijos pasiūlymą pa
naikinti “indžonkšeną”, kuriuo 
internacionaliniam United Mine 
Workers unijos pirmininkui, 
Johnui L. Lewisui, užginama 
pašalinti iš vietas Vish\vicką 
ir kitus valstijos unijos vir
šininkus.

VARŠUVA, sausio 23. — * 
Lenkijos ambasadorium Jung
tinėms Valstybėms tapo paskir
tas Tytus Filipo\vicz.

SAN FRANCISCO, CaL, sau
sio 23. — Vakar vakarą čia 
buvo jaustas lengvas žemės 
drebėjimas.



VASAROS ATODŪSIS
(Iš M. Zosčenkos)

žinoma, turėti savo atskirą 
butą, — tai šiaip ar taip yra 
miesčioniškumas.

Reikia gyventi vienybėj, ko
lektyviška šeima, o neužsidary
ti savo tvirtovėj.

Reikia gyventi komunos bu
te. Ten viskas’ per vieną. Yra 
su kuo pasikalbėti. Pasitarti. 
Pasipešti.

Žinoma, yra ir savotiškų ne
parankumų.

Pavyzdžiui, elektra sudaro ne
patogumų.

Nežinai, kaip atsiskaityti. 
Kiek nuo ko paimti.

žinoma, ateityj, kada musų 
pramonė išsivystys ir kada 
Amerika ant kojų pirštų prieš 
mus vaikščios, tąsyk kiekvie
nam gyventojui ir kiekviename 
kampe bus galima net po du 
skaitikliu įvesti. Ir tąsyk tegul 
patys skaitikliai nustato kiek 
kuris gyventojas elektros ener
gijos sunaudojo. Ir tada, žino
ma, gyvenimas musų butuose, 
kaip saulė, sužibės.

_Na, o kol kas iš tiesų turime 
neparankumų ant kiekvieno 
žingsnio.

/ŪSŲ LIEŽUVIS 
PASAKO

Jei jūsų viduriai susierzinę arba 
užsidegę, tai tą ir liežuvis parodys ir 
reikalaus vaisto pavojui pašalinti.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra kaip sykis vaistas, kurio jums 
reikia. Jis atitaisys jūsų vidurių ne
tvarką ir jo kitus simptomus, kaip 
va: menką apetitą, nevirškinimą, su
kietėjimą, galvos skaudėjimą, ner
vingumą, nemiegą ir bendro nusilp
nėjimo jausmą. Jo sudėtinės dalys 
(kaskara ir kitos medikalės žolės. 
Kalifornijos raudonas vynas) kalba 
už save. Visose aptiekose. Sempeliai 
iš Jos. Triner Co., 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 24

Vardas ......................................„...........

Gatvė ..........................  Miestas ...........

Pavyzdžiui, pas mus gyvena 
devynios šeimos. Vienas vadok
lis’. Vienas skaitiklis. Mėnesio 
pabaigoj reikia sąskaitas ap
mokėti. Ir tada, žinoma, įvyks
ta stambių nesusipratimų ir 

į kai kada prieina ir prie murzų 
i daužymo.

Na, gerai, pasakysite jus: 
skaitykite nuo lempučių.

Na. gerai, nuo lempelės. Vie
nas’ susipratęs gyventojas gali 
lempelę deginti tik kokias pen
kias minutes, kad nusirengti 
arba blusą pagauti. O kitas iki 
nakties dvyliktos ką tai prie 
šviesos kramto. Ir elektrą už- 
gesyti nenori. Nors jis’ juk ne 
paveikslą piešia.

Atsiras trečias tokis, be abe
jonės, inteligentas, kuris į kny
gutę žiuri iki pirmos valandos 
nakties, visai nesiskaitydamas 
su kitais.

Ir dar gal įsigija tvirtesnę 
lempukę ir algebrą skaito lyg 
dienos laiku.

Ir dar įlindęs į savo guolį gal 
tas pats inteligentas elektra 
makaronus verda. Reikia ir tai 
daleisti!

Pas mus buvo vienas tokis 
gyventojas — prekių krovėjas. 
Jis toj srity j tiesiog pamišo. Jis 
paliovė miegojęs ir vis bandė 

■ pagauti, kas’ naktimis algebrą 
I skaito ir kas valgį gamina. Ir 
žuvo žmogus. Visai pabludo.

Ir po to, kai jis pabludo, kam
barį užėmė jo giminaitis. Ir nuo 
to laiko prasidėjo formališka 
vakchanalija.

Kiekvieną mėnesy, sulig skai
tikliu, reikėdavo daug-maž mo
kėti dvyliką rublių. Na, o ge
raisiais mėnesiais, kada ekono
mija rūpinosi tas pakvaišėlis, 
tai dasivarydavome iki trylikos. 
Tuo laiku kontrolė buvo labai 
gera. Pakvaišėlis tiesiog, sakau, 
naktimis nemiegojo ir kiekvie
ną minutę reviziją darė. Ir vis 
grūmojo, kad kirviu sukapos, 
jeigu kur ras elektros eikvoji
mą. Reikia tik stebėtis, kad

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parūpinanti planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvi? mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Mes lietuviai galime didžiuotis savo dai
nininkais ir savo dainomis. Tai yra gražiau
sios dainos pasauly; o Profesoriaus Vana
gaičio dainomis labiausiai. Nedėlioję, sau
sio 26 d. iš__stoties WCFL. 1 vai. po pietų, 
nauji Columbia rekordai, A. Vanagaičio 
įdainuoti:

16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodos
, 16117 Mudu Du Broliukai ir Trys Jaunikiai 

/ 16118 Senelio Polka ir Jaunas Senis
16138 šalta žiemužė ir Kačiukas

\ 16132 Atvažiavo Meška ir Oi Jųš Kriaučiai

Mahanojaus Orkestrą:
16147 Klaipėdos Polka ir Ka'trutės Polka 
16137 žalia Girelė ir Lik Su Dievu Panitele 
16142 Pnprieniokų Polka ir Frano Polka

Kaina rekordų po 75c. vienas
Siunčiame ir i kitus miestus. 

Reikalaukit katalogo.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.

dar kiti įnamiai nepamišo nuo 
tokio gyvenimo.

Tai, kaip sakiau, kas mėnesį 
reikėdavo už elektrą sumokėti 
dvyliką rublių.

Ir štai staiga turime šešioli- 
ką. Pardon. Kame dalykas? 
Koks velnias tiek daug elektros 
išeikvojo? Gal kas jau ir elekt
ros pečių įsigijo?

Pasikoliojome, pasikoliojome, 
bet užsimokėjome.

Mėnesiui praslinkus ir vėl tu
rime šešioliką.

Kurie sąžiningi gyventojai, 
tie tiesiog ir sako:

—Neįdomu gyventi. Mes, kaip 
durniai, ekonomiją darome, o 
kiti elektros srovės nesigaili. 
Tokiame atvėjyj ir mes nesi
gailėsime. Ir mes elektra maka
ronus virsime.

Praslinkus kitam mėnesiui 
jau mes susilaukėme devynioli
kos rublių.

Sudejavo gyventojai, bet vis
gi užmokėjo. Užmokėjo ir pra
dėjo kiekvienas sau šeiminin
kauti. šviesą negesina. Algebrą 
per visą naktį skaito.

Mėnesio pabaigoj turėjome 
26.

Ir tada prasidėjo pilniausi 
vakchanalija.

Vienu žodžiu, kada dasukome 
skaitiklį iki 38 rublių, tąsyk 
prisėjo atsižadėti nuo energijos. 
Visi atsisakė mokėti. Tik vie
nas inteligentas maldavo ir už 
vadoklio stvėrėsi, bet su juo 
niekas nesiskaitė. Vadoklį nu
traukė.

žinoma, tatai padarė tik lai
kinai. Niekas nėra priešingas 
elektrofikacijai. Visuotiname 
susirinkime net toks tarimas 
buvo padarytas, kad elektrofi
kacijai niekas’ nesipriešina ir 
ateityj vėl bus bandoma apsi
šviesti. O šiuo tarpu ir taip ge
rai. Juo labiau, kad pavasaris 
artinasi, šviesu. O toliau ir va
sara. Paukšteliai gieda. Ir elekt
ros šviesa nereikalinga. Juk 
lakstyti nereikia. Na, o žiemą, 
— tai ateitis parodys, žiemą 
gal ir vėl įves’ime elektrą. O 
gal įvesime geresnę kontrolę, 
ar ką kitą.

O kol kas reikia atsikvėpti. 
Pavargome nuo tų buto reikalų.

Vertė. K.

kiek esama mieste vietų, kur 
kriminalistai mėgia prisilaikyti. 
Trumpu laiku tyrinėtojai sura
do šimtą su viršum tokių vie
tų. Policijai jos buvo gerai ži
nomos. Kai kurie kriminalistų 
girėsi, kad iš čia jų niekas ne
ims.

Tyrinėtojams pavyko taipjau 
lengvai sudaryti sąrašą penkių 
šimtų kriminaliais rekordais 
žmonių, kurie neturėjo jokio įs
tatymų pripažinto darbo, o gy
veno ir turėjo pinigų, kaip sa
koma, dažnai “paūžti”. Matote, 
kriminalistus surasti ne sunku, 
ieškant jų. Tik ne labai stropiai 
ieškoma. Kodėl? Reikia manyti, 
kad ir čia graftas vaidina svar
bią rolę.

Tyrinėtojai pamatė, kad kri
minalistai turi savo organizaci
jas ir kad geriausia organizuo
ti yra kišenvagiai. Yra tokių 
atsitikimų: areštuojama kišen
vagis, jis dar nesuspėta polici
jos stotin nugabenti, o jau ad
vokatas ar bondsmanas telefo- 
nuoja ir klausia, ar esąs stoty
je toks ir toks asmuo.

Ką tai reiškia? Galima su
prasti: vienas pasprukusių, a 
gal vienas ir iŠ *tų, kurie are& 
tavo, davė žinoti advokatui ar
ba bondsmanui, ir šie skubina
si kriminalistui pagėlbon. ,

Kaip veikia kriminalistų *' 
organizacija

Prof. Merriam pasakoja, kad 
kartą du tyrinėtojai tyčia ėmę 
sukinėtis gelžkelio stotyje. Jie 
areštuota. Profesionalia bands- 
manas išbylavo. Po tokio “krikš
to” šie du tyrinėtojai atsilankė 
į vietą, kur susirinkdavo krimi
nalistai. čia susipažino su kai 
kuriais policininkais, ir polici
ninkai, po tam tikrų derybų* 
pasižadėjo teikti jiems (tyrinė
tojams) protekcijos 
kraustymo biznyje.

Vienas policininkų dagi suti
ko nurodyti vietas, kur kišenių 
kraustymas esąs pelningesnis. 
Šie klastingi “kišenvagiai” ap- 
kraustė kišenes paties’ Merriamo 
ir pasidalind pelnu su policinin
kais. ....... •

Kada buvo paduota skundas 
prieš policininkus, tai policijos 
departamentas išvarė juos iš'

darbo. Tečiau vėliau, daugeliui 
mėnesių praslinkus, policininkai 
sugrąžinta tarnybai. Jiems dagi 
užmokėta visa alga už “vakaci- 
jų” laiką!

Kriminalistų gynėjai ir 
kaltintojai

Įsivaizduokime geriausią poli
cininką. švarų žmogų. Jeigu jo 
artimiausi viršininkai mėgia 
graftą, tai musų paprastas po
licininkas turi tylėti ir nema
tyti daugelio dalykų. Kitaip ne
teks’ vietos — dėl tokios ar ki
tokios priežasties.

O kaip su teismais? Visų pir
ma valstybės gynėjai, kurie pa
ruošia bylas teismui ir kaltina 
kriminalistus’ teisme. Valstybės 
gynėjai renkama kas ketveri 
metai. Įeina nauji žmonės, tu-Į 
rintys mažai patyrimo. I

Gynėjų algos mažos. Nprs 
butų jie švariausi advokatai, 
nors be didelių potencialių ga
bumų, vienok už kokius tris 
tūkstančius’ metams retai tegau
si gabų ir patyrusį advokatą 
valstybės tarnybai. Jis, mat, 
gali ‘privačia praktika pelnyti 
keletą kartų daugiau.

; O kriminalistų pusėje stovi 
advokatai, turintys dažnai po 
penkioliką arba dvidešimtį me
tų patyrimo tokiai praktikai, 
^žinantys visus’ kabliukus ir vi
sas priemones kriminalistui gel
bėti.

Valstybės gynėjo pagelbinin- 
kai, eidami savo tarnybą, daž
nai gauna tik praktikos, pirmų
jų pamokų, o kai prabėga ket
veri metai ir persimaino valsty

bės’ gynėjo personalas, tai, ra-advokatas stos jau ginti krimi- 
si, ne vienas gavęs valstybės nalistus*. —čikagietis.
gynėjo ofise pradinės praktikos (Bus daugiau)

Į Lietuvą
United States Linijų 

puikiais garlaiviais 
išplaukia į Plymouth, Cherbourg, Southampton, ir Hamburg

Vasario m ė n . išplaukia

kišenių

Class Health Institute
65 Bast Garfield Blvd.

Normai 8266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy- 

i 
šaknimis. Tai yra vienatinė

,1-. ■
’į 

f*

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Graftas ir taksiai
Pelningas šaltinis graftui iki 

šiam laikui buvo taksai. Kaip 
dedama jie?

Įvairus miesto departamentai 
padaro apskaičiavimą, kiek ku
riam jų reikės pinigų. Toliau — 
yra departamentai, kurių dar
buote apima ne tik pačią Čika
gą, bet ir visą Cook pavietą. 
Iki šiol buvo keletas vadinamų 
“taxing bodies” (taksavimui 
grupių). Galima numanyti, kad 
departamentai stengiasi paduoti 
didesnes sumas reikalaujamų 
pinigų. Esant departamente iš
tekliui, galima suteikti darbo, 
tiksliau pasakius — mokėti al
gą, savo draugams arba politi
kierių proteguojamiems asme 
nims, nors jie ir ne būtinai rei
kalingi darbui?"

(Štai jūsų ar kieno kito savas
tis įkainuojama taksams. Jei 
jus nesate politikieris, tai ne 
retai jūsų savastis įkainuojama 
brangiau, negu jūsų kaimyno, 
kuris yra politikieris.

Jus sužinote kiek taksų jums 
reikės mokėti. Pasirodo, kad 
pąr daug. Kreipiatės į politikie- 
rį. šis pareiškia, kad galima 
“pafiksinti”. Jus sutinkate. Ir 
“pafiksina”. Ažuot mokėti tak
sų $250, dabar jums’ tereikės 
mokėti tik $150, Bet pasitaiko 
ir tokių “pafiksinimų”: jums 
nirinušė taksų $100, bet už “pa- 
fiksinimą” jus sumokėjote po
litikieriai $75 arba ir visą $100. 
Ar jums iš “fiksinimo” teko 
kiek — nežinau, bet politikie
riams ‘tikrai teko!

Dalinimiari su kriminalistais
Prof. Charles Merriam pasa

koja, kad jam būvant Čikagos 
aldennanu, daryta tyrinėjimas,

S. S. Geo. Washington ... Vasario 5tą
S. S. America ................... Vasario 12tą
S.,S. Pres. Harding.......... Vasario 19tą
S. S. American Farmer .. Vasario 26tą

GĖRĖKITĖS neviršijančių pritaikymų, virtuve ir pasi
linksminimais, kuo Šie laivai yra pasaulyjl geriausiai 

žinomi.
Pirkit bilietus i ten ir atgal!
Pilnų informacijų, kainu ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

“Song of Love 
įspūdingas romanas

Sis . _
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis,, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS', REDIU- 
ŠINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadway, Ncw York City

Chicago, III
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios 

1 ...... ....

I

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus* su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

8 v. ryto iki 1 v. nakties.Nuo !
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

RAMOVA
THEATRE

1b cn and Hcfsted Streeh»

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Sausio 24 ir 25

Visas kalbantysis garsusis

* dalyvaujant 
BELLE BAKER

, T oi ori

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Naujienų Ekskursija
'iU'

Geg'užio-May 26 d
TIESIAI I KLAIPĖDA

1930

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės į Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

1739 So. Halsted St
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Englewood

Roseiana

29-42

Rašėjas,

Roseland

Žmogus su žuvim

mas

Cicero

VažiuokitPadarytus Stipraus Banko
imu

Kur suma ir nuošimčiai visuomet bus
greitai išmokėti kada pripuola

MILDA
FHEM DAYS ARE GONE FOREVER

Visas kalbantis didysis paveikslas
OME I TO, t>€A,U, 

m k eceoes oo&o HOOa)D

70 mylių j 
valandų

JUS GREIČIAU 
NUVAŽIUOSITE

gyvenančių 
šiuo baliumi,

uiocfe*

fT jot 
VAUl*

i cmh gocv ok “tems, maocl 
AS IT MA.4 $OOaX> — THEM DAYS ARE 

GONE FOREVER!

THEATRE
3140 S. Halsted St

Electric lntern:bang 
•O“ Motor Coach Boutos

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

susirinkimas; protestas 
pavieto asesorių užde-

šie laiškai yna atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškabą “Advertised Win-

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

CHICAGO AURORA 
& ELGIN RAILKOAD 

(The Sunaet Lines)

I VAKARUS

CHICAGO NORTH SHORE 
& MILWAUKEE RAILKOAD

Tuo kliubo susirinkimas už
sibaigė. Tvarka buvo pavyzdin
ga. Visi kliubo nariai gan rim
tai svarstė pakeltus klausimus. 
Net malonu tokiai organizacijai 
priklausyti, kuri nevaržo žmo
gaus minčių, tikėjimo, abelnai, 
jorpažvalgų.

Todėl, gerbiamosios ir ger
biamieji pilietiės ir piliečiai (ir 
ne piliečiai), rašykitės į viršmi- 
nėtą kliuba. Jus nieko nepra
laimėsite. o laimėti galite daug, 
nes vienybėje galybė. Viską 
galima atsiekti tik per organi
zaciją.

Šis kliubas kaip tik atsitinka 
ir yra prieinamas visiems. Aš 
pats veliju kliubui geriausio pa
sisekimo. Veliju pasislekimo ir 
kliubo valdybai—kad šiais me
tais kliubas išaugtų iki tuks- 
tanties narių.—Korsepondentas.

CHICAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

Pirkite Banko Darytus 
Bonus ir Morgičius

Pėtnyčioj ir Subatoj
Sausio 24 ir 25

dalyvaujant 
DOLERES DEL RIO

JIS reiškia tvirtą sveikatą milionuosena
mų visame pasaulyje. Jis sutelkia ap
saugą seniems ir jauniems prieš žiemos 

drėgmę ir šaltį, .lis šypsosi kūdikiams, ku
riems reikia daugiau saulės šviesos. Jis 
pasiūlo jums lengvą—malonų būdą imti 
tą didįjį maisto toniką—cod liver oil. Pa- 
bandvkit i j. Kiekvienas aptiekininkas turi.

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Tafoffi
Kalbanti serija 

Tarzan, the Tiger

Ekstra
prieš 
tus aukštus taksus

Pusžemaitis ragina darbinin
kus lankytis Į jo storą ir dis- 
kusuoti neišrišamus klausimus. 
Darbininkai neturės naudos iš 
tokių diskusijų. Naudą turės 
tik Pusžemaitis. Mat, vis biz
nis.

Jau atsimenu per keletą me
tų Pusžemaičio diskusantus. Jie 
tiek nusidiskusuodavo, kad jų 
galvos imdavo svaigti, ir ei
nant namo jiems net buržua- 
ziški šalygatviai pasidarydavo 
per siaurus.

I
'-A-
■

■' ■

Naujų sumanymų eilėje nu
tarta organizuoti Lenas, jei bus 
galima, šiuo reikalu rūpintis 
pavesta komisijai iš A. Jociaus, 
Ivano ir Žilevičiaus.

Politikos reikalai pavesta ck- 
zekutyviam komitetui. Mat, ba
landžio mėnesį bus rinkimai 
vardos komitimanų, tai įturėtu- 
mėm žiūrėti, kad išrinkti' tin
kamus žmones.

Turbut kiekvienas žino apgarsini
mo ženklą — žuvininką, žuvavimo 
rūbuose, nešantį ant savo pečių di
delę treskę — žuvy milžiną.

Gal bus įdomu sužinoti, kad apie 
trečdalį šimtmečio atgal vienas -iš 
įkūrėju Scott & Bro^ne, išdirbėjų 
Scott’s Emulsion Cod Liver Oil, tik
rai rado originalą šiam apgarsinimo 
ženklui. Besilankydamas Vidurnak
čio Saulės šaly, kad pasirinkti ir nu
pirkti tyro Norvegijos treskiu kepe
nų aliejaus (God Liver Oil) jis pas
tebėjo stipru Norvegijos žuvininką, 
nešanti savo laimikį. Gražus vaiz
das žmogaus, nešančio žuvį veik už 
savę didesnę, padare į žiūrėtoją 
įspūdį ir čia pat buvo nutarta šį 
vaizdą — žuvininką su didele žuvim 
— naudoti kaipo ženklą Scott’s 
Emulsion.

Nuo 1870 m. galbūt daugelis tūk
stančių bonkų liko nupirkta vien tik 
iš prisiminimo Norvegijos žuvininko 
paveikslo.

Toliau, užėmė vietas nauja 
valdyba—Ivan, visiems žino
mas realestetininkas—preziden
to vietų; A. Jocius, žinomas 
darbuotojas lietuvių tarpe • 
viee-prezidento vietą; A. M. 
BarČius—sekretoriaus.

Visi pasakė po trumpą kal
bų. Jii kalbas susirinkusieji 
priėmė gausiu plojimu. Visi 
pilni entuziazmo, simpatijos ir 
pasitikėjimo naujais viršinin
kais. taip politikos, kaip ir vi
suomenės ir kliubo darbuotėje.

organizuotiems galima daugiau 
nuveikti. Laikas, labai laikas 
organizuotis.

"fOU CAJd’T OR 5KATEL
Becet, fgodmml r
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TreČiadienio vakarą įvyko 
namų savininkų susirinkimas 
Lukštos svetainėje. Susirinkime 
dalyvavo apie 100 žmonių ir 
visi, kaip vienas, reiškė pasi
piktinimo asesorių elgesiu Cook 
pavieto trobesyje, kuriuos Ci
cero piliečiai atlankė praėjusį 
šeštadienį, sausio 18 dieną. 
Mat, visų mintis buvo paduoti 
raštišką protestą prieš’ naujus 
taksus, bet labai maža dalis 
gavo progos pasirašyti protes-

mų. Taipgi bus 
valgių.

Kurie iš toliau 
lietuvių įdomauja 
tai patarčiau atvykti į Engle- 
woodą šeštadienio vakarą, sau
sio 25 dieną. Balius rengiama 
Colonial salėje, 5436 S. Went- 
worth Avė.

Raudonas kontraktorius bu- 
davojo naujus namus. 1*0 to, 
pardavinėjo čeverykus. Dabar 
pradėjo rinkti drabužius. Bet 
koks poniškas: atneškite, gir
di, į jo namus. Koks čia sky- 

žvalgas.

Pasinaudokite musų Outing and Recreation Bureau, 72 W. Adams St., tel. Randolph 8200. Dykai žinios apie 
išvažiavimus, keliones, pasilinksminimų vietas ir lavinimus! turus visoj Chicagos Metropolijos apygardoj,

Del tvarkraftčiŲ, fčrŲ ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit KANDOLPH 8200

poilsingos sėdynės, šviesus vago
nai, užtektina apsauga nuo šlapio 
sniego ir ledinio lietaus . . . nuo 
pavojų ir sutrukdymų ant žiemos 
vieškelių.

Kalbanti komedija 
“In and Out” 

Kalbančios žinios.

dow” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame surašo pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

Taigi dabar, po ilgų pasita
rimų, nutarta šaukti masmitin- 
gą ir siųsti protesto rezoliu
ciją tiems dideliems ponams, 
šiam tikslui išrinkta komisija 

Į pasitarti su miestelio valdžia 
ir greičiausia šaukti mitingą, 
jeigu bus galima ir pasirodys 
reikalas.

Paskui duota sumanymas ir 
ta<s sumanymas priimta ----  pa-

tarti valdžiai skolinti pinigus 
iš žmonių, ažuot skolinus iš 
bankų. Tai butų sutaupinimas 
pinigų. Juk piliečiai vis tiek, 
anksčiau ar vėliau, turės mokė
ti taksus.

Visi išsiskirstė gerame upe.
Yra būtinas reikalas visiems 

priklausyti organizacijai, nes

IPacific and Atlantic Photol

Prof. John Devvey, žymiau
sias Amerikos filosofas, kuris 
pritaria kurti Darbo Partiją.

Kiekvienas atsilankęs i balių 
turės savo numeri, ir kurie gaus 
daugiau atviručių, tai tiems bus 
Įteiktos geros dovanos. Taipjau 
su kiekvienu tikėtu Įeiti balinn 
bus progos laimėti dovaną. Ko
mitetai sako, kad jeigu kas no
ri pamatyti tikrą lietuvišką ba
lių, tai tegul atsilanko.

—E n g 1 ewood o re po r t c r i s.

2 Audras Maksa
3 Banaičiui Antanui
4 Baciunienis E
5 Bacova Katcrina.
6 Bagdanavicus Starls
8 Bartkus Elsie

14 Bielskenci Antoninas
17 Budris A
23 Caikinas Joakinias
25 Chieauvich George
34 Ci ir tiek i Bei narei
51 Kulis Jan
52 Kozdras Kaęimier
53 Kuzma Jonas
55 Luneckas Charles
64 Mine i kis Jos
66 Naverauskas J
80 Bobas Herm
81 Šalčius Antanas
82 Sadimvfsky . Aleksa nder
89 Serpitis Sta
IK) Siemiikaus Petras
94 Sokolauska Helena

Dramos ir Dainos šviesa En- 
glewoode sausio 25 diena ren
gia balių. Balius rengiama toje 
vietoje, kur ir visuomet būdavo 
pa rengimai.

Balius, matyti, bus gerai pa
margintas ir visi L'2nglewQcdo 
lietuviai laukia šio baliaus ir 
rengiasi jame būti.

Bus puikios dovanos paskirs
tytos, kad tuo budu daugiau 
jaunuomenės pritraukti draugi
jom Pirmiausia dovanos yra 
paskirtos su baliaus tikėtais. 
Toliau—kelios dovanos tiems, 
kurie daugiau atviručių gaus. 
Bus įvairių kitokių pamargini- 

saldainių ir

CENTRAL^j^BANK
ATRUST COMPANY 

1110 Wert 35 th Street
A State Bank • • • • AdearingRoo^Btok

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Tuvo’.siiai nusiskundžia per 
savo gazietą, kad deliai šven
čių noj vykusios dvi repetici
jos jų choro ir kad todėl, ope- 
relės “Silvija” pasta tyma# ati
dėta. Bet teko patirti, kad ope
retės p. dalymas atidėta dėl vi- t 
sai kitokios priežasties, būtent 
— kad su tokiu choru, kokį jie 
turi, mokytojas negalėsiąs pri
ruošti veikalo pastatymui net 
per keletą melų.

Abelnai, tavorščiams beda 
choru. Choras mažėja. Cho- 
remėjai pradeda pavargti 

nebenori remti chorą. Išro- 
kad dalykai su komisarų 

choru ne kokie.

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio 

$119.00
Atwater Kent 

$107.00
R. C. A. Radiola special sale 

Brunswick special sale 
Fada Radio special sale 

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai < 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie, Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

SCOTTS EMULSION
GARSUS VIRŠ

Scott 4 Kown», Bloomfl.ld, N. J

Didžiojo Pullmano Lietuvių 
Geresnes Valdžios Politiškas 
Kliubas laikė metinį susirinki
mą Strumilo svetainėje.

Senasis kliubo prezidentas, 
adv. J. Waitches, atidarydamas 
susirinkimą, pasakė trumpą 
kalbą, prašydamas susirinku
sius užsilaikyti ramiai ir svars
tyti bėgančius reikalus rimtai. 
Jisai taipjau apibudino pereitų 
metų darbuotę visuomenės ir 
kliubo labui.

Skaityta protokolas praėju
sio susirinkimo. Protokolas vie
nu balsu priimta.

Įvairios komisijos davė ra
portus. Jų buvo daug. Rapor
tai priimta vienu balsu.

Kliuban įsirašė astuoni nauji 
nariai. Kliubas sparčiai auga. 
Nors tik pirm metų laiko stisi- 
tvėręs, kliubas jau turi 300 na
rių su viršum. Tai nariai pil
nai užsimokėjusieji metines 
duokles. 

— .. ------ --

BAHK

SOBORE
■■'■CHICACOV
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AMERIKOS ŠEIMININKAVIMAS HAITI SALOJ

Per paskutinius keturioliką metų Amerika šeimi
ninkavo Haiti saloj. Paskutiniame savo metiniame ra
porte Jungtinių Valstijų komisionierius ir pasiuntinys, 
John H. Russell, pabrėžė tų faktų, kad “mažumos hai- 
tiečių nedraugingumas link Amerikos beveik visai jau 
yra pranykęs.” Girdi, dabar Haiti salos gyventojai yra 
pilnai patenkinti Amerikos šeimininkavimu.

Bet kokia buvo to raporto vertė, — parodo jau tas 
faktas, kad neseniai tas pat komisionierius, gen. Rus
sell, kreipėsi į Ameriką, reikalaudamas daugiau jūrei
vių ir amunicijos. Tuoj po to Amerika Haiti saloj pa
skelbė karo stovi, o prezidentas Hoover paskyrė komi
sijų, kuri turės ištirti visų dalykų.

Nepasitenkinimas franeuziškai kalbančių negrų 
Amerikos valdymu prasidėjo nuo to laiko, kada genero
las Russell sutiko, kad Louis Borno butų išrinktas Haiti 
prezidentu antram terminui. Tie rinkimai buvo tikras 
farsas: Borno paskyrė Valstybės Tarybų, kuri turėjo iš
rinkti prezidentų. Suprantamas daiktas, Tarybon jis 
paskyrė tik savo šalininkus, kurie, atsidėkodami, išrinko 
jį prezidentu.

Tai griežtai priešinosi konstitucijai, kurių 1918 m. 
Amerikos jūreiviai durtuvais privertė haitiečius priimti. 
Konstitucijoj sakoma, kad Haiti prezidentu gali būti tik 
toj šalyj gimęs pilietis. Tuo tarpu pats Borno prisipaži
no, kad vjo tėvas buvo Francijos pilietis. Vadinasi, jis 
sužiniai su Amerikos jareivių pagalba sulaužė konstitu
cija.

Haiti gyventojai yra kilę iš negrų vergų, kurie aš
tuoniolikto šimtmečio pabaigoj sukilo prieš faneuzus. 
Po vadovyste generolo Dessalines 1804 m. jie įsteigė 
nepriklausomų respublikų. Buvusieji vergai neturėjo 
mažiausio politinio patyrimo. Jiems truko taip pat ap
švietus. Nežiūrint į tai, jie išlaikė savo nepriklausomy
bę iki 1915 m., kada Amerikos jūreiviai įsibriovė į tų 
šalį.

Žinoma, per tą laikotarpį Haiti saloj atsitiko viso
kių įvykių. Pamažėl išsivystė apšviestų žmonių klasė. 
Kai kurie tų apšviestunų pasižymėjo diplomatijoj ir li
teratūroj. Bet tarp apsišvietusių miestiečių ir kaimo 
gyventojų buvo tikra bedugnė. Net šiandien neraštingu
mas tarp Haiti gyventojų yra neįmanomai didelis. O se
niau neraštingumo nuošimtis buvo dar aukštesnis. 
Priegtam vyriausybės neturėjo patyrimo ir patvarunfo. 
Septyniolika iš dvidešimt ketutių Haiti prezidentų lai- 
kotarpyj nuo 1807 iki 1915 m. buvo nuversti revoliuci
niu judėjimu Pagrobęs valdžių i savo rankas, kurios 
nors militaristų klikos lyderis pirmoj vietoj stengdavo
si apiplėšti žmones ir apkraustyti iždų. Finansinės sun
kenybės buvo chroniškos, o korupcija neįmanomai pra
siplatinusi.

Tarp 1911 ir 1915 m. nespėdavo pasibaigti viena 
revoliucija, kaip prasidėdavo kita. Tos revoliucijos skau
džiai palietė Francijų, kadangi jos piliečiai buvo pasko
linę Haiti respublikai nemažai pinigų. Nacionalis Haiti 
Bankas buvo franeuzų korporacija. Revoliucijos užgavo 
ir vokiečius, kurių rankose buvo beveik visa prekyba.

Susidėjo tokia padėtis, kad diena, iš dienos buvo

[Atlantic and Pacific Photo]

Ramsay MacDonald, Anglijos premjeras, kuris tapo išrinktas 
juros ginkluotės apribojimo konfefėncijos pirmininku

* Amerikiečiai paėmė savo kontrolėn Aukščiausįjį 
Teismų (Tribūnai de Cassation), paštų ir mokyklas. Per 
okupacijos laikotarpį jie pastatė daug naujų tiltų ir pra
vedė daug naujų kelių, kurie tinka automobilių važia
vimui. Tik visa bėda tame, kad haitiečiai tais keliais 
visvien negali naudotis, kadangi jie neturi automobilių. 
Haiti saloj automobiliais daugiausia važinėjasi ameri
kiečiai. Amerikos jūreiviai padėjo Haiti “prezidentui” 
pasistatyti Jaunų palocių.

Tai beveik ir visi Amerikos nuopelnai, jeigu neskai
tyti įsteigimų žemdirbystės mokyklos, kur Amerikos in
struktoriams mokama nuo $4,000 iki $5,000 algos per 
metus. Tie pinigai, žinoma, yra sukeliami mokesniais iš 
vietos gyventojų. Tuo tarpu vietos mokytojai gauna tie
siog ubagiškas algas: jiems yra mokama nuo $14 iki 
$16 per mėnesį!

Žemdirbystės mokyklos direktorius yra Dr. Free- 
man. Kad pritraukus jaunuolius, mokykla kas metų iš
leisdavo $10,000. Gabesniems studentams iš tos sumos 
buvo mokama po penkiolikų dolerių per mėnesį.

Pradėjo artintis laikas, kada prezidentas Borno 
turėjo paskelbti visuotinus parlamento rinkimus. Par
lamentas gi šiais metais turėjo rinkti prezidentų. 'Laik
raščiai ėmė aštriai kritikuoti dabartinę vyriausybę. Ta
šyk Borno išleido proklamacijų, kurioj jis pareiškė, kad 
haitiečiai nėra pakankamai pribrendę ir inteligentiški 
parlamento rinkimams. Visuomenė suprato, kad Borno 
tai daro su gen. Russell sutikimu. Vadinasi, paveda Val
stybės Tarybai trečiu kartu rinkti Borno prezidentu, 
kas yra priešinga amerikiečių pagamintai ir patapytai 
Haiti konstitucijai.

Prasidėjo aštrus spaudos persekiojimas. Tapo areš
tuotas ir įkalintas Adhemar Auguste, laikraščio “Petit 
Capois” redaktorius. To dar neužteko. Amerikos karei
viai sunaikino to laikraščių spaustuvę.

Dr. Freeman taip pat sumanė nubausti drįstančius 
pakelti savo balsų haitiečius. Jis sulaikė išmokėjimų 
studentams stipendijų. Spalių 31 d. studentų delegacija 
nuvyko patirti stipendijų sulaikymo priežastį. Dr. Free
man išvijo delegatus lauk. Studentai sušaukė savo susi
rinkimų ir išrinko naujus delegatus. Tie delegatai nu
vyko į Dr. Freemano namus. Ir šį kartų nieko nepešė. 
Daktaras, perspėdamas, kad jie neitų vidun, paleido ke
is šuvius į orų. Tatai labai suerzino Port au Prince 
miesto gyventojus. Pradėjo rinktis žmonių minia. Bet 
jūreiviai ir policija išvaikė minių.

Tųsyk beveik visose Haiti mokyklose kilo streikas. 
Prasidėjo demonstracijos. Prie studentų ir mokinių pri
sidėjo muitinės valdininkai. Sųjudis tarp gyventojų pa- 
ši.darė labai didelis. Atrodė, kad bile valandų gali kilti 
revoliucija. Tada komisionierius Russell pareikalavo

Audra Vandens Šaukšte
Trilinantis Naujų Metų romanas iš Brigcporto gyvenimo paimtas

Rašo Aklastavenematė

galima laukti intervencijos iš franeuzų arba vokiečių 
pusės. Amerika to bijojosi, ir nutarė grūmojančiam pa
vojui užbėgti už akių. 1914 m. liepos mėnesyj ji parei
kalavo, kad Haiti pavestų Amerikai kontroliuoti jos 
muitus. Haiti, žinoma, griežtai atmetė tų reikalavimų. 
Tųsyk Amerika atsisakė pripažinti prezidentų Theodore 
ir Sam valdžias. Nacionalis Bankas, kuris dalinai buvo 
amerikiečių kontroliuojamas, taip pat reikalavo, kad 
Haiti muitų tvarkymas butų pavestas Amerikai. Ban
kui prašant, Amerikos karo laivas “Marinas” gruodžio 
17 d. 1911 m. išvežė į New Yorkų to banko $500,000 ver
tės auksų. Tuo pačiu laiku bankas, kur buvo Haiti vy
riausybės iždas, sustabdė išmokėjimų. Taip dalykams 
esant, žinoma, jokis prezidentas negalėjo pasilaikyti 
valdžioj.

Tada saloj prasidėjo didžiausia suirutė. Revoliuci
ja siautė be paliovos. Vyriausybės mainėsi tiesiog pasa
kišku greitumu. Ir kada rugpiučio 27 d. 1915 m. Port 
au Prince įvyko skerdynės ir tapo nužudyta 200 politi
nių, tai. Amerikos laivyno admirolas Caperton padarė 
intervencijų. Nuo to laiko ir prasidėjo tikrasis Ameri
kos šeimininkavimas. „ \

daugiau jūreivių ir paskelbė karo stovį.
Tai tokių rezultatų susilaukta po keturiolikos metų 

militariškos okupacijos, šiandien visi bešališki žmonės 
pripažįsta, kad ta okupacija buvo didžiausias nepasise
kimas, Komitetas, kuris susidėjo vien tik iš amerikiečių, 
neseniai išleido raportų apie Haiti. Visi komiteto na
riai sutinka, kad Amerika privalo tuoj apleisti Haiti. 
Ir be Amerikos pagalbos haitiečiai galės neblogiau tvar
kytis, kaip dabar. Per visas revoliucijas nei vienas 
Amerikos pilietis nenukentėjo. Daugiau to: raporte sa
koma, kad per visas tas revoliucijas mažiau kraujo bu
vo pralieta, negu per trumpų Amerikos okupacijos lai
kotarpį.

Amerikos jūreiviai per tuos keturiolikų metų nu
žudė 2,800 haitiečių. Tai oficialinės skaitlinės. Labai 
galima, kad tikrumoj tas skaičius yra dar didesnis.

Tokios tai Amerikos šeimininkavimo pasėkos. Sulig 
sutartimi, 1936 m. Amerika turės apleisti Haiti. Bet ji 
daug geriau padarytų, jei nutrauktų okupacijų dabar ir 
duotų haitiečiams progos nevaržomai išrinkti parlamen
tų ir prezidentų. Jei to nebus padaryta, tai vėl gali pa
sikartoti kraujo praliejimas.

(Tęsinys)
Klausykite, ir saviems pagrį

žę pasakykite,: jei yra pamink
lų ir jubiliejų verta, tai yra ver
ta pati tauta, liaudis. Be liau
dies joks didvyris nieko nepa
darytų. Vadai yra pačios liau
dies pastatomi. Jus ten dabar 
gyvenate demokratiškoj gady
nėj ir turite nepajudinamus 
pamatinius įstatymus', konsti
tucijas, išleistas visos liaudies 
valia, pasiremiant istorijos pa
tyrimais, kaip geriau sutvarky
ti valstybes, kad kiekvienam pi
liečiui ■ kuodaugiau butų laisves 
ir palaimos. Mes gyvenome 
prieš penkis šimtus metų, tai 
turėjome patys viskų bandyti. 
Mes dar jokių rašytų konstitu
cijų nežinojome, kada mane 
žemaičiai ir vėliau visi Lietu
viai išrinko ir vadino valdovu. 
Tada buvo toks pavadinimus. 
Dabar jus’ turite prezidentus...”

—“Nieko panašaus, tai tik 
Amerika turi prezidentų; mes 
turime tautos vadus ir diktatū
ra”, didžiavosi bridžportiškiai.

—“Dar blogiau, bridžportiš
kiai, todėl juo labiau skubėkite 
namo, ir pasakykite saviškiams, 
kad istorijų skaitytų ir iš jos 
pasimokintų, kaip negalima da- 
dyti, kad tų pačių klaidų ne
pakartojus'. Kiekviena klaida, 
kiekviena ašara, kiekviena per- 
anksti užgesusi gyvybe yra ge
riausia mokykla naujai kartai 
to išvengti. Tad mastykite, 
niokinkitės patys ir kitus ragin
kite. Musų gadynę nežinojome 
evoliucijos, psichologijos, socio
logijos, tad kur kas lengviau 
buvo padaryti klaidų. Dabar 
jau žinote, kad tik kitiems pri
pažindami žmogaus teises, pa
tys jomis naudositės ir tik į 
kituų geromis žiūrėdami, patys 
gerais patapsite”, ir priešingai, 
kad priespauda gimdo priespau
da, kerštas sėja kerštų ir ig- 
norancija gimdo netoleranci- 
jų...”

—“Man pradeda patikti...” 
buvo bepe.ntraukiųs vienas. 
“Šerap, kada šviesiausia kuni
gaikštis kalba!” sudraudė ki
tas. “O aš maniau, kad šimta
procentiniu lietuviu būti jokio 
mokslo nereikia”, manė Krukas.

- “Musų giminės' Gudai visų 
Romos imperijų valdė, bet jie 
klaidingai manė, kad pakanka 
Gudui vien mokėti kariauti ir 
nereikia kultūros”, tęsė Vytau
tas, “bet kur yra šiandien Gu
dai? Civilizuoti Romėnai juos 
apgaulėmis nugalėjo, kad ir 
Gudų žymių nebeliko. Aš ir pa
našių istorijoj klaidų padariau. 
Nors kardu Lietuvų ir galin
giausių valstybę padarėme ir 
tai mums labai daug kainavo, 
bet gudrus Lenkų, kardinolai 
mus apgavo, ir ko ginklu pasie
kėme. tai jie savo diplomatija 
sugriovė”.

—“O, mes lenkus išvarysim, 
Vilniaus vartus atdarysimi

Mes be Vilniaus nenurimsim, 
nenurimsim mes be Vilniaus!” 
sudainavo bridžportiškiai.

—“Labai malonu girdėti, dai
nuojate kaip tikri lietuviai, bet 
vien dainos negana. Dainai rei
kia darbo ir narsumui reikia iš
minties, o vienų ir kitų rasite 
tik susipratime; susipratimas 
ir išmintis atidarys jūsų akis 
ir vietoj neapkentę išmoksite 
mylėti tuos, kurie kitaip mano, 
negu jus manote.”

—“Mylėti tuos, kurie kitaip 
mano, negu mes?” nustebo 
bridžportiškiai, “to tai mes 
Bridžporte nežinojome”.

—“Už tai kad toliau savo no
sies galo bijote pažiūrėti”, kal
bėjo kunigaikštis, “už tai pasi
žiūrėkite, kaip atrodote, į žmo
nes nepanašus. Visa kų jus 
didžiuojatęs savo procentais, 
yra tik jūsų ignoruncija, o tai 
yra didžiausia klaida, žmonės 
yra tada tik žmonės, kada sma- 
genis vartoja, laisvę myli, ir 
meilėj gyvena. Be laisvės nėra

tolerancijos, be tolerancijos nė
ra meilės; be meilės nėra kul
tūros', o be kultūros nėra vie
nybės.

Aš maniau, kadLln’ikščionybč 
įneš Lietuvai nadjų štįmulų ir 
sujuifgus kaip j iv^lyėTbčsi, mei
lės ryšiais, paskatins lietuvių 
sukulturejimų, deja, tai buvo 
klaida: visa, kų lietuviai buvo 
vienybėj įsigiję, nesutarime 
prarado; visa, ką su Perkūno 
pagelba buvome laimėję, su Je
hovos pagelba pražudeme.^ Ir 
tai buvo musų istorines patir
ties stoka. Visa garbę ir ga
lybę, ‘kurios Lietuva buvo pa
siekus, ne vieni vadai pa
dare, bet visa tauta; ir 
visa, kų Lietuva vėliau iš
kentė, aš kenčiau tik moraliai, 
bet visa lietuvių liaudis kentė 
ant savo kūno.

Tad apvaikščiodami mano 
penkių šimtų metų atminimų, 
pasiskaitykite istorijų ir nebe
kartokite klaidų, kurių šiandien 
jau galite išvengti, nes turite 
pavyzdžių, kaip nereikia daryti, 
ir tik, meldžiamieji, mane šven
tuoju nedarykite ir mano var
du nė bažnyčių statykite, nė 
joms aukų rinkite. Jei mane 

’mylite. kaip sakote, tad tuos 
dešimts' milijonų lietuviškų litų 
sunaudokite mokykloms ir liau
dies apšvietai, o apšvieta ati
taisys klaidas, kurias praeitis 
gal ir gerais norais tik per 
nenumatymų padarė. Lietuvių 
liaudies apšvietimas bus man 
maloniausias paminklas. Kas ži
no, jei butume Perkūno neiš
mainę į Jehovų, gal tas kryžius 
nebūtų tekęs musų tautai kelis 
šimtmečius nešti.

Ir dabartiniai jūsų nenorma
lumai, kerštavimai bei nesugy- 
venimas yra ne lietuvių ypaty
bė; tai yra atnešta, jums su 
krikštu primesta ir jūsų jau pa
veldėta, ir dėlto man penki šim
tai matų širdį skauda. Skaity
kite istorijų, dar kartų jus aks
tinu, ten rasite savo prabočių 
būda. Tik kada jus patys tap
site laisvi ir malonus ir kultū
ringi, Vilnius pas jus pats' pa
reis, nes širdys širdis trauks. 
Visa kuo jus šiandien barški
nate. Vilnių nuo jūsų tik to
liau baido. Negana išsivaduoti 
ir išvaduoti, reikia mokėti ir iš
silaikyti, o to be kultūros ne
galima padaryti. Jau turite pa
tirties per penkis šimtus metų, 
tik pasimokinkite. Telaimina 
jus prabočių geri norai ir te- 
perspčja jų klaidos. Tad su Per
kūnu, bridžportiškiai, ir ateityje 
lauksiu apie jus' linksmesnių ži- 
ni^...”

Bridžportiškiai iškeliavo na
mo tikrai susijaudinę. Ar jie 
bus kelionėj pasimokinę, pakal
bėsime kada nors, kada pagy
vensime.

(Galas)

Žemaitės laisvama
nės laidotuvės

Telšių “Žemaitis” rašo: 
Plungėje gruodžio 15 dienų 

mirė Zuzana Petrutienč.
Prieš mirtį sukvietė sdvo vai

kus, vyrų, artimuosius. Atsi
sveikindama su jais pasakė:

“Gyvendami kiti žmones sa
kosi esu laisvamaniai, pažangus, 
netikį prietarams ir t. p. — tuo 
tarpu būna atsitikimų, kad mir
dami, daugiausia giminaičių spi
riami, arba turėdami kitus ko
kius menkus išrokavimus — 
sutinka, kad pakviestų kunigų, 
atlieka šypsodamiesi iš jo visas 
ceremonijas, o žiūrėk, širdy pa
silieka kokiais buvę laisvama
niais —• aš nenoriu būti veid
maine, aš neprašau dabar kuni
go, aš už savo gyvenimo darbus, 
klaidas atsakau pati prieš savo 
sąžinę, aš buvau savo dvasioj 
laisva žemės duktė, netikėjau Į 
prietarus, netikėjau toms pasa
koms, į kurias tiki milijonai ma-‘

no seserų — aš prašau, kad 
man mirus laidotumėte mane 
kaipo laisvamanę!”

Tų pasakius Zuzana Petrulie
nė greit mirė. Mirštant dar kai 
kurie giminaičiai norėjo jų per
žegnoti, bet Zuzana Petrutienč 
giliai atsidusus pasakė: “žmo
nes, nedarykit iš manęs juokų! 
Leiskit bent paskutinioj valan
doj ramiai šio gyvenimo kan
čias užbaigti!

Mirus Zuzanai Petrulienei, 
jos giminaičiai pakėlė ginčus ir 
reikalavo Petru tienės vyrų 
kreiptis' pas Plungės kleboną, 
kad šis sutiktų laidoti Petrulie
nę jo žinioj esančiuose kapuose. 
Spiriamas žmonos giminaičių ir, 
be to. kad nėra Plungėj nei ki
tur kur arti svietiškų kapų, Pet
rulis norom nenorom buvo pri
verstas kreiptis' pas kleboną.

Kuomet Petrulis nuėjo pas- 
kleboną, šis jau bežinąs visą 
Petrulienės tastementų, matyt, 
kažkas turėjo už Peftrutį ilges
nes' kojas ir greičiau pas klebo
ną atbėgo jam “pasigerinti’^.

Petručiui klebonas pasdikė: 
“išregistruoti privalau, bet lei
dot leisiu tik per kapų zomatų 
(tvorų) i nešventintuosius ka
pus”.

Tuomet velionės tėvai po ilgui 
maldavimų pas klebonų gavo jo 
sutikimą, kad laidos' kapuose ir 
netrauks karsto per kapų tvo
rą. Karstą nunešė pirmadienį į 
kapų koplyčios skiepą.

Antradieni klebonas sugalvo
jo kitaip ir vėl pasakė: “Nepri
imu j kapus!”

Tuomet pažangus plungiškiai 
ėmėsi kitų priemonių. Kreipėsi 
pas apskrities viršininkų, kad 
išduotų leidimų išvežt velionės 
kūną į Šiaulius, kur randasi 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
draugijos gražus svietiški ka
pai.

Apskrities viršininkui leidus, 
buvo atlikti visi kiti formalu
mai. čia patirta be galo daug 
vargo, trukdymų. Didžiausį 
trukdymą darė Plungės kunigai, 
kurie, matyt, jokiu budu neno
rėjo. kad Zuzana Petrutienč 
butų laidojama giiažiai, iškil
mingai, su tyltyba nieko bendro 
neturinčiom Icerenrtonijom.

Galų gale V^g/didelių vargų 
plungiškiams pasisekė susitvar
kyt trečiadieni galutinai su Zu
zanos Petrulienės laidotuvėmis. 
Metalinis karstas papuoštas 
gražiais vainikais, gėlėmis, tam 
reikalui pritaikintam vežime bu
vo išlydėtas iš Plungės Telšių 
link geroko būrio žmonių.

Nuo Telšių- traukiniu atvež
tas Zuzanos Petrulienės kars
tas ketvirtadieni į Šiaulius, čia 
gražiuose Laisvamanių Etines 
Kultūros draugijos kapuose bu
vo palaidota kilnios dvasios že
maitė moteris, kuri gyvenimo 
paskutinioj valandoj pasielgė 
taip, kaip kiekvienas' laisvai ma
nąs su ta ar kita tikyba nieko 
bendro neturįs žmogus turėtų 
pasielgti.

Plungės pažangiajai visuome
nei garbė, kad pirmieji Žemai
tijoj parode tokį dideli pasiryži
mų. Plungiškiai pirmieji pralau
žė ta kelių, kuris iki šiol taip 
buvo užverstas prietarais'!

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.
TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI

KIO KALBĄ

“Mes manėnv kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky molina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuoj aus jų įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingų Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konsti pači jos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Eletcher parašus yra ženklas 
tikros Castoi ia.

n
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Įdomus veikalas Good
man teatre

Penktadienio vakarą, vasario 
7 <1., bus vaidinama P. Green 
veikalas “The Field ’God”. Pa
tartina atsilankyti pažiūrėti šio 
veikalo. Bilietus iš ankšto ga
lima užsisakyti Socialistų par
tijos ofise, 2653 Washington 
blvd., telefonas—Seeley 2555.

Kiek kaštuoja automo
bilis užlaikyti

Chicago Motor Club nurodo, 
kad automobilio užlaikymas 
1930 metams kainuos viduti
niai $293. Didžiausia šios su
mos dalis eis gazolinui ir alie
jui, būtent $100; pažiūrėjimas 
$82; pataisos $55; tairai $341 
kitokios dalys $21. Visa suma 
pinigų užlaikymui automobilių 
šiemet sieksianti kuone tris 
kartus didesnę sumą pinigų, ne 
kad visas fedėralės valdžios 
biudžetas. Nors nepadaryta su- 
skaitymu, vienok nužiūrima, 
kad užlaikymas visų automo
bilių, trokų ir, abelnai, visų mo
torinių vežimų 1930 metais siek
siąs $8,000,000,000.

(Pacific and Atlantic Photo]

kite visas informacijas, kokias 
tik galite.

Pirm negu perkate antraran- 
kį. automobilį, persitikrinkite, 
kad asmuo arba firma, iš kur 
perkate automobilį, yra patikė
tini. Karas gali būti vogtas, ir 
jeigu nežinote žmonių, iš ku
rių perkate, tai galite netekti 
pirkinio.

Savo pačių apsaugai, pirkda
mi karą, pašaukme policijos au
tomobilių skyrių, 1121 South 
State Street, ir persitikrinkite, 
ar neperkate vogto karo.

(DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS, MOTERŲ IR VY
RŲ. — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Pran
ciška Zakarevičienė, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W. 
34 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi- 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockwell St.; pirm. pag. 

Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh
Kaulakis, 3842 S. Union Avė.; fin. 
rašt. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną mėnesį 

kas pirmą penktadienį, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
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-

Gaisras padarė žalos 
$100,000

Gaisras, kilęs trobesy (>900 
So. Halsted st., padarė žalos 
$100,000. Gaisras kilo anksti 
vakar lyte. Nužiūrima, kad 
gaisras prasidėjo valgykloj, bu
vusioje tame trobesy.

Atėmė materijų už • 
$50,000

Keturi banditai pasigavo (ro
ko draiverį, privertė jį atva
žiuoti į garažą adresu 510 
Harrison st. čia draiverį užda
rė kartu su trimis garažo dar
bininkais šėpoje. Perkrovę ma
terijas ir drabužius į kitą (ro
ką banditai išvažiavo. Jie iš
sivežė drabužių vertės $50,009. 
Drabužiai vežta Hari, Schaff- 
ner and Marx kompanijai.

Čikagos sveikata
Skarlatina Čikagoje

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams

Aurora, III. — William W. 
j Church, seniausias to miesto 
gyventojas. Jam neseniai suka-

I ko 101 metai amžiaus.

buvo 7,915, kuomet 1928 me
tais jų buvo tik 4,336.

“Ir ne tik matyti žymus pa
didėjimas mirimų dėl skarla
tinos (nuo 77 mirimų 1928 me
tais iki 16! mirimų 1929 me
tais), bet ir nepaliaująs plė
timąsi ligos kiekvienais metais 

j nuo 1926 metų.
“Daugelis susirgimų skarla

tina buvo galima sulaikyti, jei- 
■ gn juos butų buvę laiku pa
stebėta, apie juos pranešta svei
katos departamentui ir susif- 
gusieji izoliuota,’’ aiškina svei- 

į katos komisionierius.
“Laiku pirmųjų septynioli

kos dienų sausio mėnesio 1930 
I metų raportuota 665 susirgi
mai, arba, bendrai imant, po 
35 susirgimus kasdien. Tuo gi 
tarpu per visą sausio mėnesį 
1929 melų buvo raportuota, su- 

Į sirgimų skarlatina tik 165.
“Kadangi taip žymiai yra 

i prasiplatinusi skarlatina, tai 
' tėvai privalo šaukti daktarą, 
jeigu tik kūdikis vemia arba 
skundžiasi gerklės skaudėjimu 
:r karščiuoja, arba jeigu kū
dikio oda išberiama.

“Kūdiki, pas kurį pasireiš
kė aukščiau nurodytų žymių, 

| reikia tuojau atskirti nuo ki- 
| tų kūdikių. Neprivalu šitokia
me atsilikime leisti nė vieno 

i šeimynos vaiko mokyklon kol 
I'neatlankys daktaras ir neuž
tikrins, jogei lai nėra užkre
čiama liga,“ pabaigia įspėjimą 

'Dr. Kegel.

Čikagos sveikatos departa
mentas išleido ‘įspėjimą, kai> 
tėvai stengtųsi apsaugoti save 
kūdikius nuo skarlatinos.

Atkreipiama domėsis į tai, 
kad gruodžio mėnesį 1929 me
tų Čikagoje buvo 1319 susir
gimų skarlatina.

“Tai didesnis kiekis susirgi
mų šia liga, negu buvo rapor
tuota kada nors gruodžio mė
nesį nuo 1907 metų,“ sako Dr. 
Kegel, sveikatos komisionie- 
rius.

“Kadangi ši• liga pasiekia 
aukštumą susirgimų skaičiumi 
paprastai kovo arba balandžio 
mėnesį, tai atrodo, kad Čika
gai grūmoja nepaprastas skar
latinos išsiplėtimas šiemet. Su
sirgimų skarlatina 1929 metais

Jūsų saugumui
Geriausiu apsauga jūsų au

tomobiliui nuo vagių yęa vi
suomet užrakinti jį. Užrakin
ki! vadinamą ignition, trans- 
mission ir ratą, —‘pataria po
licijos komisionierius Wm. F. 
Kusseljč

Jei automobilis v ra uždary
tas, tai užrakinkite duris. Pri
rakinkite atsargiai tairus tvir
ta spyna. Pigios spynos yra be
verčius.

Kai automobilyje paliekate 
kailinius, kautus, tai tuo pa
timi pakviečia t e vagilius įsi- 
briauli į jūsų autą.

Jeigu jūsų karą pavogė, tuo
jau (detonuokite policijai. Duo

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

NetoU 46th St. Chicago, III.

Įvairus gydytojai
——    ------------r-

Rezidencijas Tel. Midwav 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24tb STREET
Tel. Canal 1718-0241 /

Valandos: Panedėliais ir Ketvergai# 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

| Pėtnyėiomis 1 iki 6 v. v.
Ofiso Telefonas Virpinta 0030 

Res. Tel. Van Buren 58fH 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

1 GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal \

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairis, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka £. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA. 
— Pirm. K. Mebauskienė, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield Avė.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D. Davidauskienė, 4316 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

________ Graboriai

* BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų užlai- 
kymui skyrių. ’

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 2J03 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
/

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIST
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

ŽMOGAUS
AKIS

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, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iŠ namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Td. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomh 

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

Lietuves Akušerės

MBS. ANELIA>K. JARUSH
Physical Therapy & Midvrite 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avęnue

S. D. LACHAVICHPhone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blan keta ir 
U. Moterim ir 
merginom pata
rimai ^dovanai

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevclt 2515-2516

—O------

Lietuviai Gydytojai.

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

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

Phone Boulevard 14OJ

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 no pieta 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergų 
Nedėljomis nuo 9 iki 12 ryto

PADĖKAVONĖ
MYKOLAS BUMBLIS, 

kuris mirė sausio 17 dieną ir 
palaidotas tapo utarninke, sau
sio 21 d., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo jį 
į tą neišvengiama amžinybės 
vietą. .<

Mes atmindami ir apgailėda
mi jp prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškiems tėvams, kun. 
kleb. Albavičiai, Urbai, Gasiu- 
nui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėkavoja
me graboriui Butkui ir grab- 
nešiams, kurie savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji į amžinastį, o 
mums palengvino pei’kęsti nu
budimą ir rūpesčius, dėkavoja
me visiems lydėtojams, budė
tojams ir visiems, kurie pareiš
kė mums užuojautos šioj liūd
noj valandoj ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; 
musų mylimas tėveli 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę,
Moteris, Sunai ir

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

Telefonas Yards 1138

A. -MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avęnue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

_ CHICAGQ» JLL-i
Dr. A. P. Kazlauskisi

Dentistas
4712 South Ashląnd Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Sabe Si., Room 1701 
Tel. Randolph u)331-0332 

Vai.: nuo 9 ryto Vi 6 vakare

3241 S. Halstefb^Street
Tol. Vieton’ 056^ 

Vai.: 7-9 Utarninko, iJetvergo 
ir Subatos vakartis

o tau
sakome:

Duktė.

KLEMENCASJARAS

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
•" ' Modemiška Koplyčia Dovanai

Puriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Buulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ketvirtadienio

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukec Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą. 
% Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

DR. P. P. ŽALTYS
DENTISTAS " 

30 East llbth Street, 
kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytoj ai____
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. V/. F. KALISZ

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 41Y7

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sta. .
Ofiso Td. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 22 dieną, 5:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 23 me
tų amžiaus, a. a. Klemencas 
gimė gegužio 9, 1906, Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudime 
motiną Moniką, po tėvais Pau- 
gaitė, 5 brolius — Joną, Juo
zą, Pranciškų, Vladislovą ir Ju
lijoną, 3 seseris — Marijoną, 
Pauliną ir Moniką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2409 
So. Hoyne Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 25 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lines pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Klemenco Jaro I 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ■ 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Broliai, Seserys 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boi iu;; Eudeikis, tel. Yards 17-11 B

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.

Patarnavimas dieną 
ir nakti 

KOPLYČIA

CICERO. ILL.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas 

1900 South Halsted Street
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

OFISAS:
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St, 
TeL Vieton 4018

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Td. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėbomis tik pagal su
tarti.

1145 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DEH E R Z MAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

PR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 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. Nedel. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHNl
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki ’2 di i: , 2 iki 3 po niet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9-4-
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North La> alk* Street 
CHICAGO, U L.

Nuo 9:30 iki 5 tl v ..
Lotai Offi<e: . 'nu Ava

Tel. Rllfl.-’cyHt }
Vai. nuo 6 iki 9 '■<u, vak.
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Tarp Ghicagos 
Lietimų

S. L. A. 6-to Apskri 
čio suvažiavimas

Deliai “Naujienų” 
koncerto

skiič’o milinis delegatų suva- 
; žiavirr.ąs. Musų apjkr.tys šian
die susideda iš 13 kuopų, o lai
vo k i kas, kada pradėjom e su 
dvie|i kuopom.

Šis metinis apskričio šuva- 
•Žiav’maj tų. i didelę svarbą.

id'ant rimtai pasli1 čių konleste. Jaunesnysis sū
nus šiemet baigia aukštesnią
ją mokyklą (high school) ir, 

j baigęs ją, mano stoti taipjau 
1 universitetan.
! Pp. Liepos šiuo laiku prižiū
ri Justice Parką. Ypač pats p. 
Liepa yra patyręs biznierius ir,

Virinkime, 
tarti savo organizacijos / reika
lais. Sekretorius.

Deliai “skutimo” 
kostumeriu

pa

Gerbiamieji, —
Tamstų koncertas buvo

Tai gražus. Labai visiems 
tiko. Kurie svetimtaučiai buvo
koncerte, ir jie išgyrė taipgi.

Aš norėčiau žinoti kur tie 
keturi jaunikaičiai gyvena, ką 
grojo šokius. Jų šokių muzika 
buvo.labai geia. Bučiau dėkin
gas, jei galėčiau sužinoti jų 
adresus. I. H.

[Patelefonuokite p. C. Stepo 
navičiui, Lafayette 7552. Jis 
pasakys. — Red.]

No. 18-mo buvo galima tikėlis, kad jis turės 
skutama publi- pasisekimo, čia, žinoma, Jr pla

čios jo pažintys su lieluviiais 
ir kitataučiais daug jam pa
dės. Bridgeportietis.

perka atgabentus iš 
maisto produktus — 

dešras, palenvicas, 
Kitaip sakant, kad tų Specialistas rydyme chroniškų ir nauju li

rų. Jei kiti ncralAjo jumis tAgydyti. atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi* 
man atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aA apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino iAegzamlnavlmo—kas jums yra.

CLASSIFIED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$200 iki $30,000 

ant 1-jnų, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.

arti Westem Avė.
Tel. Grovehill 103c

Karins For Sale
Ūkiai 1rda y i mtu i

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma, 73 likeriai, 50 dirbamos, kita 
gražus miškas. Naujas 5 kamb. na
mas, dvi barnės ir keli kiti ihažesni 
budinkai. Prie cementinio kelio, kur 
busai vaikščioja, arti Wisconsin Ri- 
ver ir Stevens Point, Wis. Mainysiu 
ant nedidelio namo. Kreipkitės 1823 
Canalport Avė. 6—10 vakare, nedė
lioję visą dieną. Joe. Beliauskas arba 
Bese žvaginis.

Rusų vakaras

I Neužteks parinkti virš’ninkuš 
ir komisijas, bet apsiėmusiems 
j vielas, kaip ir visiems dele-i 

iga.t :ms, lėks mioširdžiai ir en
ergingai padubeti. Mus laukia 
svaibi užduotis — SLA. Sei-

l mes. Jeigu veikėme pirm, kad
i atlikti priedermę, tai šiuom dus 
j kai t turi kilti nauja energija, tie 
kad Seimas butų suruoštas šim- ką. 
tą procentą gerai.

Todėl, gerb. delegalai-tės, 
'kiekvienas iš musų vykime kon- 
feiencijon ir kitą svarbų užda
vinį atliksime, kurį norime ar 
nenorime, bet privalome at-

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

ti ūsų 
rengia

draugyste “Znanie” 
>alių ir koncertą šeš- 
sausio 25 dieną. Pro 
bus toks:

I
gramas

1. Stygų orkestras, vadovau
jamas A. \V. Meyersono, grieš 
(rusų liaudies dainas.

2. Nariai dramatinio ratelio 
“Znanie” suvaidins “Samogonš- 
čica” — vaizdelį iš Rusijos gy
venimo 1923 m.

3. Grečaninovo vardos cho
ras, vadovaujamas v. v. šum- 
kovo, dainuos rusų liaudies 
dainas.

4. Vains “Petrušką”, vaizde
li iš Rusijos gyvenimo senes
nių laikų.

5. Marfuška — šokis, kurį 
išpildys p-nia P. G. Gribova.

6. Senas Peterburgas — či
gonų dainos, vadovaujant E. 
Kamm.

7. P-lė Mane Sneider, pia
nistė.

8. ? siurprizas publikai.
Šokiai. Pradžia 8 vai.

re. Vieta — draugystės 
nie” buveinė, 1902 West 
sion st.

Kuopos, nepriklausiančios prie 
6-to apskričio, turėtų pagalvo
ti ir skubiai prisidėti. Veikė
jai minėtų kuopų, atvykite kon- 
fercncijon, pasiklausykite ir iš
girskite ką veikia rinktini na
riai ir taria. Bendras darbas 
yra daug mažesnis ir sėkmin
gesnis plačiame veikime. Žino
me, jog mažom draugijom gy
vavimo dienos numatomos, bet 
SLA. pasiliks ilgiems, ilgiems 
metams. Todėl kreipkime do- 
mę. į šią organizaciją.

K. J. Semaška, Apsk. Sekr,

ka, kuri 
I Jo lavos 
lašnim, 
kumpius,
mėsas -produktu kainos esan
čios aukštos.

G I kai kam ir gali pasiro
dyti, kad kainos per aukštos.

Bet reikia atminti ir išlai- 
kurios tenka pakelti, kol 

produktai pasiekia Amcri- 
Reikia mokėti, už produk

tus marketo kainą Lietuvoje. 
Reikia atgabenti — t. y. su
mokėti transportas i jos lėšos. 
Jeigu Lutu gabenama kartu di
deliai produktų kiekis, rasi ir 
pigiau atsieitų gabenimas. Ma
žesnis lictg.i Į>ro<ink.t\i kiekis 
atgabenti iš Lietuvos kaštuo-

Šiuomi pranešu, kad aš nupir
kau barbernę ir duosiu geriausį 
patarnavimą. Meldžiu atsilan
kyti. P. Demskis. 807 W. 18 St.

galutino iAegzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jacksoo Blvd^ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lio.i nuo 10 rvtn Iri 1 no nietų.

20 st.

po

Spulka

Iš S. L. A. 208 Mote 
rų kuopos

vaka-
“Zna-
Divi-

Naujienų spulkos nauja 
rija prasidėjo sąusio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės į Naujienų ofisą 
dėl informacijų. 1739 So. Hal- 
sted Street.

se-

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje —- svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Chicago, UI.

Misceliiineous for dale
Įvairus Pardavimai_______

UžSISAKYKIT DABAR
OatBiĮR radiniu mine run anglys; nėra 

akmenų; kaina $6.50 «a pristatymu.
GOVALIS,

Bonlevard 1035
--------- Q----------

Exchange—Mainai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
geru lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

— o—■ ■■

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

ARTI 63 IR HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu tri- 
muotas ir grindys; atskira karšto 
vandens šiluma; garažas; elė ištai
syta. 6409 Peoria St. Kaina nupigin
ta $2,400, dabar $11,500.

CLARENCE O. ROSEN,
5933 So. Halsted St.

St. Charles, III. Darbininkų Var
totojų korperatyvės Bendrovės šėri- 
ninkų bus laikomas netikėtas extra 
susirinkimas saurio 24 d., 7 vai. vak. 
svetainėj po airišių bažnyčios. Būti
nai turi pribūti j susirinkimo visi še
rini n kai viršminStOH bendroves, nes 
pasiliko labai daug svarbaus darbo 
neužbaigta ant metinio susirinkimo.

Bendrovės Komitetas.

Morning Star Kliubas rengia dideli 
maskaradų balių, šeštadienio vakare, 
sausio 25 d., M. Meldažio svet., 2244 
W. 23 St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus išdalinta $500 dovanams, gru- 
Sėms ir pavieniams, gera muzika. 

ius vienas iŠ šauniausių maskų ba
lių. Kviečia visus atsilankyti

Rengimo Komitetas.

Cicero, 111. Lietuvių Liuošybės 
Namo Bendrovė rengia koncertą, 
nedėlioj, sausio 26 d., savoj svetainėj, 
14 St. ir 49 Ct., Cicero. Programų 
išpildys L. K. M. ir Birutės chorai, 
pradžia 6:30, po programui šokiai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

CIASSIFIED ADS Miscellaneous
___________ Įvairus_________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sye- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Business Service 
_____Biznio Patarnavimas 

PATENTAI, copyriffhtB — Ifiradimni 
tokion rųžiee.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brun»wlck 7187

727 W. 50th Place — 5 kamb. mu
rino bungalow, garu šildoma. Lotas 
29x125.

7551 Lincoln St. — 5 kamb. mū
rinė bungalow ,garu šildoma, luotas 
30x125.

Moderniški namai. Visi gatvių 
assesmentai užmokėti. Buvo $8,500, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

Toliatu muitas. Už įgabe- 
nimą kalbamų produktų iš Lie
tuvos j Ameriką tenka mokėti 
labai aukštas muitas.

Paskui, atgabenti iš Lietu
vos produktai eina į tam tik
rą centrą, o jau paskiau iš
siuntinėjama į įvairias koloni
jas. Ir tatai kainuoja.

Kuomet visas tas išlaidas su
dėjime i vieną krūvą, tai pa
sirodys, jogei žmonės, parda
vinėjantys šiuos importuotus iš 
Lietuvos produktus, neuždirba 
svarui gal ne pusės to, ką už
dirba krautuvininkai, kurie 
parduoda Amerikoje gamintus 
mėsos produktus.

Taigi prisieina išvadas pa
daryti, a jogei kostumeriai, per- 
kantys atgabentus iš Lietuvos 
maisto produktus, visai nėra 
“skutami”.

Antra vertus, reikia žinoti, 
kad ne tik atgabenti mėsos pro
duktai iš Lietuvos, bet ir iš 
kitų šabų yra brangesni Ame
rikoje. Pavyzdžiui, vadinamos 
“Hungarian Sausages” par
duodama Amerikoje po $1.39 
svarui, o Vokietijos dešros — 
po $1.29 svarui.

Artimoje ateityje manoma 
lėčiau gauti didesnis kiekis pro
duktų iš Lietuvos vienu kartu. 
Kadangi atvežimas kainuos 
kiek pigiau, tai nužiūrima, jog 
ir parduoti tie produktai bus 
galima pigiau. žinąs.

PLUMBINGAS. Geriausis 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN 
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

vi-

darbas

Automobiles

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

'28 Buick 5 pas. Sedan .......... $800
'26 Paige Sedan 6 ratai _____________  $275
'29 Eesex Sedan ........  $500
'27 Nash Coaeh speclal ____ ________ $250
’29 Ford Coupe ----------- ----- ------------ $400
'28 Chrysler Sodan .....    $475
'29 — "400" Nash Sedan ......   $695

MeDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 So. Halsted St.. Trlanglo 9330

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

SLA. 6-to Apskričio metinis suvažia
vimas jvyksta šiame septintadieny, 
sausio 26 d,, antrašu 4523 S, Wood 
St., pradžia lygiai 1 vai. po pietų. 
Kuopti išrinkti delegatai nepraleiski
te šio suvažiavimo, nes bus rinkimas 
Apskričio valdybos, pastovių komisi
jų ir įvairių kitų komisijų. Visi ži
nome, jog reikia stropiai rengtis prie 
SLA. Seimo. Todėl kiekvienas de- 
legatas-te būtinai dalyvaukite.

K. J. Semaška, Apskr. sekr.

Joniškiečių L JL K Kubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio 26 d., 1:30 
valandą dienos, G. Krenčiaus svetai
nėj, 4600 S. Wood St. Meldžiu vi
sų narių atsilankyti. Susirinkimas 
labai svarbus ir tamstų atsilankimas 
neatbūtinai reikalingas.

A. Ančiutė, sekr.

Marąuette Parke Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas laikys mėnesini 
susirinkimą, nedėlioj, sausio 26 die
ną, 2 vai. po pietų, parapijos svetai
nėj, ant 68 ir Washtenaw Avė. Ma
lonėkit visi surinkti ant šio svarbaus 
susirinkimo ir atsiveskite naujų na
rių. Valdyba.

Roseland. — L. S. M. Ratelio sta
tomo veikalo “Eugenijaus Sutartis” 
repeticijos įvyks šiandie, 8 v. vak., 
J. J. Zolp real estate ofise, 4559 So. 
Paulina St. Visi lošėjai prašomi 
būti laiku.

Režisierius J. J. Zolp.

J. Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH GRAŽI 0 kambarių cottage; furn. gildo

ma, 2 karų garažas, gatvfi ir elė ištaisy
tos; Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių: Vj bloko iki gatvekarių, $7.500. Įmo
kėti $1,000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542

kurioslinksma žinia, 
daugelis jau laukia.

Per keletą metų SLA. 208 
kuopos narės surengdavo Chi- 
cagos lietuviams sezoninį šo
kių vakarą. Visuomet, kas tik 
atsilankydavo 
pos vakarus, 
tenkiti.

štai

į minėtas kuo- 
buvo pilnai .pa

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
Šiemet tas sezono gražiau

sias šokių vakaras įvyksta va
sario 12 d. Englewood Masonic 
Temple, 6729 So. Yale avė. šis 
vakaras žada būti iškilminges
nis už buvusius. Čia bus lig ir 
priėmimas naujos pirmininkės, 
kuri yra simpatingoji p-lė Leo
ną Gaižaitė. Kitos valdybos na
rės tos pačios, kurios buvo pe
reitą metą, būtent — vicepir
mininkė M. Micevičienė, nut. 
raštininkė šuolienė, fin. rašt. 
Šatkauskienė, iždininkė O. Ki- 
rienė.

Šokių vakaro rengimo komi
tetas susideda iŠ jaunų gra
žių panelių. Jos, žinoma, sugal
vos ką nors naujo palinksmin
ti savo svečius.

Vasario 12 d. bus trečiadie-

J. Liepa atpirko dalį 
biznio iš p. Su- 

romskio
Pardavimui arba 

mainymui

SLA. 208 moterų kuopa už
prašo visus pažįstamus į sve
čius. A. B. Z.

Svarbus susirin 
kimas

Ateinantį nedėldienį Joniš
kiečių Kliubas turės metinį su
sirinkimą. Susirinkimo vieta 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood Street. Pradžia 1 valan
dą po pietų.

šis susirinkimas yra svarbus, 
reikalų, bus skai- 
konstitucija. Rei- 
kuriuos paragra- 
o kuriuos atmee-

tomą kliubo 
kės nutarti 
fus priimti, 
t i. Draugijos įstatai yra tas pa
matas, ant kurio* rimo visas 
organizacijos gyvavimas.

Joniškiečių kliubas trejus 
metus buvo laimingas. Nemirė 
nė vienas iš jo narių. Bet ket
virtaisiais, t. y. 1929 metais, 
mirtis išplėšė du jaunu nariu, 
būtent Jurgį Stanikuną ir Zu
zaną Kipšienę.

Sulyg įstatais, kiekvienas 
kliubo narys-rė turėjo sumo
kėti po vieną dolerį deliai šių 
nelaimingų įvykių. Bet nė pu
sė narių to nepadarė. Taigi 
teks ir šis klausimas sekmadie
nio susirinkimui išspręsti. Pa
likti taip, kaip buvo iki šiol, 
■negalima.

Todėl kviečiami visi būti šu

P-nas Suromskis yra savi
ninkas Justice Park sodno ir 
piknikams vietos, Justice, III.

Kuris laikas atgal pusę biz
nio toje vietoje nupirko iš jo 
Juozas Liepa, gerai žinomas 
lietuviams Bridgeporto biznie
rius. Jisai turi/ keletą sąvasčių 
Čikagoje, jų tarpe porą namų 
Bridgeporte, adresu 3204 ir 
3206 So. Halsted Street.

Dabar p. J. Liepa nupirko 
iš p. Suromskao ir pusę visos 
Justice Parko sąvastįes, o ne 
tik biznio. Taigi tapo, kartu 
su Suromskiu, Justice Parko 
savininkas.

Pp. Liepos yra malonus žmo
nės. Ačiū tam turi daug pa
žįstamų. Tai yra viena pasi
turinčių ir gražiai gyvenan

čių Čikagos lietuvių šeimynų.
Vyresnysis pp. Liepų sūnūs 

lanko Illinois universitetą, Ur- 
bana, III. Duktė — p-Iė Fau
sta, baigusi aukštesnę komer
cinę mokyklą. Ji praėjusių me
tų “Naujienų” piknike laimėjo 
pirmą prizą gražuolių lietuvai-

Didžiausis pasirinkimas 
visokių namų

12 apartmentų modemiš
kas, garu šildomas; 10 po 4, 
2 po 5 kambarius; randasi 
netoli Capitol teatro, 77 St. 
ir Morgan.

4 apt. moderniškas na
mas, gani šildomas; 4 ir 5 
kambarių, randasi 
Fairfield Avė., 66 ir 67 St.

prie

lo % PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis D i ne t te setas 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9yl2 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piot. 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St. 

Tel. Columbus 0467

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina’ $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humbokit parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, HL

Naujas modemiškas na
mas, pečium šildomas, 2 po 
5 kambarius, augštas ang
liškas skiepas, randasi 34 
PI. ir Aubum Avė.

Naujas 7 apt. mūrinis mo
derniškas namas, garu šil
domas; randasi prie Lowe 
Avė. ir 34 St.

4 augštų mūrinis namas, 
1 krautuve ir 6 flatai; ran
dasi Canalport ir Union 
Avė.

Turėdamas kokj nors mai
ną arba norėdamas pirkti 
sau namą, malonėkit atsi
lankyti pas mus. Musų pa
tyrimas 20 metų real estate 
biznyje bus jums naudingas.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

M. J. Kiras
Bo. Hateted 9t

Tel. Yards 6894

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

trumpos apysakos, lekcijos, straips
niai ir pašnekusiai konstruktyviai kri
tikuojami, parašomi ant užsakymo, 
ar sutvarkymo spausdinimui; daromi 
tyrimai; apgarsinimų literatūra per
tvarkoma, rankraščiai perrašomi 
suredaguojami.

THE LITERATY W0RKSH0P, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA Gray Enamel com- 
bination pečius, pigiai. 3838 South 
Kedzie Avė., Lafayette 5044.

ir

9 ŠMOTŲ valgomojo kambario se
tas, gerame stovyje, $40. 552 W. 62 
St. Normai 2786.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

euzų styliaus bungalow; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra rumus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS
Namų savininkai, nrlsirengkite 

prie rendavimo sezono aabar; pada
rykit savo apartmentą patraukiantį; 
pigiai; apskaitliavimas dykai; speci
alybė — apartmentiniai namai.

F. M. BRAID, 
2948 Major Avė. Tel. Berkshire 6941

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

“ŽYMIAUSIA VERTE” 
Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir 6 kamb. Grynai modemiškas, 
A-l stovyje. Rendos neša virš $12,000. 
100% išrenduota*. Tiktai pirmas mor- 
gičiu*. $10,000 ca*h reikia. Nepriim
siu mainų. Bargenas, $52500.
MR. SCHERER, COLEMAN A CO. 

4705 S. State St., Drezel 1800

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiu* 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vien* dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

Energiški ir sumani* vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
nažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastu* nauju* 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tam Stocl 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai., lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplik antai bu* trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkite* ka* diena nuo 10 Iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

$4,250
Nupirks 7 kambarių, pus
antro augšto medinį namą. 
Cemėntinis pamatas. 35 pė
dų lotas. Vertas $6,500. Tu
ri $2,500 pirmo morgičiaus. 
$l’,000 jmpkėti, $750 j 60 die
nų, arba parduosiu už 
$5,000 — $500 įmokėti, $35 
į mėnesį. J

10137 S. Green St.
Savininkas

Beverly 5945
Furnished Rooms

RENDON kambarys vedusiai po
rai arba vaikinams. 10534 So. May 
St., 2nd fl .

RENDON kambarys vyrui arba 
merginai. 2959 W. 43rd St., 2nd 
floor.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION

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

For Rent
RENDAI 5 kambarių bungalow 

furnisu apšildoma, dviejų karų ga- 
radžius. Norintiems randuosiu ir su 
fornišiais. 7541 S. Lincoln St. Tel. 
Radcliffe 0558.

2 FLATŲ MEDINIS — 5 karų 
garažas; ant 56x125 pėdų kampinio 
loto; 4 ir 5 kambariai; karštu van
deniu šildomas 1-mas flatas, pečiu 
šildomas 2-ras flatas; pajamų $124 
j mėnesj; ąžuolu trimuotas, stikli
niai užpakaliniai porčiai, puikiausia
me stovyje; 30 pėdų tuščias kampi
nis lotas vienas vertas $5,000; na
mas vertas $9,000; viską galima nu
pirkti už $10,000, su $3,000 įmokėji- 
mu; R. I. ir gatvekarių transpor- 
tacija.

A. G. BRIGGS & CO.
1203 W. 79 St.

Tel. Triangle 0600
Business Chances

Pardavimui Bizniai

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuoSimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Ups'tairs”

Telcphone Armitage 1199

i 24

SVARBI PROGA. Parsiduoda bu- 
černė ir grosemė, priežastis, savinin
kas turi apleisti darbų, 2816 West 
63 St.

MATYKIT šitą bargeną. Pardavi
mui 2 flatų, 6-6 kambarių mūrinis 
namas, 2 karų mūrinis garažas. Tu
rime greitai išvažiuoti iš Chicagos. 
6385 S. Richmond St.

PARDAVIMUI pigiai ir greitai
PARDAVIMUI grosemė ir bučer- medinė cdttage, 6 kambariai viršuje 

ųė, senas, išdirbėtas biznio Turtu <lu ir 4 beismente, karštu vnrrde.nftj np- 
bizniu, sunku apsidirbti. 3116 W J šildoma ir 2 karų garažas. 3340 So. 
lllth St. Emerald Avė.


