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Klerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

Du laivyno lakūnai žu
vo nukritę į upę

(Tęsinys)
ROKIŠKIS, s. 25. [“L. A.”] —

Ir gandus apie žydus paleidęs 
Rimša.

Jisai jau pat gaisro metu 
pareiškęs liudininkui Klygiui, 
kad čia, girdi, be abejojimo, 
bus vietos žydų darbas. Kad 
tokius gandus paskleidęs Rim
ša, pareiškė teismui ir liudin. 
Maciejauskas. šis pridūrė dar, 

kad ir teisiamasis Mačiulis 
jam sakęs, kad, girdi, gal čia 
žydų darbas. Trečias liudinin
kas — gaisrininkas Merkinas 
pareiškė, girdėjęs iš užpakaly 
jo gaisro metu stovėjusių Rim
šos ir teisiamojo Lesevičiaus, 
nežinąs tik, būtent, kuris iš 
juodviejų pasakęs, kad gaisri
ninkai žydai nenoromis gesiną 
gaisrą, nes, girdi, patys žydai 1 
ir padegę. Tik Rokiškio žy
dams pakėlus dėl tų gandų di
delį triukšmą, Rimša ir Ma
čiulis pradėję apie kitas gais
ro priežastis kalbėti, įvairius 
spėlojimus daryti. Vienas iš 
juodviejų buvęs metęs net min
tį, kad sandėlis nuo traukinio 
garvežimio užsidegęs...

Liudin. Maciejauskas vakar 
teismui tarp kitko dar katego
riškai pareiškė, kad 
apdraudimo įstaiga visai ne
duosianti bankui apdraudimo 

premijos.
Girdi, ne tik todėl, kad, kaip 

prisipažino teisiamasis Kurkis, 
pats buvęs banko direktorius 
Rimša tyčia sudeginęs tą san
dėlį. Tačiau ir dėl to, kad ban
ko ir jo sandėlio prekių kny
gos buvusios tokioj chaotiškoj 
netvarkoj, jog 
negalima buvę

ir iš jų visai 
nustatyti, kiek 

melu butą pre-

Sandėlis su prekėmis buvęs 
apdraustas aukščiausia kaina 
300,000 litų sumos. Sandėlio 
prekės buvusios apdraustos tik 
trejetų mėnesių prieš gaisrą. 
Rimša nogėjęs dar brangiau 
apdrausti. Jisai, apdrausdamas, 
buvęs sandėlio prekes įkaino
jęs net per 500,000 litų, nors 
tatai jau visai fantastiška su
ma buvus.

Sandelio prekes, kaip pareiš
kė liudin. Maciejauskas, tiesa, 
buvusios protokoliškai surašy
tos, bankui darant Naujiems 
Metams prieš gaisrą savo tur
to apyskaitą. Tą protokolą bu
vusi pasirašius ir banko revi
zijos komisija. Tačiau, esą, liu
din. Maciejausko paklaustas 
rimčiausias tos revizijos komi
sijos narys p. Poklevskis-Ko- 
zel pasisakęs, kad jis tik taip 
sau sandėly iš tolo pasižiūrė
jęs ten buvusių prekių ir pa
tikėjęs banko buhalterio Zing- 
bergo padarytu prekių sąrašu. 
Dar pridūręs, girdi, kas 
visas prekes suskaitys ir 
tikrins — per daug laiko 
truktų...

tasai buvęs banko buhal- 
Zingbergas, nekalbant jau 
jo sąžiningumą, kaip va- 
teismui pareiškė liudin. 

Trejus, pas kurį Zingbergas
vėliau tarnavo, tesąs toks bu
halteris, kad jo ‘5bezlaberšči- 
nos” ir buhalterija, girdi, an
aiptol pavadinti negalima...

Toliau iš liudininkų parody
mų vakar paaiškėjo

įdomi eilės kyšių istorija.

ten
pa
ūž

O

apie 
kar

no atvykusiam valstybinės ap
draudimo įstaigos inspektoriui 
liudininkui Januševskiui. Tei
siamasis Mačiulis pakišęs jam 
viešbuty 10,(XX) litų čeki cen- 
traliniam ūkininkų bankui,

prašydamas “nesiknisti ir grei
čiau grįžti į Kauną”. Mat, Ja
nuševskis kaip lik tada sten
gėsi nustatyti, kiek iš tikrųjų 
prekių banko sandėly sudegė.

Januševskis drauge su Ma- 
ciejausku nunešę vėliau tą če
kį pas pral. Labanauską. Ty
čia, girdi, pral. Labanauskui, 
kad tas įsitikintų, koks yra 
Rimša ir Mačiulis. Mat, kun. 
I^bannuskas dar ir- jx> gaisro 
abu juos labai užsistodavęs. 
Važinėjęs net į Kauną skųs
tis dėl vaisi, apdraudimo įstai
gos likvidatorių ir revizorių. 
Januševskis tada gavęs dlel to 
net pastabą iš savo vyresny
bės.

Rimšos agentas Gordonas 
bandęs kyšiu papirkti valst. 
apdraudimo įstaigos į eksper
tus sudegusioms sandėly pre
kėms nustatyti pakviestą inžin.

Buvęs siūlytas kyšys ir tei
siamajam Plevokui, kuris anuo
met tebebuvo dar Liet, koope
racijos bendrovių s-gos Rokiš
kio skyriaus buhalteriu.

Pats Rimša bandęs papirk
ti ir Oskarą Trejų. Kalbinęs 
jį ekspertu bankui būti. Už tai 
žadėjęs O. Trejui grąžinti Tre- 
jaus brolio į banką patekusius 
vekselius apie 200,000 litų ben
dros sumos. O. Trejus tačiau 
parodęs Rimšai duris ir suti
kęs būti vaistyto. a|xtraudimo 
įstaigos ekspertu.
Dėl kyšio Januševskiui, Mačiu
lis vakar teisme su liudininku 

karštai susikirto.
Liudin. Januševskis buvo 

teismui papasakojęs, kad Ma
čiulis atėjęs vieną vakarą, už
gesus jau elektrai, į Janušcv- 
skio kambarį “Lond|ono” vieš
buty Rokišky ir prašęs Janu- 
ševskį “nesiknisti ir grįžti į 
Kauną”. Išėjus Mačiuliui, Ja
nuševskis ir radęs ant n ak 
nio staliuko prie žvakės palik
tą aną 10,(XX) litų čekį, pasira
šytą Mačiulio.

Teisiamasis Mačiulis vakar 
pastatė ‘po parodymo liudinin
kui Januševskiui klausimus, ar 
šis pats neprašęs iš Mačiulio 
“honoraro” ir ar jis neįsidėjęs 
tą čekį tiesiog iš Mačiulio ran
kos į savo kišenę. Liudininkui 
paneigus, kad jis, esą, niekad 
Mokios kvailystės” nepadary
tų, — Mačiulis teismui papa
sakojo, kad pats Januševskis 
to kyšįo reikalavęs. Girdi, Ja
nuševskis Mačiuliui ir dar kaž
kurioms banko valdybos na

riams, kurių pavardžių Mačiu
lis teismui nepasakė, nuolat pa
sakodavęs tokius anekdotus, 
iš kurių aišku buvę, kad Janu
ševskis norįs iš banko gauti 
tani tikrą “honorarą”. Ir tą 
dieną, kada Mačiulis tą čekį 
Januševskiui davė, paskutiny
sis po kelis kartus kartojęs jam 
savo anekdotus apie “honora
rus”. Mačiulis radęs Janušev- 
skio kambary ir tą centrali- 
nio ūkininkų banko čekį blan
ką. Girdi, tyčia jį pasirašęs ir 
įteikęs Januškex|skiui, kad vė
liau galėtų teisme bylą jam iš
kelti.

Prokurorui p. Monstavičiui 
tąčiau' paprašius nors vieną iš 
tų Januševskio anekdotų papa
sakoti teismui, Mačiulis sumi-i tinamas dėl žmonių nuodijimo, 
šo. Iš pradžios atsakė, nebe-' Pasak 'policijos, suimtasis 
atsimenąs, o vėliau pridūrė, prisipažinęs, kad per pastarus 
girdi, tik anekdotai buvę loki ketverius metus jis įvairiose 
“salni” (vadinasi

WASII'1NIGTONAS, vas. 20. 
— Netoli nuo Ųuantico, Va., 
šiandie žuvo du laivyno avia
toriai, Įeit. Joseph VVolse, ir 
Įeit. Wm. Ostertag, jų aero
planams susidūrus ore ir nu
kritus į Potomac upę. Abiejų 
kūnai nesurasti.

Maskvos laikraštis 
dėl protestų prieš 

antireliginę kovą
Hestija. tikina, kad tie pro
testai tai tik kapitalistinio 
pasaulio pavydas sovietams

[Pacific and Atlantic Photo]

Primo de Rivera, nuverstas 
Ispanijos diktatorius

Gaisras President Gar- 
field garlaivy

JERSEY CITY, N. .1., vas. 
20. — Stovinčiame savo prie
plaukoj pasažieriniame garlai
vy President Garfield šiandie 
kilo gaisras. Bijoma, kad ug
nis nepasiektų patalpos, kurioj 
yra 1,500 bačkų naftos. Gais
rininkai daro pastangų ugnį 
užgesinti.

Ragina Amerikos vy
riausybę daryt inter

venciją Rusijoj
Valstybes departamentas tačiau 

atsako, kad antireligine ko
va sovietijoj Amerikos ne

liečia M

Lakūno Eielsono kū
nas taipjau rastas
FAIRBANKS, Alaska, vas. 

20. — Lakūnas Crosson ra- 
dio praneša iš įšalusio Sibiro 
pakrašty laivo Nanuk, kad la
kūno Carlo Ben Eielsono kū
nas taip pat tapo surastas. Jį 
rado pusny, sniego užneštą,' ne
toli nuo jo ir jo draugo Ivarlo 
Borlando sudužusio aeroplano, 
devyniasdešimt mylių į pietų 
rytus nuo Noriu Cape, Sibi
re. Borlando kūnas buvo ten 
pat surastas pusny praeitą ket
virtadienį, vasario 13.

Rielsonas ir Borlandas žu
vo lapkričio $> dieną, išlėkę iš 
Alaskos teikti pagalbos Įšalu
siam kailių prekybos laivui 
Nanuk. Sudužęs jų aeroplanas, 
po ilgų ieškojimų, buvo suras
tas tik sausio 25 dieną.

Rusijai šiais metais 
gresia neužderėji- 
mas dėl sėklų stokos
Sovietų valdžia dekretu leidžia 

žmonėms gauti iš užsienių 
maisto ir rūbų pakietus

i viena

užsienių

MASKVA, vas. 20. — Izvies- 
tija, sovietų valdžios organas, 
aštriai atakuoja Anglijos dar- 
biečių valdžios užsienių reika
lų ministerį Hendersoną už jo 
pareiškimą parlamente dėl re
ligijos persekiojimų sovietų 
Rusijoj. Izviestija sako, kad 
tuo pareiškimu Hendersonas 
sulaužęs sutartį tarp 
ir Rusijos nesimaišyti 
antros vidaus reikalus.

[Iš tiesų, Anglijos
reikalų ministeris parlamente 
nesakė nieko tokio, kas butų 
galima išversti kaip Anglijos 
vyriausybes “maišymąsi” į Ru
sijos vidaus reikalus. Priešin
gai, į interpeliacijas parlamen
te ir į konservatorių reikalavi
mus, kad vyriausybė pasiūlytų 
Tautų Sąjungai pasisakyti dėl 
antireligines kampanijos sovie- 
tijoj, Hendersonas atsakė, kad 
Anglijos vyriausybe neturi in
tencijos maišytis j Rusijos vi
daus reikalus.]

eilę užsieniuose protestai prieš 
antireliginę kampaniją pareiną 
iš to, kad kapitalistiniai kraš
tai degą pavydu dėl “socialis
tinės kūrybos pasisekimų” so- 
vietijoje. Toliau laikraštis sa
ko, kad tais rėksmingais pro
testais buržuazinis pasaulis no
rįs užsistoti už “kulokus” ir 
“nepmanus”, kurie šiandie esą 
Rusijoj naikinami.

Papos “krokodilo ašaros”
Romos papa, sako toliau Iz- 

viestija, be reikalo liejąs kro
kodilo ašaras dėl “kulokų” ir 
“nepmanų”. Jis vely teprisime
nąs inkviziciją su jos liepsno
jančiais laužais ir kitokiomis 
torturų priemonėmis, kurias 
katalikų bažnyčia labai mėgus 
vartoti prieš “eretikus.”

‘Pravdopodobnie’ dėl 
500 m. Vytauto iškil

mių Lietuvoje
VARŠUVA, vas. 20. — Ry

šy su Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto 500 metų su
kakties iškilmėmis, pasak Len
kų telegrafo agentūros, Komi
tetas Lenkams Lietuvoje Rem
ti pranešęs, jogei Lietuvos vy
riausybė “prawdopodobnie” ne
leisianti Lietuvos lenkams ren
gti atskirų Vytauto iškilmių, o 
taip pat “prawdopodobnie” ne
leisianti jiems dalyvauti nė 
bendrose lietuvių iškilmėse.

DETROIT, Mich., vas. 20.— 
Čia tapo suimtas vienas James 
Baker, 25 metų amžiaus, bu
vęs Guggenheino laboratorijos, 
New Yorke, darbininkas, kal-

riebųs), vietose nunuodijęs aštuonis as- 
kad negalįs jų viešai čia pa- menis — ne iš piktumo, ar ko 
kartoti...

(Tolinus bus)
kito, bet kad nuodijimas su
teikdavęs jam malonumo.

Green prašo pakeist 
prohibiciją nedarbui 

krašte sumažinti

vas. 20. 
Amerikos 
pirminin-

WASHINGT()NAS, 
— William Green, *
Darbo Federacijos 
kas, laišku prohibicijos įstaty
mo vykdymo komisijos galvai, 
Georgeui Wickershamui, sako, 
kad Volsteado akto modifika
vimas taip, idant butų leista 
gaminti ir pardavinėti alų, su
mažintų krašte nedarbu ir kar
tu pakeltų žemes ūkį.

Green skaitmenimis parodo, 
kad prieš svaigiųjų gėrimų už
gynimą bravorų pramonė, kas 
metai suvartodavo 21/2 milijo
no tonų anglies, 950 tuksian
čių tonų grudų, 60 tūkstančių 
vagonų tiems grūdams trans
portuoti ir 20 tūkstančių va
gonų alui iš 'bravorų prista
tyti vartotojams. Bravorų pra
monę atsteigus, reikėtų dau
gybes darbininkų ne tik pa
tiems bravorams, bet ir kitoms 
įmonėms, gaminančioms reika
lingas jiems mašinas etc.

Byrd’o ekspedicija 
grįžta namų link

NEW YOR'KAS, vas. 20. — 
New York Times praneša ga
vęs žinių, kad kontradmirolo 
Richardo Byrd’o ekspedicija į 

’ pietų ašigalį, praleidus dau
giau kaip metus laiko Ross ju
ros. leduose, vakar rytą bar- 
ka The City of New York ap
leido Vali jos Įlankų ir plau
kia namų linkui. Savo aero
planus ir daug kitokio mate- 
rijolo tekę palikti stovykloj.

BLUFFTON, Ohio, vas. 20. 
— Niekei Plato krovinių trau
kinio lokomotyvai sprogus, ne
toli nuo čia buvo pavojingai 
sužaloti trys traukinio tarnau
tojai.

Chicagai ir apielinkei federa- 
tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuot urnas; kar
tais gali būt lietaus; pavasa
riška temperatūra; vidutiniai 
pietų vakarų ir pietų vėjai.

.J 
buvo,

630
Vakar 

minimam
temperatūros

490, maksimom

saule teka 6:39,šiandie 
džiasi 5:29. Mėnuo teka 2 
ryto.

to i- 
val.

AVASHINGTONAS, vas. 20.
Tam tikri elementai bando 

prigraudenti Washingtono vy
riausybę, kad ji (landų spau
dimo sovietų valdžiai paliau
ti bažnyčių tiždarinėjimą ir re
ligijos persekiojimą.

Valstybės departamentas ga
vo jau penkioliką atsišaukimų 
su raginimais daryti šiokiois 
ar tokios intervencijos, tuo 
tarpu kongresmanas Fish (rep., 
N. Y.) įnešė rezoliuciją, kad 
Jungtinės Valstybės nepripa
žintų sovietų valdžios tol, kol 
ji nepaliaus religinių persekio
jimų.

Valstybės departamentas ta
čiau, kaip teko sužinot, šiuo 
tarpu nemano nieko daryt, vie
na, dėl to, kad Jungtines Val
stybės neturi diplomatinių san
tykių su Rusija, antra, ame
rikiečių interesai čia tiesiogi
niu budu esą nepaliesti.

A

6 Lenkų seimo atstovai 
ir 5 senatoriai nete

ko savo mandatų
VARŠUVA, vas. 20.—Aukš

čiausias teismas pripažino kaip 
beverčius šešių seimo atstovų 
iš Lucko ir Rovno mandatus 
ir penkis senatorių iš Voliniaus 
mandatus.

Seimo atstovai, kurie tapo 
teismo diskvalifikuoti, yra: 
Janušas Radzivila ir Vislickis, 
abudu bepartinio bloko; Volyr 
niec ir Fiodoruk, “selrbhai”; 
Scrvatnik ir Vlasovski, ukrai
niečių klubo. Diskvalifikuoti 
senatoriai: Dali, Huskovski, 
Redko ir Srokovski,--bepartinio 
bloko, ir Kozicki, ukrainiečių 
klubo.

Norėjo pakarti vyrą — 
pakliuvo i policiją

“Žemaičių Prietelius” prane
ša:

UTENOS apskr. — Taurag
nuose sausio 8 d. naktį žmo
na norėjo pakarti savo vyrą 
Juozą Bikelį. Tuo tikslu Bike- 
lienė pasamdė slaptosios poli
cijos policininką Abelevičių už 
nemažus pinigus, kad padėtų 
įvykdyti vyro nužudymą. Abc- 
levičius neva sutiko padėt kar
ti ir apie tai pranešė pačiam 
Bakeliui ir viešajai (policijai. 
Bikelis apsimetėm girtas esąs, 
žmona jį pabučiavo ir su Abe- 
leviČiumi išvedė į tvartą, kur 
bandė pradėt karti, bet iš šiau
dų iššoko tyčia pasislėpęs ki
tas policininkas, ir viskas bai
gėsi tuo, kad “narsi” žmone
lė atsisėdo į kalėjimą. Bikelis 
džiaugiasi ir. dėkoja Abetovi- 
čiui už tai, k?d jis pasirodo 
tikras slaptosios policijos po-l 
ličiu i ūkas.

MULHOUSE, I’rancija, vas.
20. . Polašo k.syklos netoli
nuo Mulhouse šiandie, viršui 
įgriuvus, buvo užmušti penki 
darbininkai.

Angliakasiai reikalau
ja, kad Lewis ir Fish- 

wick rezignuotų
’ HIERRIN, 111., vas. 20.—Pa
smerkdamas nepaliaujamą ko
vą tarp kasyklų darbininkų 
unijos viršininkų, Lokalas No. 
2678 šiandie priėmė rezoliuci
ją, kuria reikalaujama, kad 
abudu, ir internacionalinis 
United Mine Workers of Ame
rica pirmininkas John L. 
Levvis, ir Illinois distrikto pir
mininkas Harry Fishwick, iš 
savo vietų rezignuotų.

Kova tarp Lewiso ir Fish- 
wicko traukiasi jau kelintas 
mėnuo.

‘‘Pasaulio revoliuciją” 
kominternas nukėlė į 

kovo 6 dieną
Amerikos komunistų parti

jos oficiozo Daily Worker’io 
pranešimu, tarptautinių bedar
bių demonstracijų dieną mas
kviškis kominternas nukėlęs iš 
vasario 26 į kovo 6 dieną.

Maskvos popiežiai, mat, nu
sprendė, kad komunistų parti
joms reikia duot daugiau lai
ko prisirengti bedarbių demon
stracijoms, kurios, supranta
mas dalykas, turės virsti pa
sauline revoliucija. Kapitalis
tinio pasaulio dienos, vadinas, 
suskaitytos.

Meksikos konsulas Var
šuvoje užsimušė

VARŠUVA, vas. 20. — Au
tomobilių kolizijoj čia buvo 

baisiai sužalotas Meksikos kon
sulas Raul Rodriguez Duarte. 
Jis netrukus mirė.

RYGA, vas. 20. — Javų, 
ypačiai kviečių, pirkliai Rygoj 
nesitiki gauti daug grudų iš 
sovietų Rusijos, kadangi šie
met Rusijai gresia nederlius 
ir sovietai neleidžia grudų re
zervų eksportuoti. Nuo sausio 
1 dienos Rusija eksportavo tik 
10,(XX) tonų javų, kurių 70 
nuoš. buvo rugių, miežių ir 
avižų.

Sovietų valdžia privengia 
eksportuoti javus dabar, kai ji 
konfiskuoja ūkininkų žemes ir 
kuria “kolchozus” (kolekty
vius ūkius) ir “sovehozus” 
(valstybės ukius). Maskvos 
spauda praneša, kad, dėl sėk
lų štoko, sėjimo plotai teksią 
sumažinti iki pusės.

Maskviškė Krasnaja Gazeta 
paskelbė oficialų valdžios de
kretą su sąrašu daiktų, ku
riuos leidžiama rusams gauti 
pakietais iš užsienių savo as
meniniam vartojimui, būtent: 
miltų, ryžių, cukraus, džiovin
tų daržovių, pieno, mėsos, žu
vies, mažą kiekį drapanų, ava
lo, sidabro ir aukso daiktų ir 
muilo.

Pastaruoju laiku Rusijos gy
ventojų giminės Rygoj galėjo 
pirkti krautuvėse miltų, kruo
pų, cukraus, džiovintų vaisių, 
pieno, mėsos ir žuvies produk
tų ’— visi tie daiktai kilę iš 
Rusijos ir sovietų prekybos de
legacijos Rygoj parduodami — 
ir pakietais siųsti juos atgal 
j Rusiją.

Naujo parlamento 
rinkimai Japonijoj
TOKIO, Japonija, vas. 20.— 

Japonijoje šiandie įvyko nau
jo parlamento atstovų buto rin
kimai einant visuotinio vyrų 
balsavimo įstatymu. Balsų skai
tymas prasidės rytoj (šiandie). 
Manoma, kad rinkimuose dar
bininkai bus laimėję nuo de- 
šimt\iki penkiolikos vietų.

KAUNAS. — Baigiama spaus
dinti ir netrukus pasirodys Ba
lio Sruogos ilgoka studija: 
“Petro Vaičiūno dramaturgi
ja”. Knyga visapusiškai kritiš
kai nagrinėja žinomo musų 
dramaturgo Vaičiūno kūrybą 
ir duoda daug įdomios med
žiagos iš teatro istorijos ir te- 

! ori jos.

PINIGAI 
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpų 
laikų už labai žemų kainų — 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 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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East Windsor, 
Ontario

Detroit, Mich
Ella May” Choro koncertas. — 
“Lietuviški” juodukai. — 12 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas. — Kliu- 
bo vakaras ir t. t. i

ir pats veikalas esąs nekoks. 
Lošėjai irgi lošę negeriau šiai, 
kas veikalą dar labiau pablogi
no.

Tą dieną įvyko ir vyčių Šven
to Jurgio parapijos koncertas. 
Nors koncertas įvyko vasario 
9 d., bet “Detroito žiniose” te
ko .matyti korespondenciją jau 
parašytą ir atspausdintą vasa
rio 8 d. ir sako, kad koncertas 
pavyko gana gerai ir t. t. Ge
ras korespondentas, kad dar už 
kelių dienų žino, kad koncertas 
jau “pavykęs”.

Vasario 16 d. įvyko apvaikš- 
čiojimas 12 metų Lietuvos ne
priklausomybės Lietuvių Svetai
nėj. Programo išpildyme buvo

Nedčlioj, vasario 9 d., Lietu
vių Darbiečių “Ella May” Cho
ras turėjo kontertą. Koncertas, 
kaip kad ir kiti darbiečių kon
certai, daug žada, bet mažai 
duoda. Pats1 “Ella May” choras 
yra gana mažas ir labai dar 
daug reikia lavint, kad butų 
galima pavadinti choru. “Aido” 
choras irgi dalyvavo tame kon
certe. Choras skaičium nėra atvykęs Vanagaitis, Olšauskas, 
mažas, bet dainavime ne tik j rodos, net iš Dayton, Ohio ir 
nežengia pirmyn, bet greičiau vyčių choras. Programas buvo 
žengia atgal. Pirma prie moky- geras. Kalbėjo Dr. Siurbia, adv.

Uvick ir kun. Bareišis. žmonių 
buvo gana daug koncerte ir ant 
šokių.

Vasario 23 d. Lietuvių Pilie
tinis Kliubas rengia metinį ba-

y patingas dalykas, lių, kur bus suvaidinta komedi
ja “Balon kritęs, sausas nesi
kelsi”. Sako, kad programas 
busiąs gana įvairus.

Detroito biznierių laikraštis 
vėl' pasirodė po tokiu pat ant-

juodukai su galviu “Detroitu žinios”. Leidė-

tojaus Kvedero choras nepaly
ginamai geriau dainavo, negu 
prie dabartinio Žuko.

Kita programo dalis irgi bu
vo menka.

Vienas
kuris man ir kitiems šiame kon
certe teko pastebėti, — tai “lie
tuviškų” juodukų būrys, kurį 
lietuviški darbiečiai pakvietė į 
savo koncertą. Po koncerto, pra
sidėjus šokiams, 
lietuvaitėmis gana meiliai apsi-1 jas ‘to laikraščio yra Paul Molis.

Laimingo pasisekimo.
Jaunas Dctroitictis.

Rockford, III

jasi išsijuosęs p. J. J. Petraitis, 
ir kaip girdėt, jis yra pasiryžęs 
“Naujienas” išplatini po visą 
Rockfordą. Linkiu jam pasise- 

Naujienų” skaitytojai

kabinę šoko. Kaip lietuvaitės 
myli juodukus, — tai nežinau. 
Bet užklausus vienos iš šokusių 
merginų, ji man štai ką pasa
kė: “Aš ir kitos merginos esam 
verčiamos šokti su juodukais
savo tėvų.” Tai štai prie kokios Darbai _ K(M.testantas. _ Bol- 
kvailybės disciplina priveda, meškcrė
kad net šokti tėvai verčia savo, _______
dukteris su juodukais. Kažin,
ar darbiečiai, vadinami komų- Darbai čia sumažėjo ir ne- 
nistais, nepradės versti savo j mažai yra bedarbių. Daugelis 
dukteris apsivesti su juodu-i dirbtuvių dirba po 8 vai. 4 die- 
kais? | nas savaitėje. Tikimasi, kad at-

Kiti man dar įdomesnių da- šilus orui ir bedarbių skaičius 
lyki] papasakojo. Sako: “Pirma sumažės.
darbiečiai juodukus nekvietė į šiame “Naujienų” konteste 
savo parengimus, nes padary- čia kontestantu yra ir darbuo- 
įlavo pelno iš munšaino palaiky
mui savo chorų. Bet dabar, 
esant bedarbei, publika mažiau 
besilanko. O jei kurie ir ateina,
tai neprageria tiek, kad palai- kimo.

To- ■ turėtų paremti p. Petraičio dar
ką i p galint 

i “Naujienų”/ išplatinime, nes 
“Naujienos’ yra geriausias ko
votojas prieš visokius darbinin
kų mulkintojus.

Vietos komunistai rengia “jo
marką”, kurį jie vadina “parė 

biečių pradėjo trauktis, ir kuo- su programų” dėl “apgynimo 
met jų eilės retėja, tai turi darbininkų klesos kovotojų”, 
griebtis už visko. Mat, juodu- nes esą “gabiausi darbininkų 
kai yra tamsus žmones. Todėl vadai” įkalinti.
darbiečiams-komunistams leng-j Kas gi pas komunistus yra 
va juos patraukti į savo paren-j tie “darbininkų klesos kovoto- 
gimus, ypač kuomet tieji gauna jai” ir “gabiausi darbininkų va- 
progos pasimyluoti su baltomis! dai” ? Ugi tie, kurie skaldė ang- 
moterimis arba merginomis... liakasių ir kitas darbininkų uni- 

Man vienas pasakė, kad ko-ijas'Tr 'tvėrė savo “unijas”, ka- 
vo 2 d. “Aido” choras rengia da juos darbininkai išspyrė lau- 
koncertą Lietuvių Svetainėj, kan iš savo tarpo už kėlimą be- 
Sako, aidiečiai užkvietė juodu- tvarkęs jų organizacijose.
kus. Esą vieną buvom tik pa- J Kad į tą savo “jomarką” pri- 
sikvietę praeitais metais, kai! traukus publikos, komunistai 
lošėm operetę gruodžio 22 d.,1 susižvejojo j programą ir to
tai baltieji išyijo. Bet dabar tojkius žmones,' kurie komunis- 
nepadarys, nes jų bus daug, ir j tams netarnaudavo, ir įdėjo į 

v ’■ tas savo plakatus kaip kad žvejys 
užkabina slieką ant savo meš- 

kad tokia Mrs. ir Miss 
dainuos solo... Aišku, kad ko
munistams nesvarbu tų daini
ninkių dainos, bet svarbu yra 

| jiems pagarsinti savo plakatuo
se jų vardai. Ir,su tais vardais 

nors atsitikti ir su jie mano, kad kaip su kukučiu 
nes jie ateina pri- užkabins publiką ir atves į savo 

si rengę ir, baltiesiems užkabi- jomarką.
nūs, gali tas pat įvykti. •

Daugelis buvusių lietuvių ta-i dą teplioti į jų plakatus ir da
ine koncerte pasipiktino tokiu lyvauti jų programe, tai, viena, 
darbiečių pasielgimu ir pasakė, reiškia gelbėti jiems pasižvejo- 
kad jie jau galutinai nutrauk- ti dolerių (kuriuos jie atiduoda 
šią ryšius su jais. O keli man komisarams), o antra, pažemiu*' 
pasakė, kad “šis koncertas man 
yra paskutinis”.

žmonių koncerte buvo viduti
niškai, o juodukai dar padaugi
no ant kelių desėtkų.

Kiek teko nugirsti nuo kitų nieko bendra 
tą dieną ir SLA 352 kp. turė
jus parengimą. Buvo suvaidin
ta komedija “Divorsas”. Sako, I 
žmonių buvę neperdaugiausia

kius darbininkų judėjimą.
dėl jie priversti traukti į savo j bą — padėt jam
•tarpą juodukus.” | “Naujienų”/ išplatinime,

Gal tas pasakymas ir teisin
gas. Man teko nueiti pirmiau į 
darbiečių koncertus, tai daug 
daugiau publikos turėdavo.

Lietuviai darbininkai nuo dar-

jei kas mėgins prašalinti, 
gaus gerą pamoką.

Kokią pamoką gaus, tai ne-| kerės, 
sunku pasakyti. Juodukai gali 
tą pat padaryti su britva, ką 
keli metai atgal Detroito vienoj 
parapijoj padarė filipinai, pa
siųsdami du pas Abraomą. Gali 
tai kada 
juodukais,

Duoti komunistams savo,var

ti savo vardą rimtų žmonių aky
se.

Su Rusijos diktatorių šautu
vo garbintojais šiandie rimtoji 

i lietuvių visuomenes dalis neturi 
R ižas.

CmARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Vasario 11 ir 13 d. pas mus 
lankėsi malonus svečiai, Det- 
raito lietuviai, pp. Slyžiai, pp. 
Maigai ir pp. žemaičiai. Man 
buvo didis malonumas pažinti 
p. Slyžį, kurio giminaičius in
žinierių ir daktarą Slyžius — 
Kaune labai gerai pažinojau. 
Gerb. Slyžys su savo giminai
čiais yra seni kovotojai už lie
tuvybę dar rusų caro laikais. 
Nors pp. Slyžiai gyvena Ameri
koje jau apie trisdešimt metų, 
bet vis. dar jiems brangus lietu
vybės idealai ir p. Sližys dar su
dainavo keletą lietuviškų dainų. 
Pasikalbėjime pp. Slyžiai yra la
bai malonus ir draugiški. Det- 
raite pp. Slyžiai turi ręsta ura
ną. Antras malonus lietuvis, 
“antras Vanagaitis”, p. žemai
tis, kaip ir visuomet, taip ir šį 
karta visus linksmino* savo ko
miškais kupletais. P-as žemai
tis turi anglių sandėlį Detroi
te. Biznis gerai eina, nes ge
rai patarnauja, tai turi pirkėjų. 
Visi buvome “naujieniečiai”, to
dėl maloniai praleidome laiką 
besidalindimai savo mintimis.

—G. J. Yurk.

NAUJIENOS, Chlcage, I1L

atrėžė: “Ką mačija girti ba
dą, kad tėvas badu numirė”,— 
tai tokius įspūdžius nekuriu ne-

Marcelės sūnūs.

Tad dėl tų aukų daugelis nepa
tenkinti. Pas vieną einant na
mo paklausiau, —/ na, kaip pa
tiko tau koncertas? 0 jis man sėsi namo.

kietas-stiprus, jojo-gi švelnes
nis ir silpnas.

Tai-gi iš dainipinkų stebuklų 
nesusilaukta, bet manot, kad 
jų nebuvo? Kur tau apsieis! 
Nagi: išleidžia j sceną “baletis- 
tes” be jokio išsilavinimo, be 
supratimo, lyg pasityčiojimui 
iš dainininkų ir publikos. Vie
nas prie manęs sėdėjęs vyras 
su mergina kada Sarapaites šo
ko, sako: “jau nekitaip, kaip ant 
juoko mus laiko”.

Ne gana to; išleidžia Bimbai- 
tę deklamuoti. Ji po sceną ske- 
rečiodamosi šaukia: “Kraujas, 
mirtis buržujams”. O musų ko
munistėliams tik suminėk krau
ją, tai jie tuoj ir ploja kiek ga
lėdami.

Iš tikrųjų, keista 
rimtesnę programą, 
dainininkus iš J. V.
kus ant scenos. Tatai jau visai 
nepritinka. ,

Koncerto įspūdžiai ne. pas 
visus vienodi, —komunistai gi
ria, o pašaliniai asmenys gal 
būt ir nieko nesakytų, jeigu ne 
tos aukos. Mat, musų komunis
tams negana už tikietus. Jie 
pradėjo verkti aukų, girdi: “Sa
lė brangiai kainavo, o matot 
kiek vietų tuščių yra.” Jie 
mat, tikėjosi pilną prikimšti).

25 m. Sukaktuvės

.,.a

Cleanser

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

Old Dutch Cleanser savo 25 
metų Sukaktuvėse švenčia di
džiausi aitsiekimą moderniško 
valymo veiklume—S veiką 
š v a r u m ą.

šypsena
kam ji
Tai aš

ji nori,

[Pacific and Atlantic Photo]

Palm Beach, Fla. — Roretta 
Sayers, kuri tapo pripažinta 
kaipo gražiausia Floridos mer
gina.

ruošiant 
kviečiant 

leisti vai-

pai uošia skelbimus ir 
porą tuzinų Maskvai 
davatkų tikiotus par- 
informuodami visaip

*-• vt*l'

Toronto, Ont
Mc n k e 1 i u n i u te J an uškienės 

ir Stankūno koncertas

Vasario 15 d. Toronto A. L. 
D. L. D. 162 kuopa ir kokia tai 
spaudos b-vc suruošė koncertą 
pakviesdami iš J. V, “daininin
kus” Menkeliuniutę ir Stankū
ną.

Išnuomuoja pas ukrainiečius 
svetainę.
paleidžia 
ištikimu V 
davinėti,
reklamuot. koncerto stebuklin
gumą. žinoma, stebuklų pažiū
rėti atsirado norinčių (sako, 
kad komuhisįtų papa, taip pat 
myli stebuklų žiūrėti). '

Taigi jau ir pats koncertas. 
Pirmiausia ukrainiečių orkest
ras sugrojo Internacionalą, ir 
keletą, kūrinėlių iš liaudies mo
tyvų. Orkestras pasirodė ne
blogai, tik permažai smuikų tu
ri, vietomis mandalinos nustel
bia kitus instrumentus. Po to 
pasirodo F. Stankūnas ir padai
nuoja kelis kurinius. Reikia pa
sakyti, kad Stankūnas kaipo 
dainininkas gana prastas (kitų 
J. V. dainininkų negirdėjau) 
pas jį skalė visai siaurute, ypač 
tose vietose, kur reikalinga for-

1905
1930

metai atgal Old DutchDvidešimt penki 
buvo išrastas, kad padaryti namų valymą 
lengvesnį ir paprastesnį, labiau patogų ir 
ekonomišką ir suteikti namams apsaugą 
sveiko, higieniško švarumo.

tissimo. Labai prastai pasiro
dė dainuojant “Blocha”. čia 
reikalinga balso, o pas jį naba
gą jo nėra; be to, vidury dai
nos- Stankūno balsas, nutrūksta. 
—bėga prie pianisto varto gai
das. ir sugrįžęs vėl pradeda dai
nuoti. Nežinau kieno čia kaltė, 
bėt. Europoje toki atsitikimai 
nušvilpiami, su paniekinimu, 
toks dainininkas Europoje iš 
dainavimo duonos nevalgytų.

Po jo išeina Menkeliuniutė, 
—žinoma, su linksma 
Tas labai geyąi. Bet 
pati rankomis • plojo ?
nežinau. Atrodo, jog
kad publika sutiktų ja rankų 
plojimu. Menkeliuniutė turi 
platesnę skalę, dikcija irgi ne
bloga, bet balsas sausas, neturi 
sultingumo, kuris kiekvienai 
dainininkei priduoda švelnumo.

Ir labai nejaukiai atrodo, 
kuomet dainininke perdaug ko
ją atmetus laiko. Mimikos što
kas pas abudu. Dainuojant “O*, 
bernuži vienturį” neva pradėjo 
šiek tiek rodyti, bet toli gražu 
ligi profesionalų. Vienu žodžiu, 
atrodo, kad jiems neteko maty
ti geros mokyklos. Be to, due
tams jų balsai netinka: josios

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. Šalinkis 
imitacijų

Dėlei progreso ir vystymosi, vartojimas Old Dutch nuo
latos augo su nuolat didėjančiu reikalavimu augštesnio 
švarumo ir saugumo švarume, šiandie Old Dutch yra 
pripažintas kaip didžiausis atsiekimas moderniškame va
lymo veiklume ir kaipo kelrodys i Sveikų švarumų.
Vartokite Old Dutch, saugų, moderniškų būdų valyti sin- 
kas, maudynes, tile, virtuvės sudynus, geležinius peilius, 
kamaraites, grindis, refrigeraforius, marmurų, medinius 

'Indus, molinius puodus, metalinius (laikius, stiklinius 
daiktus, langus, malevolas sienas, medžio darbus ir l t.

Old Dutch padaro valymų netikėtai 
lengviu dalyku. Jo pleskuotas, plok
ščios dalelės nusineša atkaklius pur
vus, riebalus, ir nevalumus. Jis ap
saugo namų su Sveiku švarumu pa- 
pašalindamas pavojingus sveikatai 
nematomus nešvarumus.
Old Dutch nesubraižo, kadangi jis 
neturi smilčių ar kietų žvirgždų. 
Taupinkite pinigus... Old Dutch 
yra ekonomiškas ... trupučio išten
ka ilgam.

Chase# 
Dirt

Naujienų Ekskursija
IETUV0N

JEIGU JUS
DIRBA TE LA ŪKE
APSISAUG0KIT imdami Scott’s Emulsion 

reguliariai visa žiemą. Tai yra malonus 
lengvas būdas imti cod liver oil. lai rie

bus maisto tonikas, kuris pagelbsti 
apsiginti nuo žiemos drėgmių ir šal
čiu. Lengvai virškinamas. Kiekvie
nas aptiekininkas turi jų. Nurody
mai ant bonkos. Pradėkite šįvakar

Gegužio-May 26 d., 1930
KLAIPĖDĄTIESIAI Į

SVEIKA
TOS 

APSAU
GOTOMS 
ŽIEMA

SCOTTS EMUiSION
Scott čkiBoiTno, Bloomfiold, N. J. 29-1B

wpyi ■n— rw t—

SPECIALE NAU
JIENŲ LAIDA

išeis

šeštadieny j, vasario 22 d., 1930,
kurioj tilps istorinis Chicagos Lietuvių Jau 
nuolių paveikslas, nuimtas Ramoves teatre ap- 
vaikščiojime 12 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių, surengtų Naujienų.

Būtinai kiekvienas įsigykite šitą nepaprastą 
Naujienų laidą.

.......

.............

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 Chicago, III
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CHICAGOSi
ŽINIOS

■ I

Lenkas kongresmanas
teisme

Prasidėjo garbingo Čikagos 
lenko/'' kongresmano Kunzo ir 
jo sūnaus byla. Jiedu yra kal
tinami tuo, kadi paėmę kyšiu 
$100. Už tuos pinigus, girdi, 
žadėję išsistoroti davusiam po- 
jlįcininko džiabų. Kunzai ne
prisipažino esantys kalti. Tai
gi teismas nuspręs ar jie kal
ti, ar ne.

Autu pramonė Suv. 
Valstijose

Chicago Motor Club duoda 
tokių žinių:

Dabar, pavasariui artinan
tis, kai žemė drėgsta, švara 
vežimų minkštais keliais apri
bota. Vidutiniai imant, kiekis 
svaros nusakytas tokiems ke
liams vienam vežimui, yra 
daug-maž nuo 5,000 iki (>,000 
svarų. Prie kelių, kurie nusa-

IPaeiue uuu zvllantic Piloto j

ma Suvienytose Valstijose, ga
lėtų suimti visus šalies gyven
tojus, po penkius jų kiekvie
nam aului.

Jusij saugumui

solsmanų ir teatrų lankytojų, 
kurie palieka Čemodanus, in
strumentus ir kitokius (laik
ius s"vo automobiliuose. Kai 
paliekate autą gatvėje, tai ne
užmirškite iškelti stiklus ir už
rakinti dmis.

Polita Berdas, “panelė Ispa
nija”, dalyvaus pasaulio gra
žuolių konteste Pietų Amerikoj.

....... ■*--------------=
ko kiekį svaros vežimams, pri
kalta- lentos su įspėjimais ko
kių svarų galima vežti. Kai ku
rie pavietai reikalauja, kad tro
kši nedarytų gilesnių vėžių, 
kaip dviejų colių gilio. Nusi- 
kaltusiems šiems patvarky-

SKALBIA AUKSO PAKRANTĖS 
ŠILKUS

Miss A. Carlson, skalbėja dėl Mrs. 
I). Mark Cummings. turtingos drau- 
KijoH moteries. įgyvenančios Chieasroa išim
tinai milioniei itj apartmentiniame liotelyje, 
1550 N. State Parkway. kur tik Americ
an* Family Flakea patikima neįkainuojami 
skalbimai. •'American Family Flakes yra 
taip greit verdančios.” sako Miss Carl
son. "Mrs. Cutnmings skalbiniuose yra 
puikiausių lininių, nėrinių. šilkų ir lin- 
zerijų. Trinimas yra nereikalingas su 
šiomis plcskelėmis, mano rankos _ yra vi
suomet minkštos ir švelnios." šios ples- 
kelės taipgi mažiausia kainuoja... 3 ne
mažo didumo pakeliuose. Pas visus par
davėjus.
Išdirbamos James S. Kirk A ('o., Chicago

manis grūmoja bausmė ne ma
žesnė, kaip $10 ir nė sunkes
nė, kaip $100.

♦ ❖ *
Suma pinigų, išleistų Ameri

koj keliams taisyti ir tiesti 
1930 metais, yra lygi sumai 
algų vieno miliono vyrų, už
dirbančių metams po $2,000.

♦ ijc *

Du trečdaliu viso pagamina
mo šlifuoto stiklo sunaudoja 
autų pramonė.

❖ ❖ ❖

Kiekvienų kartą, kada tele
fonas suskamba Amerikoje, tai 
šalies automobilis padaro 6 my
lias kelio.

*
Šią dieną sunaudota 40,000,- 

000 galionų denatūruoto alko
holio autų motorams apsaugo
ti nuo užšalimo.

❖ ❖ ❖

Amerikoje į gazolino stotį 
investuota daug-maž $650,- 
000,000.

* * *
Apskaičiuojama', kad Ameri

koje kas metai išmokama $101,- 
000,000 privačiams šoferiams.

* ♦ *
Autai, kurie dabar naudoja-

24-TAS METINIS PRE-INVENTORY 
IŠPARDAVIMAS

Kiekvienas kailinis kautas ir kailių ap- 
kaklės yra nupiginti ir dabar parsidavi- 

nėja už labai žemą kainą
Visi esate kviečiami pamatyti musų pre

kes ir patiems įsitikinti 
Musų prekės yra garantuotos

Taisymas, Valymas ir Storage per 2 
metus

Mažas depozitas laikys drabužį iki jis 
bus jums reikalingas.

D. Adlerblum
6510 So. Halsted St.

Tel. Normai 5150

šios savaitės bijilelene poli
cijos komisionierius, Wm.F. 
Bussell, įspėja čikagiečius:

Daug vagysčių rapoirtuota 
policijos depą r lame n t u i (lėliai 
to, k?d nesilaikyta atsargumo. 
Biznieriams patariama įsakyti 
klerkams ir pasiuntiniams, kad 
jie atiduotų pakėlus ir siun
tinius tikrai tiems asmenims, 
kuriems adresuota.

Įspėkite klerkus ir pasiunti
nius prisidaboti žmonių, kurie 
sukinėjasi apartmentų arba 
ofisų koridoriuose. Įspėkite ap
sisaugoti tokio žmogaus, kuris
saku: “Aš paimsiu”.

Persergėkite taipjau pasiun
tinius, kad jie prisidabolų lo
kių nepažįstamų žmonių, ku
rie sako jiems: “štai doleris, 
nuneškite mano laiškų į anų 
štai namų, o aš palaikysiu jū
sų paketą”.

Išmokėti pinigai 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

253(H>—K Če pa i t ei 
16230 V. Grinienei 
16231—J. čereckui 
25299 E. Stasiulionienei 
25433—A. Mikolajunui 
25441 J. Ivaškevičiui 
254 13—A. Maslauskienei 
25444—M. Žakevičiui 
25117—L. Mankevičiui
25313—Jonui, Antano, Ambro- 

. zui ;
25307—jB. Pungienei
16242—<B. Miniauskaitei
16248—A. Baugelienci 
16251—E. Akelailienei 
16255—A. Pulinauskaitei 
16271—B. Staiigienei

Vagiliai turėjo turtingų der- 16276 P. Sublinskaitei 
lių praėjusių savaitę (lėliai ne-116283 A. Vištarlienei
atsargumo daktarų, advokatų, 25308—K. Bagačiunienei

Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną, 2) neparastą paišeli: rašo ir už
dega, 3) 1 gv. saldainių dėžė, 4) trejanka

Vienas numeris Hp A A Q 332 W. Broadway
10c. Adresas: JL 1111111Y/10 So. Boston, Mass.

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampą.

BUSI IŠMINTINGAS’ SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

16243—V. Zdtinavičienei 
16217—J. Budreckiiui 
16285 I. Mažeikiu 
16219—M. Kurauskienei 
16279 P. Ali u Menei 
25310—K. Baltrukaieiui 
24554—M. F ei tingienei 
16246—E. Jankei 
16262—M. Slaboševičienei 
16278—JI Bukauskienei 
16282—M. Milašiui 
16273—J. Taniukui 
16245—P. Austienei 
16264—J. Čepuli u i 
16280—J. Narbutui 
16289—A. Viliui 
16291 U. Jonaitienei 
16012—A. Každailienei 
16035 K. Liaugminaitei 
16048—O. M ikužienei 
25387—J. Kaminskaitei 
56728 O. Kazlauskienei

16192—B. Daugšienei 
16237—O. Armonienei 
21557—J. Bubniui 
25431—J. Pa gojui 
16250—E. Draugelienei 
16270—0. Stankienei 
16272 O. Žukauskienei 
16256 O. Šimkunienei 
16267—M. Dobilui 
16260—M. Pečiulienei 
16281—M. Grigaliūnienei 
16281—O. Kiupelienei 
25454—P. Lūšiui 
25 156—V. Margiui 
25 167—P. Kaupustienei 
..<5468—E. K a z i a u s k i * ■. n * i 
25179— E. A i d: k on a: č! u i 
56738—A. Velikoniui 
25316 S. Mikšiui 
16292 A. Balčiui 
16293—U. Stulginskaitci 
16296—P. Daugkentienei

16301—S. Tamošiūnui 
16302—S. Milkui 
21566—-K. Bagdonienei 
16299 Z. Šileikytei 
24562 M. Piktumaitci 
L 6298—M., Judeikienei 

224568—J. Buržui 
i 16306—O. Kazlauskienei 
16313- -A. Jakubauskui 
16319—M. Mockaitytei 
25319—E. černeckaitei 
25477—'I'. Bamoškui 

į25185—V. Birvidui

■ 2 5297- -O. B i m k i ei i c i
116269 S. Vilkauskaitei
16268—A. Vilkauskaitei

16312—A. K rikščiunienei
ii 073—V. Jenčiui
16131 P. T'arvidaviči u i
Ihį33__(). 9’arvid.utei
16181 -J. Navickienei
2.2291— A. Orantitei

--------------------—--- -------- --------------- ------- -----------------------------------------------------,-------

Tegul Budrikas Jums Pristato

Atwater Kent Radio

ATIVATEKKtNT
Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina $109 be tūbų
pasirinkimas įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor- 
elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $149, be tūbų, tūbos $23, viso už $172.

Didelis
dus su

Dykai 6 lietuviški rekordai su kožna kombinacija. Dykai prijungiame ir garantuojame pilną
UŽGANĖ DIN IMĄ.

Pasinaudokite proga. Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Koosevelt 850fl

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
$8:01 per year in Canada
$7.00 per year outside *of Cbicaflo
$8.00 per year in Chicago

8c per copy
-------------------------------------------------------------------------- 1-----------------

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Federalė valdžia patraukė teismo atsakomybėn 
kornų cukratis ir mielių gaminimo kompanijas, kaltin
dama jas tuo, kad jos parūpinančios medžiagas, iš kurių 
didieji ir mažieji butlegeriai darą degtinę. Prohibicijos 
komisionierius Doran tuo valdžios žinksniu yra labai pa
tenkintas ir sako, kad toliaus reikėsią uždrausti ir ga
minimą bonkų, kamščių, apynių, cukraus ir kitų daiktų, 
kurie yra vartojami butlegerių biznyje.

Jeigu taip, tai reikės uždrausti ir vynuogių, kornų 
ir kitokių javų auginimą. Degtinė yra daroma iš bulvių, 
slyvų, vyšnių ir įvairių uogų. Taigi turės būt išnaikinti, 
daržai ir sodai ir uždrausta visa žemdirbystė. Kadangi 
butlegeriai savo prekes gabena sunkvežimiais (trokais) 
ir automobiliais, tai teks sustabdyti pramonę, kuri šiuos 
transportacijos įrankius dirba. Uždraust reikės ir ga- 
ražių statymą, nes garažiuose dažnai yra raugiamas 
“munšainas”. Galų gale tyrės būt užginta daryti skie
pus po trobomis, ir pačios trobos turės būt nugriautos, 
nes degtinės fabrikai yra įtaisomi virtuvėse ir atlieka
muose “bedrumiuose”.

Tečiaus, tą viską uždraudus, sustabdžius arba su
naikinus, pasiliks dar vienas daiktas, kuris taip pat yra 
labai plačiai vartojamas, kaipo medžiaga svaigiemsiems 
gėrimams gaminti, būtent: vanduo. Ką darys prohibi
cijos vykintojai, kad žmonės neimtų vandens naminėlės 
virimui, įdomu bus pažiūrėti. Gal jie bandys užberti šu-1 
linius, ežerus ir upes žemėmis, o gal pastatys prie kiek
vienos vietos, kur yra vandens, sargus, apginkluotus 
revolveriais ir šautuvais?

NAUJA DEMOKRATIJOS POZICIJA

Vakar Japonijoj prasidėjo atstovų rinkimai į par
lamentą. Pirmu kartu tenai renkama sulig naujuoju 
įstatymu, kuris suteikė balsavimo teisę visiems suaugu
siems vyrams, mokantiems rašyti. Balsuotojų skaičius, 
tos reformos dėka, padidėjo, rodos, daugiau kaip ketu
ris kartus ir dabar siekia 13 milionų.

Taigi demokratija laimėjo naują svarbią poziciją. 
Nors šiandie kai kurie žmonės mėgsta kalbėti apie 
“demokratijos krizi”, bet ji, kaip matome, nuolatos vis 
žengia priekyn.

Šiuose Japonijos rinkimuose jau eina smarki agi
tacija už tai, kad butų suteikta balsavimo teisė ir mo
terims. Ateis laikas, kad ir šis reikalavimas bus išpil
dytas.

Suprantama tečiaus, kad balsavimo teisė dar ne
prašalina nei blogų valdžių, nei darbininkų išnaudoji
mo, nei kitų visuomenės ydų. Ji tik duoda žmonėms 
galią tuos blogumui pašalinti. Bet kad jie tai padarytų, 
jie turi išmokti šita savo galia naudotis. Duok žmogui 
puikiausią automobilių, bet jeigu jisai nemokės jo val
dyti, tai suprantama, kad jam bus daug saugiau pės
čiam vaikščioti.

Demokratinės teisės duoda galimumo žmonėms mo
kintis naudotis jomis praktikoje. Japonijos liaudis, ga
vusi teisę balsuoti, šiandie virsta politine jėga, su ku
ria turės skaitytis tie ponai, kurie iki šiol valdė ją kaip 
tinkami. 

f

MACDONALDO PASITRAUKIMAS Iš NEPRIKLAU
SOMOS DARBO PARTIJOS

Anądien buvo pranešta, kad dabartinis Anglijos 
premjeras, Ramsay MacDonald, pasitraukė iš Nepri
klausomos Darbo Partijos (Indepėndent Labour Party). 
Kadangi Anglijos Nepriklausoma Darbo Partija yra 
nuo seniai pagarsėjusi, kaipo socialistinė organizacija, 
tai kai kas, tik paviršutiniai susipažinęs su to krašto 
darbininkų judėjimu, gali padaryti išvadą, jogei Mac
Donaldas atsimetė nuo socialistų.

Tai, žinoma, yra netiesa. MacDonaldas pasiliko 
Darbo Partijos narys, o Darbo Partija yra ne mažiaus 
socialistiška, kaip Nepriklausomoji Darbo Partija. Pa
staroji yra tik radikališkesnė arba, kaip paprastai sa
koma, “kairesnė”. Ji yra “kairysis sparnas” Darbo Par
tijoje.

Nuo td laiko, kai Darbo Partija priėmė grynai so
cialistinį programą (t. y. nuo 1916 m.), “nepriklauso
miečių” rolė toje partijoje pasidarė nevisai normali.

' /Jžil i Iii ii

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Mętams ..............   $8.00
Pusei metu ...............................  4.00
Trims mėnesiams ..............    2.00
Dviem mėnesiam .......... T--------  1.50
Vienam mėnesiui .........  75

Chicagoj per ilneliotojus:
Viena kopija _______    3c
Savaitei____________________ 18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ....... —----------------- $7.00
Pusei metu _____ __________ 8.50
Trims mėnesiams —..........— 1.75
Dviems mėnesiams...............— 1.25
Vienam mėnesiui__ _______ - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ------------------------- $8.00
Pusei metu_____ ..________ 4.0$
Trims mėnesiams ...... ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PLAČIAI UŽSIMOJO

Apžvalga

Norėdami pasirodyti, kad jie esą “geresni”1 socialistai, 
negu Darbo Partija, kurioje jie sudaro tik menką gru
pę, jie neretai būdavo opozicijoje pastarajai. Neperse
niai, balsuojant parlamente valdžios sumanymą apie 
bedarbių apdraudos įstatymo pakeitimą, kokie dvylika 
“nepriklausomiečių” atstovų balsavo prieš valdžią — 
kartu su konservatoriais!

Del šito “nepriklausomiečių” radikalizmo, kuris 
kartais neša net tiesioginę naudą darbininkų priešams, 
Snowden’as jau prieš keletą mėnesių išstojo iš Nepri
klausomos Darbo Partijos. Dabar jo pavyzdžiu pasekė 
ir MacDonaldas.

Atrodo, kad “nepriklausomiečiai” pamažu iškriks 
ir jų atskira organizacija visiškai ištirps Darbo Parti
joje. Jie savo misiją atliko, skleisdami socializmo idėją 
darbininkų masėse. Kai masės pasidarė socialistiškos, 
tai “nepriklausomiečių”, kaipo atskiros grupės milži
niškoje Darbo Partijoje, darbas gali būt laikomas už
baigtu.

PLEČKAITIS GAVĘS 3 ME
TUS KALĖJIMO

Bostono “Darbininkas” įdėjo 
žinią iš Insterburg, Vokietijos, 
kurioje sakoma, kad Jeronimas 
Plečkaitis esąs nuteistas krimi
naliame teisme už neteisėtą 
Vokietijos sienos perėjimą ir 
ginklų nešiojimą be leidimo 
trims metais kalėjimo.

J. Plečkaičio bendradarbiai, 
Daukša, Pilipavičius, Kreižen- 
ko, žemaitis ir Zalenka nuteisti 
kiekvienas dvejiems metams 
kalėjimo.

Ar buvo -toje byloje iškelta 
aikštėn kokių nors faktų, iš 
kurių butų galima spręsti apie 
tikrąjį Plečkaičio vaidmenį po
litinėje lietuvių emigracijoje 
per pastaruosius dvejetą-treje- 
tą metų, toje žinioje nieko ne
sakoma.

Bet už tai “Darbininkas”, 
kaip “echt” klerikališkas laik
raštis, kuris vyriausia yra lei
džiamas žmonėms) mulkinti, da
ro savotiškų komentarų, ban-

MAKSIM GORKIS IR 10,000,000 RUBLIŲ
Viename Paryžiaus laikrašty 

G. Solomonas, buvusi s sovietų 
prekybos komisaras, pasakoja, 
kaip Leninas pavedė Maksim 
Gorkio ir Gžebino žinion 10 mi- 
lionų rublių kontrabandiniam 
užpirkimui popierio Suomijoj.

—Draugas Solomonas? —pa
klausė manęs moters balsas te
lefonu. '

—Taip, tai aš... klausau...
—Su jumis nori kalbėti drau

gas Leninas. Aš perduodu jam 
telefoną...

—Tai jus, Georgij Aleksan- 
drovič? — išgirdau aš Lenino 
balsą. — Sveikas... štai kame 
dalykas. Pas mane dabar ran
dasi Gorkis ir Gžebinas... Jus. 
rodosi, abudu pažįstate?

—Taip, pažįstu... Kame daly
kas?—paklausiau aš.

Matote, jūsų kontrabandis- 
tų laurai neleidžia šiemdviem 
džentelmonam ramiai miegoti... 
Juodu irgi nori užsiimti tuo 
garbingu amatu. Rimtai kal
bant, aš esu teigiamos nuomo
nes apie jųdviejų projektą... 
Kalba eina apie užpirkimą Suo
mijoj dideles partijos popierio 
—pas mus juk yra tikras popie
rio badas. Tad jeigu jus su- 
<tinka.t.e, tni paskirkite laiką., 
kada galėtumėte su jiemdviem 
pasimatyti ir tuo klausimu pa
sikalbėti...

Aš paskiriau dieną ir laiką 
ir juodu abu atėjo pas mane. 
Gorkis, su kuriuo aš dar gyven
damas Krime susitikdavau ga
na dažnai, nors santykiai tarp 
mudviejų buvo gana paviršuti
niai, mano nusistebėjimui pra
dėjo su manim kalbėtis gana 
draugiškai, net intimišku tonu, 
pradėjo atsiminti apie mudviejų 
susitikimus praeityj... žodžiu, 
užsilaikė visai paprastai. Aš 
paprašiau, kad butų kalbama 
apie reikalą.

-Aš su Aleksiejų Maksimo- 
vičiu,—pradėjo Gžebinas,—siu- 

dydamas apjuodinti Lietuvos 
socialdemokratus. Jisai spėja, 
kad

“savo liudyme jis turėjęs 
įvelti ir savo draugus social
demokratus dirbusius prieš 
Lietuvą, kas butų sudarę ne
malonumą ir dabartinei Lie
tuvos vyriausybei, kuri taip 
lengvai legalizavo Plečkaiti- 
ninkų partiją Lietuvoje.” 
Iš karto matyt, kad tai rašo 

“garsiojo” praloto Olšausko 
dvasios broliai.

KANADIEČIAI PASIGENDA
LIETUVIŲ PROFESIONALŲ

“Kanados Lietuvis” rašo:
“Montreal’o lietuviai skun

džiasi, kad tenai nesama lie
tuvio gydytojo nek advokato, 
net nėra fotografo, nei ge
ro krautuvninko. Montreal’e 
jiems butų gera dirva, nes 
ten yra daug lietuvių. Toron
to lietuviai nors ir toliau pa
žengę visuomeniniame gyve
nime už montrealiečius, bet 
serga ta pačia liga. Be, to 
abiejose kolonijose trūksta 
gerų vargoninkų chorams 
vesti.”.

lova užpirkti Suomijoj (tokį) 
Kiekį popierio, knygomis ir laik
raščiams. Mudu viską ant sa- 
'vęs imava, visus rupesnius, ke
lionę, užpirkimą, pristatymą, 
žodžiu, viską... Mudu prašova 
tik jūsų išduoti tam tikrą avan
są užpirkimui popierio. Prisidės 
taip pat ir A. N. Tichonovas, 
kuris kartu su manim važiuos' 
į -Suomiją... Jus, žinoma, turė
site išduoti visus reikalingus 
paliudymus, kad jokių kliūčių 
nebūtų. 1

—Gerai, o kaip didelį avansą 
jus norėtute gauti iš'prekybos 
komisariato ?—paklausiau aš.

—Visai nedidelį,— atsakė jis. 
pažvelgęs į Gorkį, — viso tik 
dešimtį milionų.

—Dešimtį milionų! — pakar
tojau aš.

—Caro ženklais,—skubiai įsi
maišė visą laiką tylėjęs Gor
kis,—banknotais po penkis šim
tus rublių...

Taip, — tariau aš. —• Na, 
o kaip bus su popierio priėmi
mu?

—Tai yra su {tokiu priėmi
mu?—tarsi nesuprasdamas ma
no klausimo, paklausė Gžebinas.

—Na gi su paprastu priėmi
mu,—-r>t»kartojau aš.   Aš siu- 
lau padaryti taip. Visą įgytą 
popierių jus pristatote Peter
burgo muitinei. Atsakomybę už 
pristatymą imate ant savęs...

—Kodėl gi į muitinę? —per
kirto mane Gorkis. — Mes, bū
tent, manėme, kad jus išduosi- 
te mums paliudymą, kuris pa- 
liuosuos popierių nuo muitinės 
formalumų.

—Na, žinoma, popierius, ku
ris yra perkamas valdžios rei
kalams, nuo muito yra liuosas. 
Tai aišku,- — tariau aš. ■— Kal
ba čia eina tik apie popierio 
priėmimo vietą ir sandėlį. Juk 
reikalinga turėti vietos, kur ma- .
no paskirta komisija iš kompe- 
tentiškų žmonių galėtų tą po

pierių išbandyti ir pertikrinti; 
žodžiu, priimti.

—Bet tai prieštarauja tam, 
apie ką mes kalbėjome su Vla
dimiru lljiču, kuris pasiuntė 
mudu pas jus,—pareiškė Gor
kis.

—Gerai, o ką jus turėjote 
galvoj? paklausiau aš Gorkio.

—Musų projektas buvo toks, 
—pasakė Gorkis, —kad visa ta 
transakųįja bus daroma drau
giškai,, kad iš abiejų pusių bus 
pasitikėjimas... kad viskas bus 
mano kontrolėj. .

Taip mes ir negalėjome susi
tarti. .Ir Gorkis, pareiškęs man. 
kad dar pasikalbėsiąs su Vladi
miru lljiču, nes pastarasis esą 
užgyYė visai kitoniškas sąlygas, 
kurios esančios liuosos nuo 
“biurokratiškų reikalavimų”, 
kartu su Gžebinu išėjo...

Daugiau; aš jųdviejų, nebema
čiau. Ir tik kuriam laikui pra
ėjus sužinojau iš Krasino, kad 
Leninas, sulig principu “turi 
būti taip”, patvarkė, kad jiems 
butų išduota 10 milionų cariškų 
rublių be jokių “biurokratiškų” 
formališkumų... »

Sveikatos Dalykai
ŠALTISt

Šaltį pagavau”, sako milio- 
nai žmonių visuose kraštuose. 
Ir šis pasakymas gan teisingas, 
nes mes iš tikrųjų šaltį pagau
name, tai yra pasigauname įvai
rių bakterijų, kurios ir sukelia 
visokių nesmagumų gerklėje, 
ausyse, nosyje,s akyse ir kitur. 
Be bakterijų šalčio nepagausi. 
Vienas susirgo šalčiu, žiūrėk 
jau ir kitas serga—4ai patys 
patėmijote, ar ne. O jau kiek 
silpnesnis žmogus tai beveik 
visuomet šaltį* ir turi.

Visokios ligos kamuoja silp
nesnius, nuvargusius žmones. 
Nueik į šiltą teatrą, pasėdėk 
kelias valandas, paskui gerai 
parūkyk, mažai valgyk, atsigulk 
vėlai ir ląng'lts užsidaręs mie
gok iki pietų—jei nesusirgsi 
šalčiu, tai, anot Dr. Beringerio, 
tur būt Viešpats tave specialiai 
sergsti, šaltis, kaip paprastas 
uždegimas gerklės, paprastai 
maža ką reiškia, jei apsižiūrėsi. 
Bet tos šalčio bakterijos visur 
lenda: iš gerklės į ausį, į plau
čius, į galvos ir veido kaulus, 
į sąnarius ir į širdį.

Ausų ligas paprastai pagami
na šalčio bakterijos. Jei papras
tas ausies uždegimas, tai dar 
pusė bėdos: paskauda ausį kol 
pievelė pertruksta ir tiek, bet 
jei ausies kaulukai pradeda 
gesti, tai reikia daugtdarbo pa
dėti, kad apsaugojus nuo visiš
ko apkurtimo. Jei šalčio bak
terijos dar giliaus sulenda, tai 
atsiranda didelis skausmas au
sies užpakaly: šiuose atsitiki
muose reikia daryti sunki ope
racija, o jei ne, tai išsivystys 
smagenų uždegimas... Milionai 
žmonių neprigirdi tiktai dėl to, 
kad jie nepaisė: pagavo šaltį r 
vis laukė bene pereis. Šaltis p r- 
ėjo, bet ausys sugedo. Milionai 
vaikų serga skarlatina, tymais 
ir kt., vaikų ligomis, kurių be
veik visos ausis gali sugadinti. 
Už tai reikia apsižiūrėti, nes 
tokiuose atsitikimuose daktaras 
gali lengvai vaikų ausis apsau
goti nuo pakrikimo, jei ne vėlu.

Veido kauluose turime daug 
kanalėlių, kurie sueina j nosį. 
I šituos kanalėlius šalčio bak
terijos ypatingai mėgsta sulys- 
ti pūlių dirbti, šitokiu budu 
pasidaro vadinamas kataras, 
moksliškai sinusitas, minėtą ka
nalėlių uždegimas. Pradžioje gy
dymas lengvas, bet kai uždegi
mas įsisenj, tai dažnai ilgai lai
kosi.

šalčio bakterijos mėgsta ton- 
silus ir sugedusius dantis, čia 
joms ypatingai gera dirva, iš 
čia jos įsigauna į kraują, paskui 
apsigyvena šiuryje arba nariuo
se—atsiranda širdies liga ir 
reumatizmas. Už tai daktarai 
musų laikuose ir yra toki dideli 
priešai sugedusių tonsilų ir pū
vančių dantų.

O plaučiuose šalčio bakterijos 

ir-^i daug žalos padaro: bron
chitai, plaučių uždegimai ir kt. 
Galų gale džiovos bakterijos la
bai mėgsta šalčio bakterijoms 
talkininkaut — kai . plaučius 
nualina šalčio bakterijų paga
minti bronchitai, tai džiovos pe
rai juos užbaigia.

Tai dėl šitų priežasčių patar
tina visiems ir visoms šaltį pa
gavus su daktaru pasimatyti—■ 
bus ir pigiaus ir sveikiaus.

—Dr. A. J. Karalius.

SkaitytojųBalsai
Paskutinis protestas

Kaip ankstyvą pavasarį su
grįžę paukšteliai yra aiškus pra
našai skubiai besiartinančio pa
vasario (nors dar dieną kitą gal 
dūkti audros ir pūgos, nors dar 
žiema gali bandyti surakinti že
melę lediniais retežiais), taip 
lygiai žinia, pranešusi apie Is
panijos diktatūros žlugimą, yra 
neklaidingas pranašas to, kad ir 
kitų visų diktatūrų likimas neto
limoj ateityj bus toks pat. Kiek 
prakilnaus džiaugsmo sukėlė 
laisvę mylinčio širdyje ta žinia! 
Daugelis musų bandė įspėti, kas 
bus kitas iš eilės: ar musų Lie
tuvos konstitucijos laužytojas 

Smetona, pasipūtėlis Pilsudskis, 
juodmarškinių kraugeris Mu- 
ssolini, ar galų gale aziatas Sta
linas ir jo žiauri ir'beširdi čeką?

Kaip rudens užsilikęs lapas 
netvirtai kabo prie šakos, jaučia 
kaip viskas aplinkui stingsta 
ir šalia, ir, anot musų garbingo 
poeto žodžių:

Ir valanda jau paskutinė.
Ateis su pirmu vėjaliu, 

taip lygiai kiekvienas platesnio 
krašto liaudies sujudimai reikš 
mirtiną smūgį ne vienam dikta
toriui.

šėlsta ligšiol ir musų tėvynėj 
Lietuvoj gauja naktinių banditų 
su konstitucijos laužytųjų prie
šakyj. Dar taip neseniai musų 
“tautos vadas” pareiškė, kad 
kaip tik Lietuvos liaudis pri
bręs prie savivaldos, taip greit 
bus paskelbti rinkimai į Seimą. 
Bet iš tikrųjų tai yra liktai pa
sityčiojimas iš Lietuvos liaudies 
ir šlykšti veidmainystė iš lupų 
konstitucijos laužytojo. Vienas 
dalykas yra aišku, kad dabarti
niai smurtininkai tol meluos ir 
apgaudinės liaudį, kol jie galės, 
ir tol riogsos užsirioglinę ant 
žmonių sprando, kol brutališka 
spėka pavelys jiems.
Skaitome laikraščiuose, kaip 
musų Vilnius palengvėl miršta, 
ir nėra abejonės, kad kas kartą 
labiau didėjantis vargas ir skur
das yra jo neišvengiama dalia. 
Bet ar kruvinos dabartinių 
smurtininkų rankos, suteptos 
nekaltų žmonių krauju ir pripil
dyti Varniai doriausiais Lietu
vos sūnumis gali bent kiek vi
lioti vilniečius dėtis prie dabar
tinės Lietuvos? Nėra mažiausios 
abejonės, kad žygiai ir darbai 
naktinių banditų per paskuti
nius trejus melus daug daugiau 
prisidėjo prie atbaidymo vilnie
čių dėtis prie Lietuvos, negu 
visos lenkų endekų pastangos 
sudėjus į krūvą.

Nors Atlantikas platus ir mu
sų rankos trumpos, bet vistiek 
du galingi ginklai yra musų 
rankose. Pirmas yra protesto re
zoliucija, kurią priimsime ir pa
siųsime dabartiniams smurti
ninkams minėdami Lietuvos ne- 
pi-ilc lausomybes sukaktuves,
skaitlingai atsilankydami į pa
rengimą ir duosniomis auko
mis sustiprinsime eiles ir pri- 
duosime drąsos kovotojams už 
Lietuvos žmonių laisvę. Antras, 
galingas ginklas yra kiekvienam 
iš musų skaityti sau už šventą 
pareigą ir nedovanotiną apsilei
dimą neparašyti laišką ar kelis 
savo giminėms ir pažįstamiems 
nuoširdžiai aprašant musų šird
gėlą ir nusiminimą dėlei dabar
tinės Lietuvos padėties, regu 
kiekvienas iš musų su tyru lie
tuvišku nuoširdumu paklausia 
savo brolių ir sesių štai ką: Kad 
Lietuvos liaudis sugebėjo praei
tyj išvyti gaujas įsibrovusių į 
musų tėvynę bolševikų, turėjo 

drąsos pastoti kelią apsiginkla
vusiems bermontininkams, bet 
su viršum per trejus metus ne
suranda užtektinai drąsos su
valdyti gaujos naktinių banditų, 
darančių gėdą visai Lietuvai ir 
stumiančių kraštą* į skurdą. Mes 
giliai esame įsitikinę, kad dide
lė dalis musų kasmetinės pašal
pos eina užlaikymui gaujos šni
pų ir visokios rųšies pakalikų, 
sužvejotų iš požemio dumblyno, 
be kurių pagelbos dabartiniai 
smurtininkai negalėtų išsilaikyti 
vienos dienos. Kad bent kokia 
kalba apie vadavimą Vilniaus 
yra tuščias ir juokingas daly
kas, kuomet kraštą valdo smur
to keliu naktinių banditų gauja. 
Kad mes skaitome Lietuvos ka
reiviams už nedovanotiną apsi
leidimą vergiškai tylėti, matant 
kaip gauja niekšų kankina do
riausius sūnūs ir dukteris Var
niuose, siųsdami pas Abraomą 
kiekvieną drįstantį priešintis jų 
judošiškai veidmainystei; kad 
didžiausia geda ir pikčiausias 
pažeminimas Lietuvos karei
viams laikyti vergiškai nulenkus 
galvas, matant kaip gauja nak
tinių niekšų su viršum per tre
jus metus laiko savo kruvinose 
rankose išplėštą laisvę jūsų tė
vų, brolių ir sesių. Pagaliau at
sišaukime su tikru nuoširdumu 
į kiekvieno Lietuvos piliečio ty
riausius ir prakilniausius tėvy
nės meiles jausmus, kad jie kuo- 
greičiausiai su'bruztų ir padary
tų galą tai nelemtai begėdystei.

Tvirtai tikėdami, kad tai bus 
musų paskutinis protestas ir ki
tą metą sveikinsime teisėtą Lie
tuvos žmonių išrinktą valdžią, 
tad su pakilusiu upu ir energija 
stokime į darbą visi dėl labo 
brangios tėvynės, tos tėvynės, 
kurios padangėj pasklido musų 
pirmasis klyksmas, ant kurios 
krutinės nuriedėjo musų pirmo
ji ašara ir kur patyrėme pirmąjį 
džiaugsmą...—A. K.

ĮGALIOJIMAI
• , J *

Padarome įgaliojimus se
kamuose reikaluose:

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės. Į

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marquette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande f

Tubučio aptieka
233 E. 115 St. ’ .

i

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “clastri- 

Cied” skelbimą ar užsirašyti 
‘Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Kon vertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
f .



Penktadienis, vas, 21, 1930 NAUJIENOS, Chicago, II

Tarp Ghicagos

Garsinkites Naujienosesuprasti
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kurių galų 
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Kalbanti komedija 
Kalbančio* tini oi.

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

CHICAGO. ILL.

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Nauja prohibicija 
nauji skandalai

Antradienį, vasario 18 dieną, 
Naujienose” buvo pranešta 

apie suirutę, kilusią lietuviškose 
kazimierinėse kapinėse.

Štai kaip buvo. Atlydėta kū
nas moters. Giminės norėjo, 
kad grabas butų atidarytas dar 
kartą prieš į Įeisiant jį į duobę.

Bet graborius pareiškė, kad 
jam uždrausta grabą atidaryti. 
Jisai parodė ir laiškų, kurį gavo 
iš lietuviškų kunigų ir kuris 
draudžia kapinėse grabą atida
lyti.

Pasigirdo išmetinėjimų, bari
nių. Kilo sujudimas, ermide- 
lis, piktis.

Kuone tuo pačiu laiku atlydė
ta į kapines kūdikio kūnas. Ir 
šį mirusį palydėjusiems buvo 
paaiškinta, kad grabas negalima 
atidaryti. Bet čia motina ir ar-’

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

timiausi giminės patys atidarė 
grabų, žinoma, ir čia neapseita 
be sujudimo, be barnių, be pik- 
čio.

Teko kalbėtis su moteriške, 
kurios kūdikis palaidota antra
dienį. Taip moteris, kaip jos 
motina, o taipgi palaidoto kūdi
kio tėvas jaučiasi tiesiog įtūžę 
dėl tokio lietuvių kunigų pa
tvarkymo.

Mačiau ir minėtų kunigų laiš
ką arba “dekretą”. Tą “dekre
tą” pasirašo kunigai: pralotas 
Krušas, kunigas Paškauskas ir 
kunigas Linkus.

Laiškas susidaro iš keturių 
punktų. Vienas punktas yra 
toks: draudžiama nešti gėlės 
bažnyčion. Kitas punktas: 
draudžiama atidaryti grabą ka
pinėse, prie duobės. Trečias: 
graboriai įspėjama nesivaržyti 
deliai to, kuris iš jų laidos mi
rusį. Paskutinis tečiau punk
tas atrodo įdomiausias, štai jis: 
draudžiama graboriams sukal
bėti maldų prie duobės, mirusį 
laidojant; tai daryti turį teisę 
tik kunigas. Be, to graboriams 
draudžiama kalbėti maldas ne 
tik kazimierinėse, ale ir tautiš
kose kapinėse.

Ko gi taikosi lietuviai kuni
gai šiuo nauju “prohibicijos” 
įsakymu atsiekti?

Kai dėl gėlių pirkimo, tai bro
liukų “Draugas” jau seniai šį 
“klausimą” išaiškino: girdi, ne
pirkite vystančių gėlių, bet pir
kite “nevystančias” gėles, tai 
yra—mišias. Ale, matyti, ir pa
tys parapijonai nekaip atydžiai 
klausė musų kunigų parėdymo.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa-; Taigi dabar kunigai griebėsi aš- 
sėkmės nuo: Reumatizmo, Arthntis, . . .
Lumbago, Neuritis, Sciatica, šalčiu, trešnių priemonių parėdymui
I9kv5?t.ų.ir Vi^urių Pakrikimų, Ne- vykinti gyvenimam Todėl jie 
virškinimo. / . J, dabar įsako palikti gėlės lauke,ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- . , t v. .. ...
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS. Prie b^nycios, idant visi maty-

[Atlantic and Pacific .Photo]

Panelė Jugoslavija”, kuri bandys laimėti Paryžiuj gražuolių 
konteste “panelės Europos” titulų

tų, buk gėlės netikęs esąs bū
das dabinti grabą—taip neti
kęs, kad net ir bažnyčion ne
galima jas nešti!

Kai dėl grabo atidarymo prie 
duobes, tai, rodosi, graboriai ge
riau apie tai gali nusimanyti. 
Jie, mat, turi išlaikyti kvotimus 
savo profesijai. Jie, o ne kuni
gai ,gali žinoi geriau, ar leisti-

na grabas atidaryti, ar ne.
Musų kunigai įspėja grabo

rius nesivaržyti dėl laidojimo 
mirusiųjų. Patarimas atrodo 
tinkamas, tik bereikalingas. 
Graborius nelaidos mirusiojo, 
jeigu nabašninko giminės ne
samdys mirusį laidoti. O jeigu 
samdys, tai ne vienas graborius 
neatsisakys patarnauti. Tai jų

profesija. Daug geriau padary- vynės ir tų, kurie (tar siun
tų patys kunigai, jeigu nesi- die už jos laisvę bekovodami 
stengtų atimti duonos iš kviet- 
kių. ,

Pagalios — maldos laidojant 
nabašninką. Graboriui ar ki
tam katalikui nevalia sukalbėti 
Tėve Musų ir Sveika Marija 
prie, duobės. Tai galįs daryti 
tik kunigas. Bet 1 
mokinama poterių 
pačiose parapijinėse 
se?

Well, ir šis musų 
“dekretas” nesunku 
Jeigu norite, kad jūsų vaikas, 
tėvas, brolis arba šiaip giminė 
butų tinkamai, butų “deramai 
katalikui” palaidoti, tai vežki
te į kapines kunigą!

O kunigui už važiavimų į ka
pines reikia mokėti $20. “Twen- 
ty bucks” kunigui už tai, kad 
jis tik nuvažiuos į kapines ir 
sukalbės Tėve Musų. Geras biz
nis—ką ir kalbėti!

Ale kaip bus nelaimingiems 
žmonėms, kuriems tenka laido
tuvių išlaidos pakelti? Well— 
kunigui už palydėjimų nabaš- 
ninko iš namų ar koplyčios į 
bažnyčių—$15. Kunigui už nu
važiavimą į kapines dar $20. 
Automobilis kunigui nuvežti į 
kapines iš Bridgeporto, rodosi, 
$19.50; iš Tovvn of Lake —$18, 
iš Maręuette Park — bene 16 
dolerių. Pasidaro, bendrai 
imant, kunigo nuvežimui i ka
pines mažiausia apie 
giau išlaidų. Tai vis 
Dievo garbei”.

Na, užteks. Įdomu 
ti, ar neiškils šių dekretų svars
tymas draugijų susirinkimuose. 
Nes kas yra per daug, tai per 
daug net ir parapijonams, kurie 
nesigaili tinkamai 
vadus užlaikyti.

Pagyvensime, 
Atrodo betgi, kad 
gų “prohibicijos” vykinimu ga
li būti tiek keblumų, kiek val
džia turi keblumų su vykinimu 
aštuoniolikto amendmento.

—Reporteris.

patenka į kalėjimus. Aukos 
plaukia. Butų smagu, jeigu ir 
kiti paaukautų jų naudai. Pa
gelia jiems begalo reikalinga. 
Be seninus suaukavusių, dabar 
aukavo N. Vilimaitis, 1240 St. 
Louis Avė., $2.00.

( Paskelbtame pirmiaus sąra- 
šyje įvyko klaida, vietoj au
kavusio ir paskelbto W. Son
gaila $5.00 turėtų būti Walter 
Žongaila. Klaida įvyko nety
čia. M. J.

Galvos Skaudėjimas 
ir 

ŠALČIO SLOGUČIAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

su 
ORANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 80 metų 
NETURI NARKOTU AR OPIATU 
JUSU APTIEKIN1NKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA 
10p ORANGEINE OKp 

MILTELIUS

OęaNgeiNe
(POVVDEHS)

Į Lietuvą
laiku švęst

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Kovo m e n išplaukia:
Į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

S. S. George VVashington ........Kovo
S. S. America ............................Kovo
S. S. President Harding...........Kovo 19 d.
S. S. George Washington...........Kovo 29

IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankamais, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
ayba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III,, 45 Broadivay, New York City

Aukos Pintiniams 
Kaliniams

Yra nemažai geraširdžių žmo
nių, kurie neužmiršta savo tė-

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai”' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM

MILDA
Pėtnyčioj ir Subatoj, 

Vasrioa 21 ir 22
Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Great Garbo”
Gyvenimas, Drama, Melodija.

— Šio sezono didžiausias 
veikalas

Dalyvaujant
Betty Compson, Erich von 

Stroheim

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

METAI SAUGUMO
Per daugiau kaip aštuoniolika metų šis stiprus 

bankas visuomet išmokėjo sumą ir nuošimčius ant 
savo Auksinių Bonų ir Morgičių greitai ir į laiką. 
Investoriai niekad neturėjo laukti nė vienos dienos

• • "Ckad gauti savo 'pinigus ir nuošimčius.
Greitas išmokėjimas yra svarbus dalykas atsi

minti, kada jus investuojat savo pinigus. Padarykit 
tikru, kad jūsų pinigai yra saugus ir kad jūsų nuo
šimčiai butų greitai išmokami, pirkdamas musų Pir
mo Morgičiaus Real Estate Auksinius Bonus ir Mor- 
gičius. Jie moka šešius nuošimčius ir jie niekad jus 
nesuvils.

Central“'SS”'"“Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110 West 35* Street
A State Bank • • • • AClearinp HouseBank

JOHN PAKEL & CO
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI 
Statom naujus ir taisom senus namus, parūpinant 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 lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

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

1*1)3 t-C

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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BJ| įsario 23 dieną Chicago Forume,
Mm I Em flM Į J j Adelphi teatre, prie Madison W į ir Clark gatvių. Pradžia 3:15 

'vai. po pietų.

Šiandie iškilmės Stan 
ford parke

ŽINIOS Kvietkų paroda
Chicago Forum

S. K. Rateli f i e, žinomas An
glijos žurnalistas, duos paskai
tą tema: ‘‘Kur veda Angliją 
dhrbininkai”. Paskaita bus va-

Chicago stadione, nuo 5 iki 
15 dienos ' balandžio, bus cen- 
trabnių šalies valstijų sodnų 
ir gėlių paroda. Tai bus di
džiausia iš visų buvusių iki šiol 
parodų šioje apielinkėjc.

Daktaras Rado Kas Geriausia 
Turint. Sukietėjimą Žmonėms

šiandie iškilmės San Ford
parke, prie 11 place ir Union 
avenue. Iškilmės prasidės 7:30 
valanda 
giama ryšyje 
Lamo parko

Programas 
kos gabalų, 
kos numerių, 
mųjų paveikslų.

Programas susidhrys iš 
(nuneriu.

Visi 
Įžanga

vakare. Iškilmes rcn 
su 20 metų kai 

sukaktuvėmis.
susidės iš muzi-
dainų, gimnasti- 
šokių ir kruta-

kviečiami atsilankyti.
visiems veltui.

Kaipo šeimininio daktaro 
Monticello, Illinois, Dr. Cald- 
vvell praktika apėmė visą žmo
gaus kūną, o ne kurią mažą jo 
dalį. Daugiau kaip pusė jo “pa
šaukimų” buvo pas moterik, 
vaikus. Jie daugiau už kitus 
serga. Bet jų ligos tankiausia 
būna menko pobūdžio, — šal
čiai, karščiavimas, galvos skau- 
dėjimas, aitrumas — ir visos 
jos pirmiausia reikalauja pilno 
vidurių išvalymo. Jų viduriai 
sukietėję.

Per 47 metus »Dr. Caldvvell 
praktikos, jis rado didelio to
kiuose atsitikimuose pasiseki
mo su savo paties receptu, už
vedančiu paprastas liuosuojan- 
čias žoles su pepsinu. 1892 m. 
jis nutarė šią formulą panau
doti gaminimui vaistų, žinomų 
kaipo Dr. Caldwell Syrup Pepsin 
ir tais metais jo receptas pirmą 
kartą buvo paleistas marketan.

Preparatas tuoj aus susilaukė 
didelio pasisekimo aptiekose, 
kaip kad jis pirmiau buvo sek- 

, mingas Dr. Caldwell privatinėj 
praktikoj. Dabar jau trečia 
gentkartė jį vartoja. Savo vai
kams jį duoda motinos, kurios 
pirmiau buvo duodamos savo 
motinų. Kiekvieną darbo die
nos sekundą kas-nors kur nors 
eina į aptieką jų nusipirkti. Mi- 
lionai bonkų Dr. Caldwell’s

AT AGE 83

ant

Syrup Pepsin yra suvartojama 
kiekvienais metais.

Jo didelis pasisekimas yra 
paremtas ant jo vertės, 
pakartotino pirkimo, ant vieno
patenkinto vartotojo patarimo 
kitam. Yra tūkstančiai ' namų 
šioje šalyje, kurie niekad1 nebū
na be bonkos Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin ir mes turime 
daugelį šimtų laiškų nuo dėkin
gų žmonių pranešančių mums, 
kad jis jiems pagelbėjo, kuomet 
kiti visi nedavė pasekmių. Kiek
viena aptieka pardavinėja Dr. 
Caldvvell’s Syrup Pepsin.

BOSCH RADIO
Screen Grid

Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti 

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

i*

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

&

pirma- 
Philippines”,

(Pacific and Atlantic Photo]

Oregon City. — Edward E. 
Brodie, kuris tapo paskirtas 
Amerikos pasiuntiniu Suomijai.

ir “Early Man”.
“Fishes and

‘Baliau Archeo-

Ateinančią savaitę Fieldo 
Muzejuj gamtos istorijoj bus 
duota (šios paskaitos: 
dienį
pradžia 11 vai. prieš pietus; 
‘‘African Animals”, pradžia 3 
vai. po pietų. Antradieni — 
“Bird 'Komes 
Trečiadieni 
Beptiles” ir
logy”. Ketvirtadieni — publi
ka bus vedžiojama po muze- 
jų, palydovai aiškins. Penkta
dienį “American Mammals” 
ir “Musical Instruments”.

siprašytų jų. Bet menedžeris 
išmetė juos iš teatro. Dogertai 
patraukė 
sekoje jie 
tras turės 
už garbės

teatrą teisman. Pa
laimėjo $1,250. Tca- 
sumokėti jiems tiek 
nuplėšimą.

Dabosią moteris

Vakarienė Norman 
Thomasui priimti

.šeštadienį, vasario 22 die
ną, Morrison viešbutyje ren
giama vakarienė buvusiam so
cialistų partijos kandidlatui į 
prezidentus priimti. Kas norė
tų dalyvauti vakarienėje, tai 
turėtų užsisakyti biletus iš 
anksto. Kad užsisakyti biletus, 
(detonuokite — Seeley 0940. 
Nužiūrima, kad vakarienėje 
dalyvaus keletas šimtų žmonių, 
jų tarpe daug vadinamų inte
lektualų. Bus kalbos. ,

Truputį pasimeiluoti 
teatre galite

P-nia Dogert ir jos vyras 
Piteris buvo neseniai vedę. Jie 
gyveno adresu 4,916 Jackson 
boulevard. Na, sumanė jie at
lankyti' Gravy ford teatrą, 19 S. 
Cravvford avenue. Eidami tea
trai!, jie, kaip sakoma, tru
putį susispaudė. Teatro prižiū
rėtojas įspėjo juos to neda
ryti. Dogertai įsižeidė. Jie pa
reikalavo, kad prižiūrėtojas at-

NIEKAS NEGALI 
PRILYGTI PASI

TIKĖJIMUI
Jei nevalysi motoro, tai jis sugenda. 
Jei nevalysi vidurių, tai bus tas pat. 
Bet kad išvalyti vidurius, tai reikia 
geriausio budo, nes jūsų viduriai yra 
švelni mašina. Vartok tik

TRINERIO KARTŲ VYNĄ 
—daugelio daktarų rekomenduojama 
— Jj išbandė per 40 metų milijonai 
žmonių ir niekas negali jam prilygti. 
“Chicago, Jan. 11. Aš manau, kad 
Trinerio Kartus Vynas gali pagelbė
ti kiekvienam, kas tik serga vidu
riais, 
ranka, 
tiekose.

Aš visada turėsiu buteli po 
Mrs. J. Mass.” Visose ap- 

Vartok reguliariai I Sem- 
pelis iš Jos. Triner Co., 1333 
Ashland Avė., Chicago, III.

KUPONAS Dept. 24
Vardas
Gatve Miestas

So.

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

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, 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 pergulfijimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

Areštuota taipjau vaiko moti
na Mrs. Ilelen Straus, 604'/2 
North'Clark street, ir jos drau
gas George Weber, 347 North 
Clark street, kuris mokinda
vęs vaiką vogti ir parinkdavęs 
vietas vagystėms.

Vis mat buržuazinis 
teismas

mokyklos principalas ir moky 
(ojos, tai musų 
riai” apsišarvojo 
sais žaliu kiaušinių.
Morris kvietė 
demonstracijai

Už šilą žygį 
buvo areštuoti 
nuolių teismui,
kauja teisėjas Borelli. Mary 
Morris pareikalavo (Įžiūrės 
smo. Teisėjas Borelli jų 
kalavimą išpildė.

revoliucionie- 
kcliais bak

Mary ii' 
savo kūdikius

6 d. kovo. 
Mary ir Morris 
ir atiduoti jau- 

kur pirminiu- 
ir

RAMOHA
THEATRE

35lh and Halsted Strects

Prieš teisėją Allcgretli, jau
nuolių teisme, įlįst išlo jo Mor
ris Fine, nešiojąs dar pirmą 
kartą ilgas kelnes, ir /Mary 
Mazrak, kuri sakosi, kad ji 
esanti 18 melų, bet tikrenybėj 
gal hut tik kokios 13-11 me-

Vėl žiema

rei-

teisman ? 
revbliuci-

mokyklos v

Kaip jiedu pateko 
Nagi už pasaulines 
jos kūrimą.

Matote, B'ro\vn
kieme jie surengė protesto mi
tingą. Jų klausėsi hoisai ir 

mergaitės amžiuje nuo 6 iki 
12 metų. Jiem aiškinta Lėni-j 
no reikšme pasaulinei revoliu
cijai, tarptautinis solidarumas, 
e te.

O kad mitingo neišvaikytų

Byloj, nužiūrima, oras 
atšalsiąs. Temperatūra, 
vakar buvo vidurdienį ] 
kusi iki 61 laipsnių, nukrisian- 
ti iki 34.

kuri 
paro-

Rado užmuštą kinietį

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Romance of Rio
Grande”

Sujudinanti drama iš Meksi
kos pasienio gyvenimo

Dalyvaujant
Warner Baxtėr, Mary Dun- 

can, Antonio Moreno

I aiDzi

Vitaphonc Vodevilio 
Aktai

“Fishing Around”
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

šimtas Eorest Glcn apielin- 
kės gyventojų laikė susirinki
mą ir nutarė suorganizuoti da
botojų (vigilantes) komitetą. 
Kai kurie jų kreipsis į šerifą 
Traegerį prašymu leisti jiems 
nešiotis revolverius. Dalykas 

toks, aiškina jie, kad jų apie- 
linkėje jau buvo keletas už
puolimų ant moterų. Ir pasku
tinis užpuolimas buvo tas, ku
ris pasibaigė užmušimu p.
Lavander. Susiorganizavusieji 

į dabotojus vyrai nurodo, kad 
apielinkė neturinti pakanka
mai policijos, o kaip arti Fo
rest Preserves, tai čia basto
si visokių žmonių.

Prižadėjo paskolos mie
stui jau $43,000,000
Piliečių komitetas, kuriam 

pirmininkauja Šilas Stravvn, 
trečiadienį buvo sušaukęs mi
tingą kai kurių turtingesnių 
čikagiečių, ka<| gauti prižadų 
paskolos Čikagos miestui, mo
kykloms ir .sandariam distrik- 
tui. Šiame susirinkime jisai ga
vo prižadų paskolinti $43,000,- 
000. Stra,wn mano, kad iki šeš
tadienio jam pavyks užtikrin
ti paskolą bent 50,000,000 do
lerių. O toliau — dapildyti tas 
sumas, kurių neužteks iki 1 
dienos birželio, kada tikimasi 
susilaukti taksų plaukiant.

Paroda busianti
------------------------- j-

Bufus Dawes, Čikagos Pa
saulinės Parodos prezidentas, 
pareiškė, kad Pasaulinė paro
da Čikagoje busianti 1933 me
tais. Mat, kai kas išreiškė abe
jonės, ar galėsianti Čikaga tu
rėti parodą, jeigu miesto fi
nansai yra taip pakrikę, kaip 
apie tai pranešama. Davves nu
žiūri, kad paroda sutrauksian
ti ne mažiau, kaip 10,000,000 
žmonių iš viso pasaulio, ir kad 
galima tikėtis nuo 80,000,000 
iki 100,000,000 tikėtų .pardotui.

Kokių tik trobelių žmo
nės neturi
Lillian Maric Woida

Ji kaltina,

■Mrs.
21 metų, kreipėsi į teismą pra
sydama skirybų.
kad jos vyras James A. Woi-
da užmigdavęs, kuomet pas 
juos atsilankydavę jos svečių. 
Bet kada jo paties draugai at
silankydavę, tai jis nemiego
davęs.

Sugauta jaunas vagilis

Policija areštavo Haity 
Strausą, kuris nutverta vagiant 
namuose 61 Cedar Street. Ber
naitis tik 
sipažino, 
daugiau,

13 metų. Vaikas pri
kali jis jau papildęs 
kaip šimtą vagysčių.

i

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Basta užmuštas Dong Poy, 
kinietis, prie 22 gatvės ir 
Wentwortb avė. Manoma, kad 
jis užmušta kautynėse dėl ped- 
liavojimo narkotikais.

M10CMAM

su
Elektrikiniu!

fl.V

Del tvarkraščių, fėrų ir informacijy ant visų 3 geležinkelių telefonyokit RANDOLPH 
Į '

8200

Pasinaudokite musų Outing 
and Recreation Bureau, 72 
W. Adams St., tel. Rand- 
olph 8200. Dykai žinios apie 
išvažiavimus, keliones, >. pa
silinksminimų vietas ir la
vinimosi turus visoj Chica- 
gos Metropolijos apygardoj

Electric Interurbanfl
Motor Coach Routefl

Tankiai Vaikštantys
Patogus traukiniai visomis valandomis 
dieną ir vakare. Gerame ore, prastame 
ore, važiuokite saugiai, pilname kom
forte ir i laiką elektrikiniais trau-forte ir į laiką 
kiniais

Važiuokite 
70 mylių j 
valandą

JUS GREIČIAU 
NUVAŽIUOSITE

CHICAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO NORTH SHORE 
& MILWAUKEE RAILROAD

Į RYTUS Į ŠIAURĘ

CHICAGO AURORA 
& ELGIN RAILROAD 

(The Sunset Lines)

Į VAKARUS

.50UthnshorE
A I — 2 _J L

^.čhicago 
AURORA and fLGIN] 
MftRAILROAD/į™|

Nepaprastos Vestuvės, Vakarienė ir Rožinis Balius
Vakariene Rengia Buvusi

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJA
Rožini Balių Rengia

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKAS

Subatoj, Vasario 22, 1930 Nedėlioj, Vasario 23, 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South Halsted Street.
Pradžia 7-tą vai. vakare. Įžanga $1.00 ypatai.

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
* 3133 South Halsted Street

Pradžia 7-ta vai. vakare. Įžanga 5Oc ypatai

Vestuvės rengiamos Jaunų Lietuvių su Birute. Iškilmės prasidės Subatos vakare ir užsibaigs 
Nedėlios vakare. Žinoma, vestuvės bus dvi dienas, ir nėra tiek vietos, kad galima butų aprašyti 
viską, kas bus tose iškilmėse. Todėl draugai Birutiečiai, Kliubiečiai ir Svečiai, turime būti laiku vi
si ir atsivesti savo draugus prirašyti prie tokio skaitlingo Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo, nes 
įstojimas vakarienėj bus dykai.

Draugai, tokio parengimo ant Bridgeporto niekas nėra matęs ir nematys.
[ Kviečia Komitetas, ir Valdyba.



t

Penktadienis, vas. 21, 1930

Lietuves Akušerės

Bronis Liudkevicius

Vidikas-

Dance BulletinMisevičia

iki
va

Graboriai

From 
news 
turnout

Phone 
Victory 1115

3103 S'o.
Halsted St.

Chicago
VALANDOS:

various sources eomes 
indicative of a big 
for the First Annual

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bus koncertas M 
Petrauskui pagerbti

Išgirdę, kad kompozitorius 
Mikas Petrauskas, kuris per 
dvidešimt su viršum metų dar
bavosi tarp Amerikos lietuvių, 
jau rengiasi neilgai (trukus ant 
visados Išvažiuoti į Lietuvą, či- 
kagiečiai ėmė tartis, 
reikšti jam savo 
dėkingumų už jo 
bus. Tuo įtiksiu 
vakare susirinko,
Lietuvos konsulo, p. Kalvaičio 
būrys Petrausko draugų ir tu
rėjo pasi kalbėjimą.

Buvo nutarta surengti apie 
kovo mėnesio pabaigą didelį 
koncertą Chicagos Lietuvių Au-|de,

kaip iš- 
užuojautą ir 
atliktus dar- 

trečiadienio 
sukviestas

yra sąstate vaidintojų 
IMočiu t ės šuo k a 11) is ”, 

scenoj Roselan- 
vasa-

Jis
dramos 
kurį statoma 

, Strumilo svetainėje 
ditorijoje. kompozitoriui pagerb-1 ri° -3 d.
ti. Koncerto programas susi- ____________________
dės vien iš Mik'o Petrausko ku- ; aMMOaaKCT \r~ Z SUBUBI
riniu, kuriuos atliks stambes-

TheEnglishColumnj
programai sudaryt tapo paskir- - -----
ta komisija iš p. p. Sausio, Ste-

lZVkurisSrupifsi±XLto "ii;. Marųuctte Murmurs 
rengimu, išrinkta adv. Bradchu 
lis^- pirmininku, Al.
—sekretorium, p-nia Nausėdie- į

su p. llertmanavičium — kon
trolės komisijos nariais.

Girdėt, kad atsisveikinimo ; Dance being given by the Marq- 
koncertai ar kitokį parengimai uette Club of the. SLA. Gr. 260 
tokiu pat tikslu yra planuojami ■ at the Hotel Hayes the 22nd 
ir keletoje stambesniųjų ryti-1 of February. Despite universal 
nių kolonijų. ; industrial unrest throughout

_______ ____ | the city, members have induced 

Grįžta iš atostogų a '%Xnd’Lith- 
Praleidęs keletą savaičių ato- uanjan organizations of note, to 

stogų Pietuose, adv. A. .A. šia-, meef, our Marquette friends and 
kis rašo iš Arkansas. kadi šian-, members this Saiturday Nite.

VVhat is your pleasure folk&7 
May we plan on the Universal 

; Lodge, thę, Birutės,^ Kultūros 
Ratelis, Bųrnside SLA., Victory 
Stars, the Sandara, Marųuette 
K of L, Hamlet Club, Lind- 

: i blom Thirteen Club, Kappa 
' Alpha Phi, and Dramos ir švie- 
i sos Society; perchance even fąr 
off Junior Division of Grand 

Į Rapids, happen they to be in 
tovvn. Remember folks Satur- 

' day Nite, Hotel Hayes—r6345 
I So. l’niversity Avė. Admirable 
transportation by Surface 
Lines, Elevated, Illinois Central, 
and Bus. r 

Entree eight-thirty.

die, vasario 2 d., jisai jau-bu-Į 
siųs Chicagoje ir vėl pradėsiąs 
dirbti savo ofise.

SVARBU ŽINOTI

I

Kadangi šiais metais labai | 
daug rengiasi važiuoti Lietuvon 
tai svarbu, kad iš kalno prisi 
rengtų. Ypatingai, kurie nėra: 
Amerikos piliečiai, turėtų tuo- ’ 
jau pradėti rūpintis savo do
kumentais.

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa- j 
vo gimimo metrikus arba seną 
rusišką pasportų.

Kurie šių dokumentų neturi-' 
te, tuojaus rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad prisiųstų į 
gimimo metrikus.

Moteris, kuri
Amerikos piliečiu taipgi turi j with the Universal Pin Split- 
gauti savo gimimo metrikus.

Kurie
gauti dar sugryžimui permitųJgering) 
Tokio permito gavimas užtrun
ka mažiausia mėnesi ir dau- 
giaus laiko. Prie to reikia žino
ti vardą laivo, kuriuo atvažia
vai Į S. Valstijas, dieną, mėne
sį ir metus kada atvažiavote.

Jeigu esate pamiršę vardą 
laivo ir dieną atvažiavimo, tuo
jau kreipkitės i Naujienas, 1739 
So. Halsted St.

Sports
Lašt Thursday the Marąuettc 

■ Maple Maulers emerged vie- 
apsivedus sujtorious in their weekly matuti 
taipgi

i terš at the Bruck Bowling AL 
nori sugrįžti, privalo1 feys. 35th and Halsted. (Stag- 

Stanley Godlewski 
vvalked away with the honors 
for the evening. Which makes 
it three for Marųuette and two 
for Universal.

Match, Wednesday February 
19th at Western Becreaition.

The Marųuette basketball

Garshikifės Naujienose

NAUJI
team dropped a hard fougth 
battle to Universal on the lat- 
ter’s floor by a score of 24 to 
28. Ernie Simona and Chuck 
Rusgis turned in a creditable 
performance for Marquette, būt 
failure to stop Otto Riauba, 
diminutive Universal star cost 
the game.

Meeting Thursday Nite, Gage 
Park 8 P. M. Remit for tickets 
and bring guests.
G AB SEZ:

Joe Kaulas can knockdown 
nine or better any old time. The 
boy’s a gęod scout.

One,-eye Connely Club failed 
to erash K. R. Dance.

Bill Rusgis claims to have 
been born in 'the hot month of 
July. Aw-w.

Nice time at the Bismark 
būt why mušt Universal Van- 
nie threaten so.

Bill’s orgy for raisins all būt 
killed Schnukas. After that

feed at the Bismąrck the boy 
orders raisin pie at the local 
hash emporium.

Don’t forget the Marquoft.e 
Dance.

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, I1L 
■O------

Įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midway 5512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 

8 iki 8 v. ▼. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Graboriai
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS .

Lulevičienė
Akušerka

nuo 9 ryto
2 po piet 
nuo 6 iki 9 

kare.
Dovanai patar
navimas mote
rims ir mergi

noms.
16 metu ant 

Halsted

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blaųketi ir 
tt Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

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 IIOTOJA S 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3163 S. Halsted St.

Chicago. Ilk
TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH
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.
Roosevelt 2515-2516

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Al A
AGNIEŠKA ŽVINAKlENjs 

po tėvais Kaulakaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 dieną 7 valandą iš 
ryto, 19.30 m., sulaukus apie 
38 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoj, • Kretingos ap„ Andrie- 
javos mieste. Amerikoj išgyve
no apie 17 metų. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Aleksan
drų, dvi dukteris — Aleksand
ra 10 m., Alena 6 m., auginti
ne dukterį Julijona 8 m., broli 
Juozapa, du pusbroliu — Adol
fą ir Alfonsą Kaulakius, uoš
viene Marijona Žvinakienę ir 
gimines Amerikoj; Lietuvoj — 
sena motinėlę ir tris seseris— 
Julijona, Anelia ir Petronėlę. 
Kūnas pašarvotas randasi 6338 
So. Lincoln St.

Laidotuvės ivyks šeštadieny, 
vasario 22 diena, 8 vai. iš ry
to J§ namų i Gimimo Panelės 
Šv, parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A., A. Agnieškos Žvina- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrus. Dukterys, Brolis, Pus
broliai, Uošvienė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

parap., Tauragės 
Paliko dideliame nu- 

Antaną,

Al A
ANTANAS KATAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 19 dieną. 1:30 valandą 
ryto, 1930 m., sulaukęs 47 me
tu amžiaus, gimęs Gūbrių kai- 
me, Šilalės 
apskr.
liūdime du sūnūs 
Petrą ir dukterį Katriną, brolį 
Petrą, brolienę Oną, du dėdės 
— Stanislova ir Juozą Bukau
skus, Lietuvoje dvi seseris — 
Ona ir Agnieška, gimines ir 
pažystamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 2900 Emerald Avė.

Laidotuvės ivyks subatoje 
vasario 22 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines/*

Visi A. A. Antano Kataus- 
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sunai, Duktė, Broliai, Bro
liene, Dėdės, Lietuvoje, 
Seserys, Gimines ir 
Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachavieia, Tel. 
Roosevelt 2515.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobįliuj visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuo
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

AKIS
yra taip daljkatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namu i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

jog 
jos

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
* Gydytojas ir Chirurgas 

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

A. 'MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

•Kampas North Avė. ir Robey St.
Val.-t ^iįkiuS po pietų 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunsvidc 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5208 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar: 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Co 

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARKERIS
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. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė kantrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui 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. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6611 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

-------O-------
Ofiso Telefonas Virginla 0088 

Res. Tel. Van Buren 5868 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer A ve.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dienų. Namų ofisas North Slde 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1628

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

*

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:
, nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė, 

CHICAGO. ILL.

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ąshland Stcta Banko

So. Ashland Avė,1800

Nuo 2

Nedėlioj

VALANDOS

iki 4:30 ir nuo 7 Ud 1H

nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgais

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.. Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Itesidence Phone Hemlock

Avė
vakaro
7691

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 17111 
Tel. Randolph 0331-0332 

VaL: nuo 9 ryto iki 6 vakaro

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

Phone Annitage 1740
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M.
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Nortlnvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
vak.

Ivalrys ęy^yKoJaL
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvay 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso .valandos:
Nuo 16 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet, 

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

lubos

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

» Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Cajial 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 We«t Wa«hington Street 

Cor. Washington and Clark St».
' Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-8
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas ;

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union AvA

Tek Roosevelt 8710
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Tarp Chicagos
Liehmų

568.50. Narių 
klauso 217.

draugystei pri-

laikoma kiek- 
pirmą sekma-vieno mėnesio 

dieni M. Meldažio svetainėje,

Bridgeport
Dar vieną fondą tvers

ra proga jauniems vyrams ir 
merginoms priklausyti.

Nepamirškite, kad sekantis 
susirinkimas bus laikoma ko
vo dieną, 1 valandą po pie- 

Giniotis.
nugirsti, k-ul šiomis 
tapęs areštuotas bū

va lgy klos me-
dienomis 
vęs komunistų 
nedžeris Bridg<

Tas komunistas nuvažiavęs 
su kokia ten merga ir dalinęs 
lapelius prie Grane* dirbtuvės. 
Už tai ir areštuota jis.

t ž komunistą uždėta Eonas. 
Byla eisianti grand džiurei.

\Vell, jei?u žinia h isinga 
(nes 
apie geriau žinoti, nieko

Bridgeportas
Apvogė lietuvio bučernę 

ir butą

Praėjusį sekmadienį, vasario 
16 dieną, apvogė liet" 
černę, kuri randasi 
3337 Auburn avenuc.

K apibėriuose prie
savininkai gyveno.

adresu

bučernes
Apie kel-

s ir x 
fondą,

>» (verti nau- 
elbėli “dra u- 
nagų. Bus ir

vėl pinigėliu.

vyko pas draugus, o sugrįžo 
namo net rukus po šeštos. Tai 
tuo laiku, kada jų nebuvo na- 

fmic, krautuvė ir Lutas apvog-

West Side
Sugrįžę, savininkai tuojau 

i pastebėjo, kad butą neprašytų 
I svečiu. Kambariuose viskas

lovos išvartv-
Draugystė D. Keistučio

Draugystė D. L. K. Keistu
čio laikė susirinkimą vasario 
2 diena. Pirmininkas Ig. Kri- 
zeviez atidarė susirinkimą. Raš
tininkas S. Krizevicz perskai
tė praėjusio susirinkimo tari
mus. Tarimai priimta kaip bu
vo skaityti.

Iš ligonių lankytojų raporto 
paaiškėjo, ikad buvo aplanky
ti du. Pašalpos išmokėta $60.

Naujuose sumanymuose nu
tarta priimti į draugiją be įsto
jimo mokesties tuos 
kurių amžius siekia 
giau, kaip 35 metus, 
nius
jimo mokesties.

Per finansų raštininką F. Gi- 
nioti mokesnių suimta $323.50.

draugus, 
ne dau- 
o senes- 

už pusę regu tiaros isto-

■ buvo 
j los.

Bučernė atrodė tvarkoje. Bet 
pažiurėjus i registerj, pasifo- 

idė, kad vagilis ir jo neužmir
šo. Iš regislerio paimta apie 
$15, kurie čia buvo palikti.

Bežiūrėdami, ar dar kas ne
išnešta, savininkai surado, kati 
vaiko taupomoji skrinutė din
gusi. Savininkas, be to, apžiū
rėjęs darbines kelnes, pamatė, 
kad ir iš jų dingo $10.

Duota žinia apie įvykį poli
cijai. Atvažiavo detektyvai. Ga
lima spręsti, kad vagilis įsi- 
briovė vidun iš kiemo pusės. 
Jis, matyti, dar ir ranką 
sižeidė, nes paliko kruvinų 
mių.

' Iš to galima suprasti,
vagilio butą jauno ir nepaty
rusio. Patyrusieji vagiliai užsi- 
manuna pirštines, kaip veržia
si į svetimą butą, kad žymių

su

kati

nigais. Jos turtas siekia $3,-

K®/6 (i,

JWU< (Kv5?>k

3059. Tinkamas žiemai rūbas. Lengvas pasiūti ir labai pigus, jeigu 
namie pasiuvamas. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
čia jdedu 15 centu ir prašau at

siusti man pavyzdi No... ...............
Mieros ........—...... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

nepaliktų. O čia žymės paliku
sios.

Lietuviai turėtų daboti savo 
namus, ypač dabartiniu laiku, 
kuomet liek daug vagysčių pa
sitaiko. Bet ir tėvai turėtų pri
žiūrėti savo vaikus, kad jie 
nepasirinktų eiti blogu keliu.

W. Anužis.

Permaina Roxee Motor 
Sales Įtaigoj

Bcxee įstaigoj, kurios savi- 
ninka’s iki šiol buvo du geri 
mechanikai: .Juozas Chalkis ir 
Jonas Zabukas šiomis dienomis 
įvyko permaina. J. Zabukas 

biznio. Jo dali 
čikagiečiams ži- 
patyrimo auto- 

p. Stasys Rim-

p? si trati Ke is 
atpirko plačiai 
nomas ir turįs 
mobilių šakoj 
kūnas.

Ponas J. Chalkis su savo 
nauju partneriu patarnavimą 
automobilistams žada išlaikyti 
neliktai tokioj pat augštumoj 
kaip iki šiol kad l/uvo, bet 
dar žymiai pagerinti. Būtent, 
modernizuoti autų ligonbutį 
(repair shop) taip, kad varto
jant vėliausio išradimo, auto
mobilių taisymui pritaikintus

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI PRANEŠU SAVO 

DRAUGAMS IR PA
ŽĮSTAMIEMS v

Kad atidariau savo krautuvę laikro
džių ir optiko ofisą. Priskiriu aki
nius dėl visokio amžiaus ųž labai 
prieinamą kainą. Nepamirškit atsi
lankyti esant reikalui.

Vieta yra patogi privažiavimui iš 
visų kraštų miesto kaip strytka- 
riais, taip elevatorių.

C. NUKKAITIS
2910 W. North Avė., Chicago, III.

Nepaprastos vestuvės, vakarienė jr 
rožinis balius. Vakarienę rengia 
buvusi Birutės Kalno dr-ja subatoj, 
vasario 22 d., Liet. Auditorijoj. Ro
žini balių rengia Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubas nedėlioj, vasario 
23 d.. Liet. Auditorijoj. Abi draur 
gijos susievinijo ir judviejų vestu1 
vės tęsis dvi dienas. Laike vaka
rienės įstojimas i kliubą dykai. Visi 
kviečiami dalyvauti šiose didelėse 
iškilmėse. — Komitetas.

Iškilmingas Metinis Balius, rengia 
Liet. Piliečiu Brolybės Kliubas A- 
merikoj, vasario 23 d., 6 vai. vak. 
Chernausko svet., 1900 So. Union 
Avė. Bus puiki muzika. Laike ba
liaus priėmimus veltui.

Kviečia Rengėjai.

Specialistai gydyme chroniškų ir aanjų li
rų. Jei kiti negalfijo jumis iAgydyti, a t ai įsa
kykit pas mane. Mano pilnas lAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra ilgą Ir jei a» apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilegsaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson JBlvd„ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvtn H 1 no Dietų.

1 po

RADIO
Didelis Pavasario Iš
pardavimas, Beveik 

Dykai Radio
Bremer Tulle, 9 tubij, 4 Screen 
Grid, gražiausiame kabinete, 1930 
Model, dabar $69
Philco beveik ųž pusę kainos, 
$10.00 jmokėti, likusius lengvais

$69

išmokėjimais.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė. 
prie Rockwell St. 

Phone' Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

įrankius, butų galimą savo ko- 
stumeriams automobilius patai
syti geriau, greičiau ir pigiau.

Roxee garaže didelis ir gra
žus “show rooin” (IX)7 West 
35lh st.) pilnas prigrūstas Beo 
ir De Solo išdirbyščių įvairių 
modeliu ir kainu automobiliais.

— C. Rep.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtures

TURIU parduoti savo $1,200.00 
grojiklj už $115.00, cash ar išmokė
jimais. Suolelis, roles ir kabinetas. 
6136 S. Halsted St.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrig'hta — išradimai 
sokiou rųSlea.

B. PELEČHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

JJrunHwlck 7187

vi-

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir1 3-Čių morgičių^
J. NAMON & CO.

2418 W. Marųuette Road
arti Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

2281 West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

i Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real ėst ate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 "

Jus atmokate mažomis m&nesinS- 
mis mokestines.

Mes taipjau perkame morgičius
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Automobiles

ii

PARDAVIMUI Cadillac Sedanas, 
7 pasažierių, 1927 m. Greitam par
davimui už pigią kainą. Kam tokis 
karas yra reikalingas, atsišaukite 
greitai. S. Jonaitis, 2113 So. Hal
sted St.

AJiscellaneous
Įvairus

/ BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

. Neriam vilnonius. sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
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. Selemonavicius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5. ir augš. 

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUS1C& RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, 111. 

Tel. Cicero 1329

Personai
Asmienųį Ieško

Aš JUSTINAS JONELIS, paieš- 
kau savo švogerto Domininko čepi- 
los, žinau, kad gyvena Chicagoje 
jau apie 23 metai, seniau gyveno 
617 W. 18 St., vėliau gyveno, rodosi 
Brighton Parke "'po adresu 4013 So. 
Maplevvood Avė. Regis čia savo na
mą turėjo. Iš Lietuvos paeina: Mi- 
lunų kaimo, Subačiaus parapijos, 
Vilkmergės apskričio.

Aš Justinas Jonelis dabar randuo
si sergančiu, esu Kankakee Hospital. 
Noriu, kad mano gentis atvažiuotų 
su manim pasikalbėti, pasimatyt, 
ypačiai duokite žipia, kurie žinote, 
mano švogeriui Domininkui čepilai, 
kad jis pas mane atvažiuotų.

JUSTINAS JONELIS,
8 So. State Hospital. Kankakee. III.
■v

610 AKRŲ Illinois valst., tinkami 
dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 mylių nuo Chicagos; 
2/3 farmos augšta lygi žemė, ge
rai nusausinta; likusioji farmos da
lis derlinga žemesnė žemė; didelis 
mūrinis moderniškas namas, maudy
nė, elektros šviesa; kelios farmos 
triobos; didelis upelis ir 3 natūraliai 
šaltiniai; geras žvyro šlaitas; 90 
akrų miškas; % mylios nuo C. & 
N. W. geležinkelio stoties, prie ce
mentinio' kelio.

MYRON H. DETRICK, 
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

Tel. Central 5013 
----- o-----

1G0 AKERIŲ FARMA 
gera žemė, prie gero kelio, netoli 
miesto ir mokyklos. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu i nedidelį namą. 
Atsišaukite pas savininką, 
nereikia.

1021 W. 60 St.
I4nu-lewoo<l 2116

agentų

Rakandai-Itaisai

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rųšies rakan
dų.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Exchange—Mainai

57 METŲ žmogus ieško darbo prie 
janitoriaus, restaurano', namuose, ar 
kur kitur. Kastantas Grybinas, 1927 
S. l’eoria St., Tel. Roosęvelt 4968.

PUIKTAUSIS kampinis 4 flatų, 
geroj vietoj, tinkamai finansuotas, 
visas išrenduotas. Noriu tuščių lo
tų, ar mažesnio namo už $9,500 
eųuity. įTel. Euclid 4615 ar Austin 
3074.

Help VVantęd—Fe malė
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir 13 metų mergaitę. J. M. 
4557 S. Albany Avė.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

3332 S. 59th Court

REIKALINGA patyrus moteris— 
virėja i restaurantą. Klauskite Mrs. 
Širmulis. Tel. Melrose Park 4470, 2 
Broadvvay, Melrose Park, III.

REIKALINGA patyrus moteris — 
lietuviškų ir angliškų valgių virėja 
j restaurantą. Klauskite Mrs. Šir
mulis. Tel. Melrose Park 4470, arba 
Melrose Park 624^ 2 Broadvvay, Mel
rose Park, III.

Naujos murinės bungalow. $8,300. 
Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta, 
šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Radios visokių išdirbys- 
čių ................... $35.00

Seklyčių Setai ............... $35.00
Valgomojo kamb. Setai $25.00 
Bufetai .....       $15.00
Miegamojo kamb. Setai $50.00 
Kaurai visokio, didumo $10.00 

ir augš.

Grindų Lempos ............... $5.00
Coxwell Kėdės ............... $10.00
Cedar Chests ............... $15.00
Pusryčių Setai ............... $10.00
Dinette Setai ......   $20.00
Pavieni Dreseriai ........... $8.00
Pavieni Vanity ........... $10.00
Day Lovos ................... $20.00
Pavienės Lovos ............... $3.00
Skrynios ..........................  $5.00
Ice Box’iai ......................  $6.00
Garbačių Degintojai ....... $8.00
Hot Blast Pečiai ........... $7.00
Kietų Anglių Pečiai .... $10.00 
Verdamieji Pečiai ....... $15.00
Elektrikiuės Skalbimo

Mašinos ................... $35.00
Grojikliai Pianai ........... $50.00
Upright Pianai ................ $25.00
Victrolos ................  $10.00

For Kent
STORAI ANT RENDOS 

Kampas dėl drug storio, $65.00 
rendos. Storas dėl barberio $50 
mėnesiui. Storas dėl bučernės 
$50. Storas dėl valgyklos $65. 
Šie storai randasi 67th St. ir 
Western Avė. Pamatykite A. 
N. Masiulis, 6641 S. Western 
Avė. Republic 5550.

Tol. Mansfield 7317 
----- o-----

PASIRENDUOJA BRIGHTON 
PARKE

4, 5 ir 6 kambarių flatai. 
šildomi ar šildomi pečiais, 
mėnesi ir augščiau.

B. R. PIETKIEWICZ & 
2608 W. 47th St.,.

Tel. Lafayette 1083

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, fafmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ii 
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
-------O-------

Garu 
$20 i

CO.

RENDON 4 kambariai, naujai 
dekoruoti, elektra, maudynė, Brid- 
geporte, 6630 S. Tai man Avė. Tel. 
Prospect 3938.

IŠ PRIEŽASTIES kad delei ligos 
turiu apleisti miestą, parsiduoda la
bai pigiai kampas 1034 West 69 St., 
dviejų augštų mūrinis namas, garu 
šildomas. Delicatesscn.

Kaina $16,000.

PARDUOSIU 4 flatų medini na
mą, pigiai, tik už $6000. šaukite, 
Normai 4896.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geras cash biznis, 4 pagyveni
mui kambariai. Turiu greit parduoti, 
vienai sunku apsidirbti. 3254 So. 
Morgan St.

Priverstas Parduoti su 
Nuostoliu

labai f ge-
Pardavimo priežastis, —r-

PARDUOSIU grosernę 
roj vietoj. Pardavimo pri 
esu viena pati našlė moteris. 4634 
S. Wallace St. Tel. Boulevard 1233.

PARDAVIMUI ' bučerhė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

5 kambarių mūrinis bungalow, ap
šildomas, 30 pėdų lotas, prie 53 ir 
Mozart Rt. Cash reikia $1,000.00. 
Specialč kaina $6,800.000.

2 po 4 kamb. medinis, hnt augšto 
cementinio beismento, prie 46 ir 
Mozart gt. $2,000.00 įmokėti. Specia
lus bargenas $6,300.00.

2 po 4 kamb. medinis ant cemen
tinio pamato. Mainysiu ant 40 ar 
80 akrų farmos.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 471h St.

PARDAVIMUI Rooming House ir 
Restauranas, vieta žinoma per dau
geli metų, 16 fornišiuotų kambarių. 
Parduosiu už pjgią kainą, 2113 So. 
Halsted St. ‘

PARDAVIMUI piekarnė, 
gerame stovyje, su troku. 
siu už pirmą pasiūlymą — 
ant ūkės, 4513 S. Wood St.

viskas
Atiduo- 

važiuoju

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ. DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmą 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu 
120 akrų, geri budingai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

Taigi turiu farmą 150 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700, Darjfi turiu parda
vimui djdąįi dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainymui arba kito
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
patarnavimas visiems.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater. Mich.

pardavimui

VIŠTŲ FARMOS
Mažas imokėjimas. 

Chicagos. 
jūsų loto
ar

1 iki 5 akrų.
Visos jos randasi arti 
Arba pąbudavosime ant 
kokią norėsite bungnlow 
narna, už mažą jmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL, .

32 Kervvood St.,
Palatine, III,

flatų

NAUJAS NAMAS nešantis 5U 
kartų rendomis. Visa išrenduotas. 2 
blokai nuo Douglas Park “L”. 
$18/700 rendų. Reikia $15,000 cash. 
didžiausias bargenas Chicagoj.

M R. SMELTZER,
Tel. Austin 3074 ar Euclid 4615 

202 Harrison St., Oak Park

PARSIDUODA bizniavas namas 
su bučernę ir grosernę už labai nu
mažintą kainą. Arba mainysiu i 
mažą namą. Kam reikalingas na
mas su bizniu, meldžiu atsišaukti. 
Agentų nereikia. 6001 So. Carpenter 
Street.

TIKRAS BARGENAS. 5 kamba
rių mūrinė cottage, 2 karų garažas, 
furnaso šiluma. 3424 Evergreen Avė.

PARDAVIMUI dviejų augštų 
mūrinis namas, 4 flatai po 4 kam
barius, 2 karu garadžius, $6,000. 
Rendos $90.00. Pirmų morgičių 
3,000. 923 W. 33 St.

Furniture & Pianos.
DIDZTAU8I BARGENAI Už CASH 

į---------------
2 fimotų kandžių neliečiamas seklyčios 

setas $55.00.
7 Arnotų rieSuto valgomojo kambaria se

tas $57.00.
5 Arnotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Arnotų miegamojo kambario autfltas— 

lova, dreseris, skrynia, springsat, matra- 
sas — $69.00.

Kaurai 9x12 $23.50.
AtsiAauklt kasdien iki 10 vai. vak.
Nedčliomis iki 5 vai. po plet.

VICTOR STORAGE WAREHODSE 
4811 Weet Lake St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GREITAM pardavimui visokie 
fixtures labai pigiai. Savininkas, 
išvažįuoja. šaukitę 4 vai. po piet.1 
Tel. Boulęvard 0470,

(150 Naujų Sparton Radijų)

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.
75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matro
sai su springsais viduj $15.00 
kiekvienas

100 50 svarų Society Matrosų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Ųuality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo,. Jacąuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moąuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

su Ottomanais, apmuštos su 
specialiai parinktais ypatin
gai gražiu patternu linen 
frieze ir Mohair.

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

150 Kaurų — Axminster, Wil- 
tana Velvet ir Wilton.

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešuto 

baigimo $6.000 ir augš.
75 gryno ąžuolo Dinette Setai, 

visų spalvų $40 ir augš.
76 gryno ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais iki 9 vai.

WEBER BROS. 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St


