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11 žmonių žuvo frau kinių
katastrofoj ties Kenosha

Daugiau kaip šimtas keleivių sužaloti, 
daug pavojingai. Baisios nelaimės kal
tininkas - patrakęs automobilistas, ku
ris ir pats galą gavo

nacionales gvardijos kuopa 
nelaiminguosius gelbėjo priva
žiavusieji automobilistai.

Iš vagonų laužų jau išimta 
asmenų buvo užmušti ir dau- vienuolika negyvų ir daugiau 

kaip šimtas sužalotų, daugelis 
. li

kėjo, iš vieno automobilisto I Užmuštas buvo nelaimės kal- 
kaltės, kuris, nebodamas tra? liniukas, automobilistas vardu 
liko ženklų, bandė su savo au- Frank Buday, iš Mihvaukės, 
tomobiliu perlėkti keliu sker- ir kartu su juo važiavęs kitas 

[nepažįstamas vyras. Abiejų su
lamdyti kūnai su dideliu var
gu pavyko išimti iš sutraišky
to jų automobilio laužų.

Manoma kad vagonų laužuo
se yra daugiau žuvusių, ir gel
bėtojų partijos tebedirba. Tuo 
tarpu sužeistieji tapo nugaben
ti į Kenoshos ligonines.

Žinomi užmušti yra: George 
Frank 
James 

Fitzgeralr iš Manislicjue, Mich.; 
J. B. Goggin iš Chicagos; Miss 
Evelyn Metzger iš Chicagos; 
James Poteous iš Bacine, Wis.; 
Elmer Biebe iš Mihvaukės; Miss 
Betty S hemą* iš Chicagos; Nor
mali Shinners iš Mihvaukės; 
Miss Alexa Steinhorst iš Ke- 

ir vienas

Sekmadienio naktį, 10:15 va
landą, lies Kenosha, Wis., įvy
ko baisi traukinių katastrofa, 
kurioj vienuolika ar daugiau

giau kaip šimtas sužaloti.
Nelaimę atsitiko, kaip paaiš-1jų pavojinj

sai geležinkelio liniją tuo tar
pu. kai iš pietų buvo beatbė
gąs krovinių traukinys, o iš 
žiemių pusės — elektrinis pa- 
sažierių Chicago, North Shore 
& Mihvaukee traukinys. Pro 
krovinių traukinį automobilis 
beveik perlėkė, mažai kliudy
tas, bet čia jau pakliuvo po 
greituoju pasažieriniu trauki
niu. Automobilis buvo sudau
žytas, abudu traukiniai išmes
ti iš bėgių, pasažierinio trau
kinio vagonai, atsimušę į iš
virtusius krovinių vagonus, nu
sirito į pakalnę ir sugarmėjo 
giliai į dumblyną.

Nakties tamsumoj kilo did
žiausias sužeistų ir vagonų 
griuvėsiuose prislėgtų žmonių 
riksmas ir pagailas šauksmas.
Kol nelaimes vielą pasiekė gel-| noshos, mokytoja, 
betoj ų partijos ir VVisconsino nepažįstamas vyras.

Broska iš Chicagos; 
Buday iš Milwaukė|s

Sovietų Rusijoj pa 
sireiškė dėmėtoji 

šiltinė

Del ko bolševikų 
žvalgyba areštavo 

rabinus Minske

BYGA, vas. 21., — Praneša, 
kad sovietų Rusijoje, ypačiai 
Pavolgio ir Ukrainos miestuo
se, pradėjo siausti baisioji li-

BYGA, vas? 24. — Maskvos 
čeką [slaptoji policija] paskel-

los komisariatas Maskvoje nu
tarė miestą kvarantinuoti. Nu
tarta taipjau mobilizuoti ketu
ris tūkstančius gydytojų Mas
kvoje ir 'Leningrade ir tam tik
romis sanitarinėmis divizijomis 
pasiųsti į epidemijos centrus.

Nušovė merginą ėjusią 
į bažnyčią; šovikas I pasisakę

Nulaikytas

tyt, kad dvidešimt rabinų ir 
kilų žymių žydų Minske buvo 
areštuoti dėl pastarojo Ameri
kos rabino Bleese atsilankymo 
į Minską.

Čeką kaltina rabina Bleese, 
kad jis laikąs slaptus mitin
gus su žydų vadais Minske ir 
rinkęs žinias apie tariamus re
liginius žydų persekiojimus 
Rusijoje. Jį taipjau kaltina, 

: kad, kalbėdamas rabinų mitin- 
į ge Paryžiuje, rabinas Bleese

NEW BRITAI N, Conn., vas.
21. — Vakar čia buvo nušau-lie
ta Mary Velička [gal lietuvai- j 
te?], 19 metų amžiaus mergai- 
1ė. George F. Schmalz, 44, 
briko formanas, paleido į 
tris šovinius, kai mergaitė 
į bažnyčią, šovikas tapo

• • • giau informacijų iš Rusijos apie 
I kominterno [komunistų inter
nacionalo] darbus organizavi
me arabu sukilimo Pales Ii no-

Toliau čeką sako, kad areš-

p s. f ratu ros iš Rygos ir Varšuvos 
;a ir projektavę organizuoti žydų 

fj,) I vaikams religines mokyklas, o 
su_ tai esąs “kontrrevoliucinis dar-

imtas.

tGRAS.i

|bas.”

Leningradas turįs būt 
bedieviškas miestas

{Leningrado vyriausybe n lita
ure iki ateinančio gegužes me
nesio 1 dienos išvalyti miestą 
nuo visų religijų, vaduodamosi 

Į tuo supratimu, kad Lenino var
do miesto gyventojai turį būt

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

Nenusistojęs oras, gali būt; 
lietaus; šalčiau; vidutiniai ir 
stipresni, daugiausia žiemių va-Į Mirė Mabel Normand. 
karų, vėjai. filmų aktorė

vakar temperatūros 
tarp 460 jr 630 F. H()LLY\VOOD, Cal., vas. 24 

Pottcnger sanatorijoje va- 
i°i- kar mirė Mabel Normand, vie- 

5:31. Mėnuo teka ;>:!(» ua, žymiausių Amerikos filmų 
aktorių. Ji mirė džiova.
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las...
Liūdim Kepenis vėliau 
aukęs iš ūkininkų s-gos

pasi- 
ban- 

ko vadovybės. Pasitraukęs, gir
di, dar tada, kai bankas tebu
vęs organizavimosi stadijoj, ir

T5'

m

- x \ |ntic and Pacific Photo]
TRAUKINIŲ KATASTROFOS TIES KENOSHA V A ZDAS — Chicago, North Shore & Milwaukee elektrinio traukinio išmesti 
iš bėgių, nusiritę į pakalnę ir sugriuvę į gilų dumblyi. į vagonai, susidūrus su automobiliu ir krovinių traukiniu praeito sekma

dienio naktį. Katastrofoje vienuolika ar\ 'augiau žmonių užmušta ir daugiau kaip šimtas sužalota.

Sovietijos valdovai 
bauginasi pasaulio 
karu prieš Rusiją

NUSIŠOVĖ, POLICIJAI AT
VYKUS JO SUIMTI

No. 47

Rokiškio Byla
(Tęsinys)

Ūkininkų s-gos Rokiškio ban
ko steigėjas yra buvęs ir ūkio 

. banko Rokiškio skyriaus 
direktorius.

apklaustasis liu
dininkas Kepenis. Prisiekusio 
advokato Nargelavičiaus pa
klaustas, ar butą ūkio banko 
direktoriui intereso čia pat 
steigti kitą ūkio reikalams ban
ką, vadinasi, savo konkurentą, 
— p. Kepenis atsakė, tada nie
ko nepagalvojęs, nes, girdi, bu
vęs toks geras reikalas ir tiks-

Šaukia Rusijos gyventojus bū
ti prisirengusiems reakcijos 
jėgų puolimams atmušti

NILES, Mieli., vas. 24.—* 
licijai atvykus jo suimti, Philip 
Plovie, kontraktorius, nubėgo į 
rūsį ir nusišovė.

Plovie buvo įtartas dėl nu
žudymo savo žmonos, kuri mis- 
teringu Ibudu prapuolė lapkri
čio 23 diena. c

Trockis sakos esąs 
priešingas revoliuci

jai Rusijoje
tik opozicijoj Stalinui.Esąs

Tikis dar busiąs pašauktas 
Rusijos revoliucijai gelbėti

Oro katastrofos

Trys asmenys žuvo aeroplanui 
nukritus į jurą

Kas dėjosi pačiame ukin. 
s-gos banke, liūdim Kepenis 

pareiškė teismui nežinojęs, 
nors abu bankai yra visą lai
ką buvę po vienu stogu — ūkio 
bankas apačioje, o ūkininkų s- 
gos bankas antrame aukšte...

Vakar paaiškėjo dar įdomios 
derybas dėl 1,000 litų indėlio, 
kurio savininkas vis vien ne

gavęs.
Čia. jau paprastas pilietis — 

liudininkas Sakalauskas. Kaip 
vakar pasipasakojo teismui, ji- 
si turėjęs ūkininkų s-gos Ro
kiškio banke l,()<>0 litų indėlį 
“ant knyginės”. IPo sandėlio 
gaisro,
bankas subankrutavęs, liudinin
kas teiravęsis pas teisiamuo
sius Plevoką ir Repšį, ar galė
siąs bent kiek savo indėlio pi
nigų atsiimti arba nors procen
tus gauti. Repšys jam lukštai)-

esu,

- Va
ram to-

MASKVA, vas. 24. 
<ar, švenčiant 12 metų 
nosios armijos suk akt ii 
vietų 
vadai atnaujino savo rėkavi
mus apie “karą,” apeliuodami 
i Rusijos gyventojus, kad jie 
stovėtų sargyboj prieš impe
rialistinių kraštų pavojų, nes, 
girdi, kapitalistinis pasaulis pa
vydumu nesitveriąs, matyda
mas ekonominį ir industrinį so
vietų Rusijos progresą.

Sovietijos valdovai stengiasi 
daryti įspūdžio, busią Europos 
valstybes norinčios sutartinai

laikraščiai ir politiniai j

prieš sovietų valdžią, arba tie
siai ginkluotomis jėgomis pul-

ševikai, matyt, 
tusius dabar 
testus prieš 
kampaniją.
Sovietų

turi omenėj ki- 
užsieniuose pro 

an tire Ii ginę sovietų

valdžios organas 
bugnuoja:

“Reakcinis pasaulis mobili
zuoja visas savo jėgas prieš 
sovietų sąjungą, kuri greitais 
žingsniais žengia į socializmą 
[?!]... Visi susijungė prieš mus. 
Todėl mes turime budėti ir bū
ti prisirengę... Mes norime tai
kos. Bet jei musų priešai at
statys i mus savo šautuvus, 
tai kiekvienas darbininkas ir 
valstietis laikys sau garbe da-‘ 
lyvauti pergalingos raudono
sios armijos žygiuose priešams 
sunaikinti.”

Litvinovas pranešė šen 
Borah, kad Minsko ra

binai esą paleisti
24.WASHINGT()NAS, vas.

— Senatorius Borah sakosi 
ves iš Lilvincvo, sovietų užsie
niu reiksią komisaro, praneši
mą, jogei visi rabinai, kurie 
buvo Minske areštuoti dėl kon
trrevoliucinių darbų, tapę pa
leisti, išskiriant tris, kurie dar 
laikomi kalėjime. «

Sovietai sušaudė val
dininką dėl milijo

no vagystės

OSLO, Norvegija, vas. 24.
Iškilo į aikštę, kad ištikimi 

sovietų valdžios valdininkai ap
vogė savo legaciją Norvegijoje 
iki vieno milijono rublių (500,- 
000 dolerių).

Vienas tų valdininkų, lega
cijos sąskaitininkas, buvo par
gabentas į Maskvą ir s u ša u-

Tarp tų vagių buvo vienas 
čekos agentas, . Orlovas, atvy
kęs į Oslo kaip diplomatinis 
sovietų karjeras, ir vienas so
vietų pilietybę priėmęs danas,

su $164,000.
Kai vagystė buvo silsėk ta, 

daugelis legacijos narių buvo

kai kurie jų atsisakė palikti

Penkios valstijos jau 
panaikino savo prohi- 

bicijos įstatymus

24.WASHINGTONAS,
Asociacija kovai su prohi- 

bicijos amendmentu praneša,

Amerikos komunistų, trocki- 
ninkų leidžiamas laikraštis 
“Militant” .paskutiniame savo 
numery įdėjo Trockio laišką, 
kuriame buvęs bolševikų revo-

MIAM1, Fla., vas. 21.—Ban
domame skridime jų aeropla
nui nukritus į Biscayne įlan
ką, žuvo trys asmenys: pilotas 
Ward, Miami Aircraft kompa
nijos inžinierius Somers ir 
ne\vyorkietis Carllon, pasažie- 
rius. Žuvusiu]u kūnai buvo su
rasti ir išgiicbli iš vandens.

Užsimušė k’ilęs 200 pėdų
BOSVVELL, N. M., vas. 24. 

nukritus iš 
mirtinai 

Reynolds. Pa- 
sažierius Kennedy nedaug te-

Šimus, jogei jo draugas ir 
kčjas, Blumkinas, buvo Stali- — jų aeroplanui 
no įsakymu Maskvoj sušaudę- į 900 pėdų aukštumos, 
las po to, kai Karlas Bade-1 užsigavo pilotas

se

kas jį išdavęs slaptajai sovietų

500 litų. Tačiau ir tą pusę, in
dėlio vėliau siūlęs jam grą
žinti ne pinigais, bet buvusio 
banko Valdybos nario p. Bu
ko vekseliu 500 litų vertės. Ga
lop — liūdim Sakalauskas iš 
savo indėlio bakne pinigais ne
gavęs nė cento, o ir tas Buko

Trockis savo laiške sako, 
kad| jo pasiūlymai arba pata
rimai, kuriuos jis per Blumki- 
ną siuntęs Radekui, buvę ir 
pasilieku labai taikingi. Jis. 
Trockis, esąs priešingas revo
liucinei kovai su Stalinu. Jis 
stojus lik už taikią opoziciją, 
siekiančią reformų. Jis manąs, 
kad Stalinas dabar yra nuva-

•krizis esąs 'neišvengiamas, o 
kai tas krizis ateisiąs, tai troe- 
kistai [suprask, pats Trockis]

dybą paimti į savo rankas.
----------- a-----

Chicagos komunistų 
laikraščio redaktorius 
deportuotas į Rusiją

NEW YOKKAS, vas. 24. — 
Garlaiviu Bremen tapo depor
tuotas Stove Zinich, buvęs Chi- 
cagoje leidžiamo jugoslavų ko
munistų laikraščio redakto
rius. Zinich deportuojamas į 
Rusiją dėl to, kad jis agitavo 
už nuvertimą valdžios smurto 
priemonėmis.

Kadangi International Labor 
Defense — komunistų organi
zacija skelbė, busią Zinich 
deportuojamas grandimis su

jos panaikino savo prohibici- 
jos vykdymo įstatymus. t Tos 
valstijos yra: New Yorkas, 
Marylandas, Wisconsinas, Mon
tana ir Nevada. Asociacija ti
kis, kad netrukus dar kelios 
kitos valstijos tokius įstatymus

• pp naikinsiančios.I 1 . I V- - - — ----

Valstijose, kur prohibicijos | vielų padarė garlaivio kapite- 
i įstatymai tapo panaikinti, Vol-|nui dėl to pakausimą. Kapi- 
steado aktas, žinoma, tebėra tonas Ziegenbein radio atsakė, 
galioj, bet jo vykdymu palie
kama žinotis pačiai federalinei keliauja laisvas ir turi kabiną 
vyriausybei. trečioj klasėj.

i) c-

tonas Ziegenbein radio atsake, 
kad tai netiesa ir kad Zinich

Buvusi

Hughes prisaikinta 
vyriausiu teisėju

.5

WASHINGT()NAS, vas. 24. 
— Charles Evans Hughes šian
die tapo Aukščiausio Jungtinių 
Valstybių teismo prisaikinlas 
kain vvriausias to teismo tei-

įkinko kasininkė liudi
ninkė Varnaitė
teismui, buvusi 1926 m.
men. Kimšos priimtasausio 

tarnauti banke, tebūdama anuo
met 16 melu amžiaus. Tarna
vusi iki pernai spalių mėn. 
Banke jinai priimdavusi pini

ngus, bet raktas nuo kasos bu
vęs iš pradžios pas Rimšą, o 
vėliau, kai pradėjo tarnauti 
Zingbergas.

(Bus daugiau) .

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po pi et.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si Chicago, III
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11 žmonių žuvo traukinių 
katastrofoj ties Kenosha

Daugiau kaip šimtas keleivių sužaloti, 
daug pavojingai. Baisios nelaimės kal
tininkas - patrakęs automobilistas, ku
ris ir pats galą gavo

Sekmadienio naktį, 10:15 va
landą, ties Kenosha, Wis., įvy
ko baisi traukinių katastrofa, 
kurioj vienuolika ar daugiau 
asmenų buvo užmušti ir 
giau kaip šimtas sužaloti.

Nelaimė atsitiko, kaip paaiš
kėjo, iš vieno automobilisto 
kaltės, kuris, nebodamas tra? 
liko ženklų, bandė su savo au
tomobiliu perlėkti keliu sker
sai geležinkelio liniją tuo tar
pu, kai iš pietų buvo beatbė
gąs krovinių traukinys, o iš 
žiemių pusės — elektrinis pa- 
sažierių Chicago, Nori h Sliore 
& Mihvaukee traukinys. Pro 
krovinių traukinį automobilis 
beveik perlėkė, mažai kliudy- i 
tas, bet čia jau pakliuvo po I 
greituoju pasažieriniu trauki-1 
niu. Automobilis buvo sudau-1 
žytas, abudu traukiniai išmes
ti iš bėgių, pasažierinio trau
kinio vagonai, atsimušę į iš
virtusius krovinių vagonus, nu
sirito į pakalnę ir sugarmėjo 
giliai į dumblyną.

Nakties tamsumoj kilo did
žiausias sužeistų ir vagonų 
griuvėsiuose prislėgtų žmonių 
riksmas ir pagallios šauksmas. 
Kol nelaimės vietą pasiekė gel
bėtoju partijos ir VVisconsino

nacionalės gvardijos kuopa 
nelaiminguosius gelliėjo priva
žiavusieji automobilistai.

Iš vagonų laužų jau išimta 
dau- vienuolika negyvų ir daugiau 

kaip šimtas sužalotų, daugelis 
jų pavojingai.

Užmuštas buvo nelaimės kal
tininkas, automobilistas vardu 
Frank Buday, iš Mihvaukės, 
ir kartu su juo važiavęs kitas 
nepažįstamas vyras. Abiejų su
lamdyti kūnai su dideliu var
gu pavyko išimti iš sutraišky
to jų automobilio laužų.

Manoma kad vagonų laužuo
se yra daugiau žuvusių, ir gel
bėtojų partijos tebedirba. Tuo 
tarpu sužeistieji tapo nugaben

ai Į Kenoslios ligonines.
Žinomi užmušti yra: George 

Broska iš Chicagos; 
Ruda y iš Mihvaukės;

Krank
James

J. B. Goggin iš Chicagos; Miss 
Evelyn Metzger iš Chicagos; 
James Poteous iš Ratine, Wis.; 
Elmer Riebe iš Mihvaukės; Miss 
Betty Shemariš Chicagos; Nor
mali 
Miss
noshos 
nepažįstamas vyras.

Shinners iš Mihvaukės; 
Alexa Steinhorst iš Ke- 

mokytoja, ir vienas

Sovietų Rusijoj pa 
sireiškė dėmėto ji 

šiltinė

Del ko bolševikų 
žvalgyba areštavo 

rabinus Minske

RYGA, vas. 21.. — Praneša, 
kad sovietų Rusijoje, ypačiai 
Pavolgio ir Ukrainos miestuo
se, pradėjo siausti baisioji li

tos komisariatas Maskvoje nu
tarė miestą kvarantinuoti. Nu
tarta taipjau mobilizuoti ketu
ris tūkstančius gydytojų Mas
kvoje ii r 'Leningrade ir tam tik
romis sanitarinėmis 'divizijomis 
pasiųsti Į epidemijos centrus.

BYGA, vas? 24. — Maskvos 
čeką [slaptoji policija] paskel
bė ilgą raportą, iš kurio ma
tyt, kad dvidešimt rabinų ir 
kitų žymių žydų Minske buvo 
.areštuoti dėl pastarojo Ameri
kos rabino Bleese atsilankymo

Čeką kaltina rabiną Bleese, 
kad jis laikąs slaptus mitin-

Nušovė merginą ėjusią 
į bažnyčią; sovikas 

Nulaikytas

NEW RRITAIN, Conn., vas. 
21. — Vakar čia buvo nušau
ta Mary Velička [gal lietuvai
tė?], 19 metų amžiaus mergai
tė, George F. Schmalz, 44

rinkęs žinias apie tariamus re
liginius žydų persekiojimus 
Rusijoje. JĮ taipjau kaltina, 
kad, kalbėdamas rabinų mitin- 

i gc Paryžiuje, rabinas Rleese 
pasisakęs, kad jis laukiąs dau
giau informacijų iš Rusijos apie 

i kominterno [komunistų inter- 
| nacionalo] darbus organizavi
me arabų sukilimo Palestino
je.

Toliau čeką sako, kad areš-

tris šovinius, kai mergaitė 
i bažnyčia, sovikas tapo
imtas.

raluros iš Rygos ir Varšuvos 
ja Į ir projektavę organizuoti žydų 

(-jo!vaikams religines mokyklas, o 
su_1 lai esąs “kontrrevoliucinis dar- 

"Ibas” '

! Leningradas turįs būt 
bedieviškas miestas

k F • ' Eeningrado vyriausybė nuta-
fAl : rė iki ateinančio gegužės mė-

f .. 'nėšio 1 dienos išvalyti miestą
Chicagai ir apielinkei federa-'nuo vis« religijų, vaduodamosi 

lis oro biuras šiai dienai pra- \1,10 SUP™'"™, kad Eenmo var- 
nnfcuiin- (,() niiesto gyventojai turj būt

visi bedieviai.
Nenusistojęs oras, gali but|

lietaus; šalčiau; vidutiniai iri 
stipresni, daugiausia žiemių va-i Mirė Mabel NormancL 
karų, vėjai. filmų aktorė

Vakar temperatūros buvo

lie saule teka 6:33. lei- 
5:31. Menuo teka 5:16

HOLLY\VO()D, Gal., vas. 2 f 
— Pot ten ger sanatorijoje va
kar mirė Mabel Normane!, vie-

M

TRAUKINIŲ KATASTROFOS TIES KENOSHA VAIZDAS — Chicago, Noith Shore & Milvvaukee elektrinio traukinio išmesti 
iš bėgiu, nusiritę Į pakalnę ir s-ligriuvę į gilų dumblynų vagonai, susidūrus su 'automobilių ir krovinių traukiniu praeito sekma- 

dieniu naktį. Katastrofoje vienuolika ar daugiau žmonių užmušta ir daugiau kaip šimtas sužalota.

Sovietuos valdovai 
bauginasi pasaulio 
karu prieš Rusiją

Šaukia Rusijos gyventojus bū
ti prisirengusiems reakcijos 
jėgų puolimams atmušti

MASKVA, vas. 21. — Va
kar, švenčiant 12 metų rau<to
liosios 
vietų 
vadai
mus apie

armijos sukaktines, so-l 
laikraščiiai ir politiniai į 
atnaujino savo rėkavi- 

apeliuodami

stovėtų sargyboj prieš impe
rialistinių kraštų pavojų, nes, 
girdi, kapitalistinis pasaulis pa
vydumu nesitveriąs, matyda
mas ekonomių) ir industrinį so-

SovietijOs valdovai stengiasi 
daryti Įspūdžio, busią Europos 
valstybės norinčios sutartinai

prieš sovietų valdžią, arba tie
siai ginkluotomis jėgomis pul- 

darydami, bol- 
turi omenėj ki- 

užsieniuose pro-
antireliginę sovietų

ševikai. matyt, 
tusius dabar 
testus prieš 
kampan i ją.
Sovietu valdžios organas 

bugnuoja:
“Reakcinis pasaulis mobili

zuoja visas savo jėgas prieš 
sovietų sąjungą, kuri greitais 
žingsniais žengia Į socializmą 
[?!]... Visi susijungė prieš mus. 
Todėl mes turime budėti ir bū
ti prisirengę... Mes norime tai
kos. Bet jei musų priešai at
statys i mus savo šautuvus, v
tai kiekvienas darbininkas ir

lyvauti pergalingos raudono
sios armijos žygiuose priešams 
sunaikinti.”

Litvinovas pranešė šen. 
Borah, kad Minsko ra

binai esą paleisti
24.

NUSIŠOVĖ, POLICIJAI AT
VYKUS JO SUIMTI

NIL.ES, Mieli., v-as. 24.—Po
licijai atvykus jo suimti, Philip 
Plovie, kontraktorius, nubėgo Į 
rūsį ir nusišovė.

Plovie buvo įtartas dėl nu
žudymo savo žmonos, kuri mis- 
teringu Ibudu prapuolė lapkri
čio 23 diena.

Trockis sakos esąs 
priešingas revoliuci

jai Rusijoje
tik opozicijoj Stalinui.

busiąs pašauktas
Esąs

Tikis dar
Rusijos revoliucijai gelbėti

Oro katastrofos

Trys asmenys žuvo aeroplanui 
nukritus i jurą

Rokiškio Byla
(Tęsinys)

Ūkininkų s-gos Rokiškio ban
ko steigėjas yra buvęs ir ūkio 

. banko Rokiškio skyriaus 
direktorius.

Tai vakar apklaustasis liu
dininkas Kepenis. Prisiekusio 
advokato Nargelavičiaus pa
klaustas, ar butą ūkio banko 
direktoriui intereso čia pat 
steigti kitą ūkio reikalams ban
ką, vadinasi, savo konkurentą, 
— p. Kepenis atsakė, tada nie
ko nepagalvojęs, nes, girdi, bu
vęs toks geras reikalas ir tiks
las...

pasi-

Sovietai sušaudė vai 
dininką dėl milijo

no vagystės

OSLO, Norvegija, vas. 24. 
— Iškilo i aikštę, kad ištikimi 
sovietų valdžios valdininkai ap
vogė savo legaciją Norvegijoje 
iki vieno milijono rublių (509,- 
000 dolerių).

Vienas tų valdininkų, lega- 
cijos sąskaitininkas, buvo par
gabentas Į Maskvą ir sušau-

Tarp tų vagių buvo vienas 
čekos agentas, Orlovas, atvy
kęs Į Oslo kaip diplomatinis 
sovietų karjeras, ir vienas so
vietų pilietybę priėmęs danas, 
Jcnsen vardu. Pastarasis dingo 
su $164,000.

Kai vagystė buvo siisekta, 
daugelis legacijos narių buvo

kai kurie jų atsisakė palikti

Penkios valstijos jau 
panaikino savo prohi- 

bicijos įstatymus

WASHINGT()NAS, 
—- Asociacija kovai 
bicijos amendmentu praneša,

WASHINGT()NAS, vas.
— Senatorius Borah sakosi 
ves iš Litvincvo, sovietų užsie-1 
niu reik?, iii komisaro, praneši-' 
mą, jogei visi rabinai, 1 
buvo Minske areštuoti <lel kon
trrevoliucinių darbų, tapę pa-

jos panaikino savo prohibici- 
jos vykdymo Įstatymus. t Tos 
valstijos yra: New Yorkas, 
Marylandas, Wisconsinas, Mon
tana ir Nevada. Asociacija ti
kis, kad netrukus dar kelios 
kitos valstijos tokius įstatymus 
penaik'nsiančios.

Valstijose, kur

Amerikos komunistų, Iroeki- 
ninkų leidžiamas laikraštis 
“Militant” ', paskutiniame savo 
numery įdėjo Trockio laišką, 
kuriame buvęs bolševikų revo
liucijos vadas patvirtina prane
šimus, jogei jo draugas ir se
kėjas, Blumkinas, buvo Stali-I

MIAM1, I’la., vas. 21.—Ban
domame skridime jų aeropla
nui nukritus į Biscayne įlan
ką, žuvo trys asmenys: pilotas 
Ward, Miami Aircraft kompa
nijos inžinierius Somers ir 
ne\vyorkietis Carllon, pasažie- 
rius. žuvusiųjų kūnai buvo su- 
vnsii ir išviicbti iš vandens.

Liudin. Kepenis vėliau 
traukęs iš ūkininkų s-gos 
ko vadovybės. Pasitraukęs, gir
di, d'ar tada, kai bankas tebu
vęs organizavimosi stadijoj, ir 
viskas dar tik augę ir plėtęsi.

Kas dėjosi pačiame ūkiu, 
s-gos banke, liudin. Kepenis 
pareiškė teismui nežinojęs, 
nors abu bankai yra visą lai
ką buvę po vienu stogu — ūkio 
bankas apačioje, o ūkininkų fi
gos bankas antrame aukšte...

Vakar paaiškėjo dar Įdomios 

derybas dėl 1,000 litų indėlio, 
kurio savininkas vis vien ne

gavęs.
Čia jau paprastas pilietis — 

liudininkas Sakalauskas. Kaip 
vakar pasipasakojo teismui, ji- 
si turėjęs ūkininkų s-gos Ro
kiškio banke 1,000 litų indėlį 
“ant knygu|ės”. IPo sandėlio 
gaisro, išgirdęs gandus, esą, 
bankas subankrutavęs, liudinin
kas teiravesis pas teisiamuo-

siąs bent kiek savo indėlio pi
nigų atsiimti arba nors procen
tus gauti. Repšys jam tukslan-

Užsimuše kritęs
BOSVVELL, N.

— Jų aeroplanui

200 pėdų

link ritus iš 
no Įsakymu Maskvoj sušaudy-! 9()() pėdų aukštumos, mirtinai 
las po to, kai Karlas 
kas jį išdavęs slaptajai sovietų

Rado-1 ir2sigaV() pilotas Reynolds, 
sažierius Kennedy nedaug

500 litų. Tačiau ir tą pusę in
dėlio vėliau siūlęs jam grą
žinti ne pinigais, bet buvusio 
banko Vaidybos nario p. Bu
ko vekseliu 500 litų vertės. Ga
lop — liudin. Sakalauskas iš 
savo indėlio bakne pinigais ne
gavęs nė cento, o ir tas Buko

Trockis savo laiške sako, 
kad) jo pasiūlymai arba pata
rimai, kuriuos jis per Blumki- 
ną siuntęs Radekui, buvę ir 
pasilieku labai taikingi. Jis, 
Trockis, esąs priešingas revo
liucinei kovai su Stalinu. Jis 
stojus lik už taikią opoziciją, 
siekiančią reformų. Jis manąs, 
kad Stalinas dabar yra nuv-a-

’krizis esąs 'neišvengiamas, c 
kai las krizis ateisiąs, tai troc- 
kistai [suprask, pats Trockis]

dybą paimti i savo rankas.

Chicagos komunistų 
laikraščio redaktorius 
deportuotas j Rusiją

NEW YORKAS, vas. 24. — 
Garlaiviu Bremen tapo depor
tuotas Stove Zinich, buvęs Chi
cago je leidžiamo jugoslavų ko
munistų laikraščio redakto
rius. Zinich deportuojamas i

už nuvertimą valdžios smurto 
priemonėmis.

Kadangi International Labor 
Defensc — komunistų organi
zacija skelbė, busią Zinich 
deportuojamas grandimis su
kaustytas, tai N. Y. VVor’.d be-

prohibicijos! vielų padarė garlaivio kapite- 
kurie i Įstatymai tapo panaikinti, Vol-inui dėl to pakrausimą. Kapi- 

1 _ a 1 1 . v •     «_!—!. r-r« 1 • » •
at sake, 
Zinich

steado aktas, žinoma, tebera 
galioj, bet jo vykdymu palic-

tonas Ziegenbein radio 
kad tai netiesa ir kad

na. žymiausių Amerikos filmų leisti, išskiriant tris, kurie dar karna žinotis pačiai federalinei keliauja laisvas ir turi kabina 
*nVhki'in Ii mirė rlzinvn. laikomi k n 1 n i i m o - ____t_____ i •aktorių. Ji mirė džiova. laikomi kalėjime. trecioj klasėj.

Buvusi

Hughes prisaikintas 
vyriausiu teisėju

WASHINGTONAS, vas.
— Charles Evans Hughes š
Jie tapo Aukščiausio Jungtinių 
Valstybių teismo prišalki n-to.fi 
kaili vyriausias to teismo tei-

in-

Kbnko kasininkė liudi
ninkė Varnaitė 
teismui, buvusi 1926 m. 
mėn. Kimšos priimta

parodė 
sausio 
tarnauti banke, tebūdama anuo
met 16 metų amžiaus. Tarna
vusi iki pernai spalių mėn. 
Banke jinai priimdavusi pini

ngus, bet raktas nuo kasos bu- 
imšą, o 
tarnautivėliau, kai

(Bus daugiau) .PINIGAILIETUVON
Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted St.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

“Močiutės suokalbis” Rožių 
žemėje.

Vasario 23 dieną Slrumilo 
svetainėje pirmu kartu pasiro
dė prieš tautiečių akis Božių 
Žemėje močiutė ir jos suokal
bis — Jono .1. Zolpo 1 veiksmų 
(Įrama, kurią pastatė scenoje 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis.

Gyvenu Bridgeporte, apie 12 
mylių nuo “'Močiutės Suokal
bio”. Ir nors Čikagoje vasario 
23 dieną buvo daug įvairių pa- 
frtngimų, bet “Močiutės suo
kalbis” visgi nugalėjo mano 
ypatos visus kilus pageidavi
mus, ir todėl nutariau važiuo
ti i Božių Žemę.

Pasisamdęs “Yellovv Ca'b” 
astuoniais ratais už septynios 
centus, laimingai pasiekiau Ro
žių Žemę. Ir štai kelios minu
tės po septynių pasirodo jau 
ir močiutė su savo suokalbiu.

Močiutė — p-ni Sofija Įvar
čius; Zosė, tarnaitė — p-lė .Ju
zė Pažerauskaitė; Adelina, 
Gedgaudo duktė — p-ni Pet
ronėlė Milerienė; Stasys, Ade- 
Jinos sužiedotinis — Povilas 
Šaltiniems; Kašte, Adelinos 
draugė — p-ni Juzė Gulbinie
nė; Andrius Gedgaudas, dvar
ponis — Br. Liudkevičius; Ka
zys, tarnas J. J. Zolp; Ka
zys šapalas, iužinieris — Jo
nis Vaišvila; Alfredas, mati
ninkas — Jonas Šimkus; An
tanas Giambutas, dvarponis— 
Anlar-s Daukša.

Vienu žodžiu sakant, “Mo
čiutės suokalbis” pavyko ge
rai, ir veikalas yra nuosaikiai 
besivysiąs gyvenimo vaizdelis, 
kuris piešia daugelį praėjusių 
ir esamų Lietuvos gyvenime 
Įvykių; kur tėvai renka val
kams ir dukterims vyrus ir pa
čias. Gali būti renkamas i!r 
didžiausias latras bus vis
kas gerai tėvams, bile tik tur
tingas ir iš “geros šeimynos” 
kilęs. O kai dėl dukters mei
les, tai jos nepaisoma, nors 
meilė daugeliui yra brangiau
sias turtas.

Lošėjai savo užduotis visi 
atliko gerai, nors kai kuriems 
truko lig truputį gyvumo. Ben
drai imant ir turint omenėje, 
kad vaidintojai buvo visi mė
gėjai, tai negalima ir norėti 
daugiau.

Publik'i geriausia patiko 
Adelina Gedgaudaitė — p-ni 
Milerienė, ir Kazys, tarnas — 
J. J. Zolp.

NAUJAS LIETUVIŠKAS KOTELIS
50 kambarių, naru apšildomas, šil

tas ir šaltas vanduo kiekvienam 
kambary, švariai užlaikomas. Paran
kus lietuviams Lordo darbininkams, 
nes arti Eoido dirbtuvių. Našlė 
savininkė.

VVII.SON KOTE L
1903 Mulkev and Taxedo St., 

Dearborn, Mich.

i i IDAI
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Vasario 25 ir 26

Visas kalbantis didysis paveikslus

“Embarrassing
Moment”

Kiekvienas turime nesmagių 
valandų, bet pamatykit šį 
veikalą — apie nesmagiausią 

valanda, v •
Dalyvaujant

REG1NALD DENNY
Taimri

Vitaphonc Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija i
“The Real McCoy” 

Kalbančio! žinios.

Zosė, tarnaitė — p-1^ Juzė 
Pažerauskaitė — yra gfcra lo
šėja, kuri atrodo Amerikoje gi
musi, o betgi scenoje pasirodo 
šauniai su lietuvių kalba.

Žodžiu, “Močiutės suokal
bis” gerai pavyko. Publikai bu
vo juokų į valias. Garbė ir p. 
Zolpui už pa rašymą gyvo vaiz
delio. Lietuviai turėtų vaidin
ti “Močiutės suokalbį” ne lik
tai Čikagoje, bet ir kitose ko
lonijose. Šis veikalas publikai 
patiks.

Vienas apsileidimas pas lie
tuvius yra įsigyvenęs, tai pasi
vėluoti į parengimus. Kitai pu
blikos daliai dėl to priseina 
laukti pusę arba.net visą va
landą, kol visi susirenka ir ga
lima jau pradėti programas. 
Tai yra daugelio apsileidimas 
ne tiktai Rožių Žemėje, bet vi
sose kolonijose.
• Tų dieną Božių Žemėje bu
vo dar pora kitų parengimų. 
Vienas jų — šventųjų, o ki
tas — tavorščių garaže.

Pasaulio Vergas.

Pasižymėjęs sporte 
lietuvis

Giri Vaicek, žymiausias Lane 
Techrie.il High School spor
tininkas; pasižymėjęs ir mok
slu.

Pirm keleto dienų teko būt 
Lane Technical High School 
mokykloje. Tai yra viena di
džiausių Čikagos aukštesniųjų 
mokyklų. Ją lanko tur būt apie 
5.000 mokinių, jei ne daugiau.

Kaip kitose mokyklose, taip 
ir čia kreipiama žymaus dėme
sio i sportą. Ir ot sporte žy
miausia vieta šioje mokykloje 
priklauso lietuviui jaunuoliui — 
Karoliui Vaicek, gyv. 3122 N. 
Kimball avenue.

Visų pirma musų jaunas lie
tuvis yra žvaigždė basketbolo 
lošimo. Beikia. žinoti, kad Lane 
mokyklos basketbolo jauktas 
yra laimėjęs čempionatą visoje 
šiaurinės miesto dalies sekcijo
je. Jis yra nugalėjęs Roosevelt 
Waller Sinn, Lake ir Schurz 
mokyklų jauktus. O pačiame 
Lane mokyklos jaukte visų pri
pažinta pirmenybė priklauso 
Vaicekui.

Kada basketbolą lošia Lane 
mokinių jauktas ir jame daly
vauja Vaicek, tai jau jis nuga
li priešininkus bent penkiais 
įmetimais ar daugiau.

Visoje šiaurines miesto dalie- 
sekcijoje Vaicek yra padaręs 
daugiau atžymėjimų (points) 
nei kuris kitas iš basketbolo lo
šėjų. Ir no tik Lane mokykloje, 
bet ir tarpe suminėtų kitų ke
turių tos sekcijos mokyklų 
jauktų.

Vaicek yra Lane mokyklos 
basketbolo jaukto kapitonas. 
Bet ir to negana. Musų lietuvis 
taipgi pasižymėjęs kaip besboli- 
ninkas. Lane mokyklos jaukte 
jisai yra metėjas. Tai yra sun
ki pareiga besbolo jaukte. Iš 
tikrųjų — svaidyk ir svaidyk 
bolę. Svaidyk taip, kad prieši
ninkai nepajėgtų kirsti ją laz
da. Reikia rankos tiesumo. BetI 
gal reikia dar daugiau jos mik
lumo ir ištvermės.

Ir ant kiek Vaicek yra mik
lus metėjas, galima numanyti 
iš to, kad, rodosi, praėjusio ru
dens sezonu jis turėjo tokius 
du lošius, jogei priešininkai ne
gavo nė vieno kirčio, nei vienc 
bėgimo; tuose lošiuose prieši
ninkai visai negalėjo' išmušti 
bolės j lauką. Kiek Įdomaujan
tys sportu moksleiviai pamena, 
kad niekas kitas Lane mokyk
loje nėra atlikęs tokio žygio, 
kokį atliko Vaicek.

žinote, mokyklose pasižymė
jusieji sportu gauna tam tikrą 
raidę. Tai pripažinimas sporti
ninko nuopelnų. Vaicek jau turi 
šešias “L” raides ir, iki baigi
mo mokyklos ateinantį birželį, 
dar gaus septintą.

Daugelis domisi sportu. Kai 
kurie net užmiršta pareigą mo
kytis. Jiems niekas nerupi, kaip 
tik jų mėgiamo sporto šaka. Ki
taip yra su Vaiceku. Jis ne tik 
žymiausias mokykloje basket
bolo lošėjas ir besbolo metėjas.

[Atlantic and Pacific Photo]

Raudonojo Kryžiaus darbininkai Arkansas valstijoj, kurie teikia pagelbą. nuo potvynio nuken- 
įtėjusiems žmonėms'

Jis — vienas iš geriausių moki
nių mokslo dalykuose. Už) pasi
žymėjimą mokymosi srityje jis 
yra gavęs net dvi stipendijas 
(scholarships).

Atrodo, kad musų jaunas lie
tuvis yra gabus ir sportui ir 
mokslui. Tikrai puiki kombinuo- 
tė. Dabar Vaicek yra 17 metų 
amžiaus. Birželio mėnesį, kai 
baigs šią mokyklą, 'tai bus 18 
metų. Kas dar maloniau — tai 
kad dailiai išaugęs, malonus 
jaunas vyras.

Baigęs Lane mokyklą, p. Vai
cek yra pasirinkęs stoti į Wis- 
consin universitetą ir studijuoti 
cheminę inžinierystę. žinoma, 
mano taipjau dalyvaut ir uni
versiteto sporte. —Repor.t.

Bridgeport
Bidžhojo Lietuvos Kunigaikš

čio Vytauto ir šv. Martino 
Draugija Susivienijo

Sekmadienį, vasario 16 die
ną, Bridgeporto apielinkės lie
tuviai p.'dile pavyzdingą žink- 
»nį i vienybę. Nariai švento 
Martino Dr. ir D. L. K. Vytau
to Dr. nutarė susijungti į vie
ną draugiją, ir Lietuvos Ne
priklausomybės dienoje pada
ryti tos vienybės aktą. Sutar
ta taipgi, pagerbiant D. L. K. 
Vytautą ir jo 500 melų sukak
tuves, pavadinti abidvi drau- 
;ijas vardu Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Draugi
ja. Sutarta ir padaryta. Tai 
yra gražus darbas ir geras pa
vyzdys kitoms draugijoms.

Naujos draugijos valdybei) 
išrinkti sekanti asmenys: pirm. 
I. A. Mickeliunas, vice-pirm. 
V. M. Stulpinas, nutarimų raš
tininkas P. P. Kilis, fin. rašl. 
M. Kadzevskis, ižd. P. Baltu
tis, atstovas Į Lilhuanian Au
dito! ium Corporation Stanevi
čių ir atstovas i Bridgeporto 
Draugijų Susivienijimą V. M. 
Stulpinas. Nauja D. L. K. Vy
tauto Draugijos valdyba pasi
žadėjo energingai darbuotis ir 
žiūrėti, kad turtas draugijos, 
kuris dabar neša $12,030.00 su 
viršum, hutų investuotas į at
sakančias vertybes ir neštų 
draugijai pelną.

Benkanl valdybą, pasireiškė 
Mini peik linas ir atgyvenęs 

savo laiką paprolis rinkti val
dybą rankų pakėlimu. Kaip pa
prastai, persta loma 3 kandida
tai pirmininkui ir išvaroma už 
durų. Na, ir prasideda labai 
negraži agitacija, tai už vieną 
krnd:datą, lai už kitą. K?ip 
jau yra patirta, atsiranda kė
lei .s rėksnių, su didelėmis 
gerklėmis, ir tada ima rėkli 
kiek tik balso turi, kad ot jų 
kandidatas esąs geriausias, ir 
et tas kitas niekam tikęs. Taip 
už vieną rėkia ir kilo kandi
dato šalininkams neleidžia nė 
žodžio pasakyti. Tuojau vie
nas duodi įnešimą diskusijas 
uždaryti, kitas paremia. Ir tuo
jau balsavimas. Ir taip tiktai 
už vieną agitaciją pavarę, lei-Į 
džia balsuoti. Suprantama, vie-j 
nas kelia vieną ranką, kitas’ 
net dvi, na ir, žinoma, baisa-' 
vimas liet i teisingas ir besą-! 
liškas. Todėl, renkant draugi- į

jų valdybas, reikalinga yra bū
tinai įvesti slaptą balsavimą. 
Nominuoti galima ir viešai, bet 
jau rinkimas turi būti slap
tas, parašant kortelėje pravar
dę, arba jei kas negali rašy
ti, tai kandidatams duoti nu
merius, ir tadja nariai tegul 
parašo numeri kortelėj, lokiu 
budu turi rinkti visus svar
biuosius valdininkus draugijos, 
kaip tai: pirmininką, raštinin
ką protokolams, iždininką ir 
finansų raštininką.

Mažesnės svarbos ofisus ga
lima rinkti ir viešai^ bet jau 
viršminėti valdininkai visi tu
ri būti renkami slaptai.

Slaptas rinkimas valdininkų 
apsaugos draugystę ir jos tur
tą nuo bile kokios klikos rėks
nių, kurie, vartodami riksmai 
r tiesiog smurtą, gali kartais l 

oaimli draugystę vadovauti. Ir 
iš to draugystei gali Imti kar
tais didelės bledies. Juk tokias 
metodas vartodami, musų Lal- 
ševikėliai yra paėmę ne vieną 
tautiška draugyste vadovauti.

Todėl bendrinant įstatus D. 
L. K. Vytauto Draugystės, rei
kalinga būtinai Įvesti civilizuo-
lame pasaulyje vartojamą būdą 
balsavimo, tai yra sulig “Bo
belis Bules of Ordcr”. Beikia

Kai Mes Senstame
Mes neturime neboti musų inkstų
JEIGU kenčiate nuo nuolatinio 

* strėnų skaudėjimo, pūslės įde
gimo ir kėlimosi naktimis, pagol- 
bėkit savo inkstams su Doan’s 
Pilis.

Vartojamos per daugiau kaip 
40 metų. Patariamos visame pa
saulyje. 1 ardavinėjamos parda
vėjų visur.
50,000 vartotojų pataria Doan’s:

Mih. O. A. M'lnter, I I 15 N. Topeliu 
St., Wi<'hi(a, Kitos., sako: "Aš turėjau 
toki aštrų strėnų Hkaudėjimt), kad su 
vargu galėjau atlikti mimų darbų. Gal
vos skaudėjimai buvo tankųA ir mano 
inkstai veikė nereguliariai. Doan’s Pilis 
sustiprino mano strėnas ir sureguliavo 
mano inkstus”.

t—

VYRAI!
Laike daugiau kaip tris dešimt 

metu mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi
ntos! silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
duriu, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose j jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kuria šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. Ui. ROSS,
35 So. Dearborn St. 

kampas Monroc St., Chicago, Crilly Bldg. 
doa: kiekvienų dienų nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. Panedėllaia. Seredotnia 
ir Subutomia nuo 10 iki 8 vai. vakare 

k Į /

ri vartoja susirinkimų vedėjai 
reikale išmokėjimo pašalpų sir- 
gusiems draugams arba na
riams. Paprastai, yra iššaukia
mi ligonio lankytojai, kurie iš
duoda raportą kaip jie sirgu
sį narį rado savo name, ar be
sėdintį, ar begulintį, ar vaikš
čiojantį. Išdavus jiems rapor
tą klausiama, kaip patsai sir
gęs narys — ar reikalauja pa
šalpos, ar ne. Ir jeigu kartais 
pirmininkas arba kas kitas tu
ri koki piktumą ant to nario, 
t.si čia ir kįla triukšmas: ar 
mokėti tam nariui pašalpą, ar 

! nemokėti? Suprantama, atsi- 
,landai tokių, kurie varosi ir 
agituoja ir bando surasti įvai
rių priekabių kad nemokėti; 
kiti — kad mokėti. Ir taip tan
kiai yra praleidžiama po va
landą laiko ir daugiau, kol pri
einama prie šiokios tokios iš
vados.

Vytauto draugijos, tegul krei
piasi minėtą dieną prie valdy
bos. V. M. Stulpinas.

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura-

O juk turėtų būti kitaip. Na
rys priklauso prie draugystės,

mins kūdiki — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen-

atminli, kad mes lietuviai tu
rime Įvesti geresnį, tvarkesnį 
ir greitesni būdą vedimo mu
sų pašelpinių draugijų susirin
kimų, jeigu norime, kad mu
sų jaunimas prie jų rašytųsi. 
Kitaip mes, seniai, paliksime 
vieni, ir vėliau nebebus iš ko 
nei pašalpos išmokėti. Čia aš 
kalbu abelnai apie visas pašai
piuos draugijas. Nes dabarti
nė D. L. K. Vytauto Dr. yra 
tvirta ir vėliau dar tikimasi, 
kad prisidės draugijų ir bus 
dar tvirtesnė. Bet yra tokių 
jau senų draugijų, kuriose ran
dasi tiktai keletas desėtkų na
rių. Taigi kokia yra nauda pri
gulėti prie keleto mažų drau
gijėlių? Juk daug geriau pri
klausyti prie vienos, bet tvir
tos draugijos. Tada reikalinga 
(Lug (mažiau laiko ir energi
jos pašvęsti susirinkimams, ba
liams ir kitokiems mažmožiams, 
negu priklausant prie vienos 
geros ir tvirtos draugijos.

Kalbint apie vedimą susirin
kimų pašaipiuose draugijose, 
negalima praleisti nepriminus 
vieną labai blogą paprotį, ku-

kad iSipsisaugoti nuo nelaimės. 
Tai yra, kada sirgs ar bus su- 

i žeistas, kad galėtų gauti pa- 
šelpą per tą laiką, kada nega
les dirbti. Ir čia, rodos, netu
rėtų taip elgtis nei pirminin
kas, nei kitas kokis narys, lig 
jisai butų savininkas draugi
jos. Ir tiesiog yra negerai kau
lyti iš sirgusio nario, kad ji
sai nuleistų savo pašalpos da
lį, arba ir visai atsisakytų nuo 
jos. Visose draugystėse turėtų 
būti Įvesta reikalavimas, kad 
sirgęs narys pristatytų dakta
ro liūdimą, kad per tiek laiko 
jisai inegalėjo dirbti, ir baig
tas dalykas. Ir pašelpa tokiam 
nariui turi būti išmokėta be 
jokio svarstymo, laiko gaiši
nimo ir 1.1. Tokiu budu susi
rinkimai butų žymiai sutrum
pinami, nepasidarytų tiek nu
badąs, ir tada daugiau nariu 
lankytu susirinkimus.

D. L. K. Vytauto Draugija 
savo mėnesinius susirinkimus 
laiko 3-čią nedėldienį kiekvie- 

jno mėnesio Lietuvių Auditori- 
j.jos svetainėje, 3133 So. Hal- 
sled St. Kuries draugijos no
rėtų prisijungti prie D. L. K.

kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Uscful Information”. Adresuo
ki The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
Iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Reikia išlaikyti savo 
teises

Naujienų Bendrovės 
susirinkimas

šv. Kazimiero kapinėse įves
ta nauji patvarkymai. Tai yra 
pasikėsinimas ant lietuvių jpro- 
čių.

Pereitą šeštadieni, Vasario 22 
dieną, įvyko Universal Club 
kambariuose Naujienų Bendro
vės 
Nors 
ėjo
žmonių, bet atvykusieji dalinin
kai kartu su prisiųstais įgaliavi- 
mais 
trijų 
daro 
i dėto

dalininku susirinkimas, 
dėl smarkaus lįetaus su- 

nelabai didelis skaičius

(proxies) atstovavo netoli 
tūkstančių šėrių- kas su- 
beveik tris ketvirtadalius 
į Bendrovę kapitalo, 
plataus raporto , ir finan- 
atskaitos, kuriuos susirin- 

Prezrdentas P. 
kad Nau-

sinės 
kimui pateikė 
Grigaitis, paaiškėjo, 
j ienų Bendrovės stoviu yra ge
ras. Per 1929 m. Naujienų biz
nio apyvarta buvo ; daugiau, 
kaip $110,000. Nežiūrint, kad 
Bendrovės išlaidos yra didelės, 
nes darbininkų algos yra aukš
tesnės. negu kitose panašiose 
lietuvių Įstaigose, per pereitus 
metus buvo padaryta $3,880.05 
gryno pelno (metai prieš tai 
pelnas buvo $288.10).

Naujienų Bendrovė, baigiant 
1929 metus, turėjo 537 dalinin
kus ir $40,730.00 pagrindinio 
kapitalo. Visas Bendrovės tur
tas siekia $57,156.19. “Currrent 
Assets” $36,863.69; o “Current 
Liabili'ties” $9,697.56.

Stambiausias sumas “Naujie
nų” išlaidose, apie du trečdaliu 
visos apyvartos, sudaro darbi
ninkų algos: $10,055.50 —ofiso 
darbininkų, $13.416.75— redak
cijos darbininkų, ir $36,356.29 
—spaustuvės darbininkų. į šitas 
sumas dar, žinoma, neįeina at
lyginimai agentams komiso 
(commission) pavidale.

Renkant naują Bendrovės Di
rekciją, buvo išrinkti šie as
mens: P. Grigaitis, A. žymon-1 
tas, J. šmotelis, A. Rypkevičius,

Mickevičius. P. Miller, A. Lecha- 
vičius, Mary Jurgelonis, W. Ru- 
šinskas, J. Jasulevičius, J. Moc
kus (visi senieji direktoriai, iš
imant p-ių Jurgelionienę). Už 
juos paduota balsų po;2,915 iki 
2,960 už kiekvienų, t. y. tarp 98 
ir 100 nuošimčių visų dalyva
vusių balsų.

Po oficialaus mitingo, kuris 
tęsėsi tik apie valanda ir de
šimti minučių, dalininkams, no
rėjusiems pasilikti susirinkime 
ilgiau, buvo patiekta užkandžiai.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Paskutinę dieną 

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“Disraeli”
Didžiausias istorinis veikalas 
apie ši paskilbusį Anglijos 

premierų
Dalyvaujant

ARLISS, didžiausiam
Amerikos aktoriui

i

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, museular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

Reikia būtinai protestuoti 
prieš tuos naujus patvarkymus 
kapinėse ne tik draugijose, bet 
ir pavieniams parapijonams. O 
kaip dabar prieš perkant vely
kines korteles, lai ir pavienių 
parapijonų protestas gali tu
rėti žymios Įtakos.

Iš tikrųjų, dėl pelnagaudų 
tikslų ar pavydo, draudžiama 
jaa ir maldas kapinėse kalbė
li. Net nesmagu ir į kapines 
važiuoti laidoti.

Taip elgtis tai diktatūra. Ne
užtenka vis mat šio svieto mar- 
nasčių. Apgailestaująs.

Šerno Fondo 
vakaras

Bus vaidinimas veikalo 
burti turtai” ir koncertas.

“Už-

Tas gražus vakaras įvyks ko
vo 9 dienų Lietuvių Auditori
joje, 3331 So. Halsted Street. 
Pradžia 6:30 valanda vakare.

Pelnas iš vakaro eis apmo
kėti skolai už paminklą.

Komitetas širdingai meldžia 
visų lietuvių paramos ir skait
lingo atsilankymo į tą puikų 
vakarą, kad butų galima už
baigti tą darbą ir komitetas 
galėtų pasiliuosuoti iš tos sun
kios naštos, kuri guli ant jo 
pečių.

Skolos dar yra $700. Pasi
darbuokime, ir sudės imc. Pa
minklas liks musų aušrininko 
atminimui. Linksma bus vi
siems lietuviams ir garbė vi
sai tautai.

Taigi, broliai ir seserys, 
kime visi kovo 9 dienos,
ditorijoje dar kartų pagelbki-

kartais iš grafto valdininkai ir 
minta.

Bet kaip tarpsta nematoma 
valdžia, ir visų pirma partijos?

Stambiausios dvi partijos Či
kagoje jau ilgų laikų yra re
publikonų ir demokratų. Keikiu 
tečiau žinoti, kad taip republi
konų, kaip demokratų partijos 
nėra tvirtos, gerai aprubežiuo- 
tos kombinuotės. Bus tiksliau 
pasakyti, kad jos yra frakcijos, 
vadovaujamos tam tikrų vadų 
arba bosų.

štai republikonų partija. Jo
je vienai grupei. Vadovauja se
natorius Deneen. ši grupė va
dinama Deneeno frakcija. De
neeno frakcija įsitvirtinusi mie
sto pakraščiais, randa pritari
mo vidutinėje klasėje ir vadi
namuose reformų šalininkuose. 
Ji betgi turi šalininkų visame 
mieste, o ne vien pakraščiuose.

Kai dėl programo, tai tenka 
pasakyti, kad jo Deneeno gru
pė neturi; neturi jo nė kitos 
grupės. Kaip profesiniai politi
kieriai, žmonės, susispietusieji 
apie Deneenn, supranta svar
ba “malonių”. Taigi frakcija ir 
gaudo vietas, kuriose esant 
galima išdalinti daugiausia 
“malonių”, o tuo būdu stipriu-

mokratai ypatingo programo 
neturi miesto dalykams. Jeigu 
pasirodo reikalas, tai vieni ir 
kiti ramia širdimi peržengia 
partijos ribas.

Visa, ką demokratai ir re- 
publikonai turi kaip miesto 
partijos, tai tradicijų ir apeti
tą. Tradicija yra daug-maž to
kia; musų pirmtakunai buvo 
demokratai arba republikonai, 
taigi ir mes pasiliksime vieni 
ar kiti, — juo labiau, kad ga
lima pasigauti balsų esant vie
nos ar kitos partijos leibelio. 
O kai dėl apetito, tai kiekvie
nas čikagietis žino, kad politi
kierių apetitas yra neprisotina
mas.

Svarbiausia kova, kurią ve
da republikonų ir demokratų 
partijos, tai už džiabus ir ga
limybę skirstyti “malones”. 
Tik kai kada viena iš jų stoja 
“reformų” pusėn, jei pasirodo, 
kad kita per daug nachališkai 
ima šeimininkauti; jei rengia
si, kaip sakoma, parduoti mie
stų.

Galimybė teikti 
politikieriams 
Dalykas toks, 
uždeda tam 
tiems, kurie 
tos pareigos
kios: reikalaujamu 
parūpinti piliečių balsų, 
organizacijai ir tuo bildu 
kyti ja galioje; kartu gi 
kyti ir savo džiabą arba paja
mas.

Jeigu kuri frakcija prakiša 
rinkimuose, tai ji svajoja apie 
buvusius gerus laikus ir gyve
na viltimi, kad visgi dar užeis 
ir jai kada nors šviesesnė va
landa. Bet kadangi Čikagoje 
esama keleto valdžių, tai sumu
štoji frakcija randa trupinių 
viename kitame departamente, 
vięnoje kitoje autonominėje val
džioje — pavyzdžiui, sanitaria- 
me apskrityje, parkų tarybose, 
pavieto taryboje, ar kur kitur. 
Prilipus liepto galą, dar gali
ma atsišaukti į gerų priešinin
kų širdį.

Matote, politikieriavimas yra

savo rųšies profesija. Tokia, 
kaip daktaro, advokato, kuni
go. Kada vienas profesionalų 
likimo užgautas, pakliūva bė
don, tai jo kolegos gelbsti jam, 
padeda atsistoti ant kojų. Taip
jau esti ir su politikieriais. 
Kol kova eina, tai jie ne retai' 
pjaunasi kaip šunys. O kada' 
vienas perkrinta ir pasidaro ne
be pavojingas, tai nugalėjęs su
simyli ant jo ir padeda atsikel
ti, žinoma, tikėdamasi, kad, 
likimui pasvirus kiton pusėn,' 
jis pats susilauks panašios už
uojautos.

(Bus daugiau) čikagietis.

Tf?VAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

lau-
Au-

Biletus galima gauti iš ank
sto pas komiteto narius, o taip
gi žemiau nurodytose vietose: 

18-tos gatvės apielinkėje — 
“Naujienų” ofise, 1739 South 
Halsted Street; Dr. P. Z. Zala
toriaus ofise, 1821 So. Halsted 
street.

Bridgeportc — “Sandaros” 
ofise, 3331 So. Halsted street; 
Universal banke, pas p. G. Stun
gi, 3252 So. Halsted street; 
knygyne “Lietuva”, 3210 So. 
Halsted street; pas p-lę Mary 
Bernotaitę, 2954 So. Emcrald 
avenue.

Roselande — pas p. J. Švit
ra, 11114 Indiana avenue.

Marquette parke — Z. S. 
Mickevičiaus real estate ofise, 
2505 West 63 streetį pas S. 
K. Grisių, 6228 So. Saoramen- 
to avenue.

Brighton parke — P. P. Da
lino vaistinėje, 4139 Archer 

avenue; pas p. P. K. Katkevi
čienę, 2859 West 40 street.

Stasys K. Grisius.

Kita republikonų partijos 
frakcija tai ta, kuriai vadovau
ja Thompsonas ir jo draugai, 
ši grupė yrą paveldėtoja tak
tikos paskilbusio senatorių Lo- 
rimer, — vieno sukčiausių po
litikierių Čikagoje. Thompsono 
grupė, galima sakyti, palaiko 
Lorimerio tradicijų.

Dar viena, nors mažesnė gru
pė, yra vadovaujama buvusio 
valstijos generalio prokuroro 
Brundage.

Yra kitokių, smulkesnių frak 
ei jų. Taip Thompsono, kaip De
neeno, taip Brundage, kaip ir 
kitos frakcijos, reikalui esant, 
susivienija, jei susidera, arba 
padaro sutartis su demokra
tais.

Demokratų partijoj ilgoką 
laiką buvo dvi frakcijos —tai 
Sullivano ir Harrisono. Sullivan 
buvo žinomas, kaip gazo kom
panijos tarnas. Sullivanui mi
rus, jo vietų užėmė Brennan. 
Brennanui .mirus 1928 metais, 
dabar vadovavimas perėjo j 
rankas Cermako. Tai stambiau
sia demokratų frakcija. Vienok 
yra kitų frakcijų ir demokra
tų tarpe.

Kaip republikonai, taip ir de-

NEIKIT J KRAŠTINYBES KAD 
PAŠALINTI KONSTIPACIJĄ

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities

dabarties
ir

Partijos Čikagoje.
Matoma arba formalė 

gos valdžia susidaro iš renka
mų arba skiriamų valdininkų. 
Jie gauna algas. Iš to ir dar

Čika-

Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas ar 
galvos skaudėjimas ispėja kon- 
stipaciją, neimkit aštrių liuo- 
suotojų. Jie nereikalingi, kuo
met Cascaret saldainis pašalins 
nesmagumus j trumpą valandė
lę; išvalys jūsų sistemą malo
niai ir nuodugniai.

Gautoji iš Cascarets taip grei
ta pagelba yra pastovi. Casca
rets yra padaryti iš cascara, 
kuri, kaip medikaliai žinovai 
pripažįsta, tikrai sustiprina vi
durių muskulus.

Taigi Cascarets yra palaima 
seniems žmonėms su silpnais 
viduriais; vaikams; kiekvienam, 
kuriam* yra reikalinga sutvar
kyti savo vidurius. Dešimt cen
tų už dėžutę — visose aptie- 
kose.
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Zemtk Raaio
1930 Modelis

malones” 
yra labai svarbi, 

kad “malonės” 
tikras pareigas 

jų susilaukia. O 
esmėje buvo to- 

momentu 
dirbti 
palai-

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingų. Keli lašai grynai 
augalų skanios Flctcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktų, neramų kūdikį ar 
vaikų! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garu. 
Gryni pūkai.

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite ir 

pamatykite jas. 
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRUSTER MFG.Co.
^480 S. 4th St., Springfield, 111.^

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didele algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musu as
meniškas lavinimas grei-

tai p ri ruošia jus tai vie- 
\ tai i trumpa laika. Ra- 

šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State St., 
Randolph 2718

PAIN-EXPELLER nuu tooay

B Neapleiskite 
Peršalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm negu pastos tik
rai pavojingu. Atsikratikyte 
peršalimo naudodami PA1N- 
EXPELLERĮ su pirmu ko
sulio ir čiaudėjimo apsireiški
mu. Du ar trys išsitrynimai ( 
su PAIN-EXPELLĘRIU su
teiks jums neįkainuojamą pa
galbą.

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. D® 
suteikia! jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis su 

1 kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.
Netenka — Galios 

kuomet PAIN-EXPELLERĮS stoja pągel- 
bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta. 
Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 
efektas su PAIN-EXPELLERIO išsitrynimu su
tvirtina visą jūsų sistemą. Jus esate atnaujintas 
ir sutvirtintas.

PAIN-EXPELLERIS įrodė savo naudingumą 
suvirs šešiasdešimt metų laikotarpiu. Dėlto jis 
vra visame pasauly naudojamas ir rekomenduoja
mas nuo Peršalimų, Kosulių, Paprastų Gerklės 
Skaudėjimų. Persalimų Krutinėję, Gėlimų 
se, Sustingusio Sprando, Neuralgijos, Strėndieglio 
ir t. t.

Dvejopo DopuUariti Vainų didumo Donkutcsc* 
maieani 35 centai, didesnė 70 centų. 
Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje 

arba rašykite i

PAIN-EKPĘUER

ĮBĘRRY AND SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, N.V

IHEM DAYS AKE GONE FOREVER (A New 1 t Each Day

Modelis 60, 9 tubų, su screen grid tūbomis, 
Nauja kaina 

*145
— be tubų —

Turime didelį pasirinkimą Zcnith Radių su 
fonografu ^krūvoje, labai gražiuose kabine
tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

Išgirsk lietuviu dainas per Radio 
kas nedėki ien j nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L. 

970 kilocycles ir 
Ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C. 

1420 kilocycles.

Jos. F. Sudrik,!e
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New?

1739 So. Halsted St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 RooseveK R<i. 
arti St. Louis Avė. 
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THEM ©AYS ARE . 
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Nevvs Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 850U

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas i
$8.0t per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
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“PATRIOTAI”

TENDENCINGA PASAKA

Vienas “Tėvynės” korespondentas Lietuvoje peikia 
plačiai pasireiškiantį visuomenėje nuomonių nepasto
vumų. Jisai pasakoja, kaip tie patys asmens klerikalų 
viešpatavimo laikais dėjosi prie krikščionių, vėliau prie 
socialdemokratų, o “naujos eros” metu prie tautininkų.

Tai yra teisingi pastebėjimai. Tokių elementų, ku
rie laiko nosį pavėjui ir dėl kailio interesų keičia savo 
“įsitikinimus”, yra labai daug ir pas Amerikos lietu
vius.

Bet negerai, kad minėtasai korespondentas persu- 
do, bandydamas “padailinti” tikrus faktus savo arba 
svetimais prasimanymais. Jisai, pav. rašo:

“Prie demokratinės valdžios gavę daugiau lais
vės bolševikai, nieko nelaukdami, prieš socialdemo
kratus darbininkų susirinkimuose ir per spaudų 
ėmė varyt smarkiausių akcijų ir bematant socialde
mokratus nukonkuravo (? “N.” Red.), patraukdami 
darbininkus savo pusėn, kad prieš perversmų jau 
beveik visi (?? “N.” RecL) profsojuzai buvo bolše
vikų įtakoje ir vadovybėje, o socialdemokratų va
dams ir seimo atstovams darbininkų susirinkimuo
se nedavė nei išsižioti ir vare juos nuo tribūnos 
šalin. Darbininkų mitingai paprastai užsibaigdavo 
giedojimais bolševikų himno ‘Vstavai prokliatiem 
sakleimiony’. ”
Tai yra pasaka, kurių per keletu metų be paliovos 

kartojo savo spaudoje lietuviški fašistai ir klerikalai, 
stengdamiesi pateisinti naktinį gruodžio mėnesio “pu
čų”. Matyt, ir p. Tėvynainis jų priėmė už gerų pinigų.

Bet ji yra neteisinga. Darbininkų profesines sujun
gus (“T.” korespondentas jas kažin kodėl vadina rusiš
kai “profsojuzais”), atgaivintas arba naujai suorgani
zuotas .1926 metais, bolševikai neužkariavo. Priešingai, 
milžiniška jų dauguma pasiliko socialdemokratų vado
vybėje. Savo laiku buvo ir skaitlinėmis parodyta, kiek 
įtakos tuo metu turėjo profesiniame judėjime socialde
mokratai ir kiek bolševikai. Būtent: socialdemokratų 
vadovaujamosiose sųjungose buvo, rodos, apie 20,000 
narių, o komunistų vadovaujamosiose — apie 3,000. Ir 
komunistinėse sųjungose ėjo aštri kova prieš vadus, 
kuri gal butų pasibaigusi tuo, kad maskviniai elemen
tai butų buvę visai išmesti iš atsakomingų vietų.

“T.” korespondentas netiesų rašo ir apie darbinin
kų mitingus. Yra faktas, kad komunistai keldavo triukš
mų viešuose darbininkų susirinkimuose ir bandydavo 
juos išardyti. Vienų kartų tiems kom-chuliganams pa
vyko net padaryti “perversmų” mitinge ir “užkariauti” 
kalbėtojo tribūnų — tai buvo, rodos, Tilmanso salėje; 
bet iš to vieno atsitikimo fabrikuoti legendų, kad social
demokratų vadai ir seimo atstovai negaudavę “nei iš
sižioti” susirinkimuose, tai jau perdaug. “Kas perdaug, 
tai šelauk!” anot- tos patarlės.

Nereikia pasakoti nebūtus dalykus. Faktų falsifi
kavimo darbų geriaus yra palikti tiems, kuriems rupi 
apšmeižti, apjuodinti demokratines valdžios laikus.

Yra neužginčijamas dalykas, kad demokratinėse 
sąlygose, kokios buvo Lietuvoje 1926 m., bolševikai butų 
daug greičiau nusigyvenę, negu prie diktatūros. Jų chu
liganiški elgesiai, liudijo tik apie jų desperacijų, o ne 
apie jų pasisekimų.

Ginklų fabrikantai visuomet būna labai karšti pa
triotai. Jie stoja už “tėvynės” galybę ir garbę, nes tos 
galybės ir garbės gynimui reikia armotų, šautuvų ir 
parako, kuriuos jie gamina ir su pelnu parduoda.

Vokietijoje didžiausi patriotizmo stulpai nuo seniai 
buvo ir šiandie tebėra garsioji Kruppų šeimyna, kuri 
valdo milžiniškas amunicijos dirbtuves.

Bet šiomis dienomis kilo nemaža sensacija Vokieti
joje, kai pasklido žinia, kad federalinis teismas Leip- 
zige pradėjo tyrinėti skundų prieš Kruppo kompanijų 
dėl tėvynės išdavimo. Kruppo kompanija yra kaltinama, 
kad didžiojo karo metu, kai tarp Vokietijos ir Anglijos 
armijų ėjo mirtina kova, ji pardavusi anglų Vickers 
kompanijai granatų fiuzo patentų.

Ot, jums ir “patriotizmas”. Deja, tokių “patriotų”, 
kaip Vokietijos Kruppai, turi pakankamai kiekviena 
tauta.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

JANKAUSKAS — “DARBO” 
REDAKTORIUS

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

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija----------- - ---------- 8c
Savaitei_____________ 18c
Mėnesiui------------------------------ 75c• 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams —________ . $7.00
Pusei metų --------  8.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams _.................1.25
Vienam mėnesiui ..... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............  $8.00
Pusei metu _____  4.0t
Trims mėnesiams....... ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Pašalinus Pruseikų iš Amal- 
gameitų laikraščio “Darbo” re
daktorių, jo vietų užėmė A. Jen- 
kins-Jankauskas, kurį neperse
niai Amerikos komunistai iš
metė iš savo partijos. Jisai ža
da būt bešališkas, tik kovoti 
prieš “juoduosius fašistus” (o 
prieš raudonuosius fašistus — 
ne).

Kad ir oficialės bolševikų 
agentūros pasmerktas, p. Jen- 
kins dar vistiek nėra nuo bol
ševizmo išsigydęs. Pavyzdžiui, 
jisai įdėjo “Darbe” straipsnelį 
apie Vokietijų, kur skaitome:

“Sausio mėnesį Vokietijoj 
jau buvo apie pustrečio mi- 
liono bedarbių. Kiekvienų die
nų ta bedarbių armija didėja. 
Vokietijos bedarbiai gauna 
šiokių tokia pašelpų, bet jos 
toli gražu neužtenka gyvybės 
palaikymui. Valdžia rūpinasi, 
kad juo mažesnis bedarbių 
skaičius gautų pašelpų.” 
Čia aiškiai matyt kreiva bol

ševikiška tendencija. Tiesa, kad 
Vokietijoje didelė bedarbė (ne
darbas), kuri nuolatos didėja. 
Bet pasakoti, kad bedarbių pa
šalpos esančios labai mažos, tai 
jau prasimanymas. ■ Vargiai ku- 

j rioje šalyje bedarbiai yra ge
riau aprūpinami, negu Vokieti
joje; o sakysime, Rusijoje — 
daug blogiau.

Gi tas Jenkinso tvirtinimas, 
kad Vokietijos valdžia, “rūpina
si, kad juo mažesnis bedarbių 
skaičius gautų pašelpų”, yra 
tiesiog šmeižtas. Nedarbo pašal
pa Vokietijoje gauna kiekvie
nas darbininkas, kuris ne per 
savo kaltę yra netekęs darbo.

I Pašalpa yra mokama net tuo
met, kai darbininkai išeina j 
streikų, jei tas streikas būna 
darbdavių išprovokuotas — kaip 
tai buvo, pav. didžiamjam plie
no pramonės darbininkų strei
ke, kuomet darbdaviai atsisakė 
vykdyti arbitracijos teismo 
nuosprendį, kuriuo buvo pripa
žinta, kad darbininkams priva
lo būt pakeltos algos.

Į KĄ IŠSIVYSTĖ* BOLŠEVIKAI

Bostono “Darbininkas” rašo, 
kaip komunistai Rochestery, N. 
Y., atėję į socialistų prakalbas, 
iššaukė muštynes. Paskui jisai 
šitaip filosofuoja:

“Už ka gi jie tarp savęs 
pešasi? Tiesa, gyvenimas pa
rodo, kad terp artymiausių 
giminių kyla daugiausia vai
dų ir nesusipratimų. Socija- 
listai su komunistais yra kaip 
tik artymiausi gentys, nes 
vieni iš kitų išsivystė. Vieni 
ir kiti tiki į evoliucija ‘bei 
gyvūnų išsivystymų, ir ta j a 
evoliucija nori pakeisti tikė
jimą, sakydami, kad tikėji
mas tai tik kunigų prasima
nymas, o evoliucija esanti 

’ tikras dalykas. Bet kuomet 
gyvenime įvyksta tikra ir ne
užginčijama evoliucija, vadi
nasi, socijalizmo į komuniz
mų, tai patys evoliucijos kū
rėjai savo darbais jų panei
gia iki tokio laipsnio, kad 
viens kito sarmatyjasi. Tėvai 
— socijalistai negali sau do
vanoti, kad pagimdė sūnų 
diktatorių ir komunistų drau
ge. Bet kitaip ir negalėjo bū
ti, nes komunizmas yra login- 
ga socijalizmo išvada. Jei ne
būtų komunos, tai socijaliz- 
mas neturj tikslo.” 
šitaip kalbėti gali tiktai tas, 

kuris neturi menkiausios nuo
vokos, kas yra socializmas, ir 
kuris nemoka logingai galvoti.

Del to, kad daugelis dabarti
nių, t.y. bolševikiškų komunistų 
pirma buvo socialistai, tai “Dar
bininko” rašytojas daro “išva
da”, jogei socialistai “pagimdė” 
komunistus. Bet tegu jisai pri
taiko šita savo “logika” prie 
katalikų ir laisvamanių ir pažiū
ri, kas iš to išeis. Dabartiniai 
musų laisvamaniai pirma bųyb 

tikintys žmonės (daugiausia ka
talikai), todėl — katalikai pa
gimdė laisvavanius!

“Darb.” bendradarbis mėgina 
paremti savo nesųmonę apie 
komunistų “išsivystymų” iš so
cialistų neva evoliucijos teorija, 
bet šitos teorijos jisai visai ne
supranta. Jisai nežino to, kad 
vėlesnis daiktas toli gražu ne 
visuomet reiškia aukštesnį laips
nį. Gyvenime būna ne tik pro
gresas. bet ir regresas, ne tik 
vystymąsi, bet ir išsigimimas.

Komunistai, kurie pirma buvo 
socialistai, nėra išvystę tolinus, 
patobulinę nė vienos idėjos, ku
rių socialistai skelbė iki komu
nistų atsiradimo. Bet, priešin
gai, jie atsižadėjo kai kurių la
bai svarbių socializmo dėsnių ir 
juos pakeitė kuo kitu. Komunis
tai, pav. atsižadėjo demokrati
jos, kuri buvo (ir tebėra) ker
tinis akmuo visų socialistinių 
partijų programuose. Vietoje 
demokratijos jie ėmė skelbti 
“diktatūrų”, o ta jų diktatūra 
yra niekas kita, kaip tik blo
giausios rųšies despotizmas.

Socialistai stoja už darbinin
kų klasės suorganizavimų ir 
laipsniškų jų būvio pagerinimų 
dar kapitalizmo sistemoje. Bet 
komunistai ir šiuos dalykus at
meta. Darbininkų būvio gerini
mų jie smerkia, kaipo “oportu
nizmų” ir “reformizmų”. ir vie
toje darbininkų klasės organi
zavimo jie stengiasi darbinin
kus suskaldyti, sukeliant vienų 
jų dalį prieš kitų.

Pagaliau, kuomet socialistai 
stoja už sųžinės laisvę ir tole
ranciją, tai komunistai vartoja 
smurtų prieš visus kitaip ma
nančius žmones ir skiepija savo 
pasekėjams fanatizmų.

Aišku, kad šitais pakeitimais 

PA Vida

l^nry Wadsworth ,

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūkė, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—-“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir, pagerina skonį.

lr* TOASTED

It’s toąsted
Jusu Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą , kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Miliūnai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumazin. riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdejimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. _ . „ ...H * % © 1930. The American Tobacco Co., Mfrs.

komunistai ne pakėlė socialistų 
idėjas į aukštesnį laipsnį, bet 
jas visiškai sugadino. Komunis
tų “mokslas”, palyginant su so
cializmu, yra grynų gryniausia 
degeneracija.

Ir į kų atsigimė komunistai? 
Daugiausia į klerikalus! Komu
nistiška Maskva juk nori pasau
lį valdyt taip pat, kaip kitąsyk 
jį valdė Komos popiežiai. Komu
nistai taip pat persekioja kitaip 
manančius žmones, kaip kitusyk 
kad juos persekiojo su “švento
sios” Inkvizicijos pagelba kata
likų bažnyčios vadovai. Ir ko
munistai taip pat veidmainiau
ja, dengdamiesi beturčių-prole- 
tarų vardu, kaip kunigai, kurie 
mokina, kad neturtas tai di
džiausia dorybė, o kartu plėšia 
tikinčiuosius žmones, kaip įma
nydami.

Taigi komunistai yra arti
miausi gentys ne socialistams, 
bet klerikalams.

MAŽYTĖ GYVENI
MO FOTOGRAFIJA

—Che, mirė, don Pedro, ar 
jau papietavai?

—Como no, amigo, ir dar 
kokius pietus sušveičiau, — 
kalbasi du draugu prie Retro.

—Bueno, kur gi taip šveitei?
—Claro, kad naujoj vietoj! 

Valgiau sopa, puchero ir papas 
fritas ir visa tai kainavo tik 
vienas...

—Vienas pesas?
—No, amigo, vienas niuksas 

ir viena patata.
—Aha, suprantu...
Aišku, tris dienas žmogus 

nevalgęs užeina j nepažįstamų 
restoranų. Mošai prie jo pribė
ga ir mandagiai viską suneša 

■■/.A

UKKv

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO

Susilaikydami nuo perdejimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdejimo, kada jūsų akys 
didesnes už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

sulyg užsakymo, o kuomet val
gytojas pasako, kad “pagarė 
manana” (užmokėsiu rytoj), 
tai jau aišku, kad žmogus ne
turi iš ko mokėti. O čia tokis 
“įstatymas”, kad jeigu valgy
tojas negėrė, o tik valgė, tai 
ir policija jo neima. Reiškia, 
užmokėjimų atsiima sprandinę 
arba galvų bato valgiusiam su
teikdami “ant labos kelionės” 
ir dar pasako “bon provecho” 
t. y. skanaus apetito...

(Kas čia turi restorano, ka
vinės ar baro patentų, jis pa
vyzdžiui negali protestuoti, jei
gu žmonės užeina “savo reika
lams”, nes kitur tokių vietų ir 
nėra, kaip kad yra Italijos gat
vių pakampėse, ar kur kitur. 
Bet biznierius čia įstatymai 
visame labai palaiko; nors “De
partamento de Trabajo” palai
ko ir darbininkus, bet palaiky
mas daugiau popieroje ir pasi
lieka).

Valgo musų lietuviai visaip: 
laukuose tikrai kreoziškai avi
nėlį dievo ar kitų kokį jo su
tvėrimų nuvilkę ir prie ugnies 
pa'šildę, valgo vaisius ir lapus, 
valgo šiokių, tokių ir kitokių 
augalų šaknis ir visa, kuomi 
galima nuo bado atsiginti. Gu
dresni kartais pusryčiauja ir 
pieno su sviestu, kuomet ponas 
lechero prie ponų durų anksti 
rytų palieka. Bet čia reikalin
ga pasisaugoti dėdės su kuodu
ku.

* * ♦
—Kur tamsta nakvoji? — 

klausiu jaunų vaikinų, buvusį 
north amerikietį ir Lietuvos 
kariuomenės bokso rekordus 
ėmu^į zbitkininkų. Jis aiškina 
malonia šypsena

—Down there, on Retro, in 

the freight-cars... Ir toliau pa
sakoja:

—Kaip ateina naktį dėdė su 
kuoduku, kaip įkiša per duris 
savo lazdelę, kai ima maišyti 
aplinkui, tai šalin miegas ir 
šokame laukan, kas pirmiau 
gali... O policistas stovi ir juo
kiasi:

—žiūrėk, dar yra ir su bal
tais kalnicriukais, carramba!

* * *
—Tavo traje gerai atrodo. 

Kuris imperatoriškas siuvėjas 
tau jų siuvo?

—Jau šeši metai čia gyvenu, 
bet dar siuvėjų nepažįstu: vi
suomet perku rematėse, arba 
ten, kur parduoda panešiotus. 
Kitaip, bra, nepragyventum!

O lietuviški siuvėjai turi 
apie 18 dirbtuvių Buenos Ai
res, bet vadinasi arba “sastre- 
ria aleman”, arba inglės, arba 
didelėms krautuvėms dirba. 
Dar retai kuris lietuvis daro 
sau traje s'bre medida.

Tai mažytė fotografija musų 
brolių gyvenimo tolimoje Ar
gentinoje.
Bs. As., 30-1-30 —B. K. A.

Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jeigu jusu sveikata yra menka ir jus jau
čiatės pasenęs ir pavargęs, turite mažų ape
titą, jus vargina nevirškinimas, konstipaci- 
ja. inkstų ar pūslės įdegimas, skaudėjimas 
nugaroje, žudot“ svarumą ir stipruma, ne
galite gerai naktį pasilsėti ir atsikeliate ry
te pavargę ir sudribę, vartokite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir jus pastebėsite kaip 
daug stipresnis ir geriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Naeionalis Sveikatos ir 
Spėkų Budavotojas. Jis padarė stebuklus 
milionams žmonių. Jis sureguliuoja vidurius 
ir nugali konstipaeijų, suteikia riebų, rau
donų kraujų, gaivina ir sustiprina organus 
ir nervinę sistemų ir padidina svarumų su
nešiojusių. suvargusių žmonių. Nuga-Tone 
turi savy prižadų geresnės sveikatos — nau
jo smagumo ir džiaugsmo gyvenime.

Visi vaistų pardavėjai parduoda Nuga-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų šlake, pa
prašykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
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ŽINIOS
Gaus algas

Piliečių komitetas tikisi dar 
šią savaitę sukelti $50,000,000 
sumą. Ir kaip tik tą sumą či- 
kagiečiai užtikrins, kaip pasko
la miestui ant laukiamu taksu 
pajamų, taip greitai miesto dar
bininkai gaus algas, kurių ne
mokėtų jiems priklauso jau apie 
$12,000,000.

John J. By.tn daboti, ar nepa
sirodys ieškomas plėšikas. Fal-į 
lon Letgi buvo viduje. Jis už
puolė detektyvą, peršovė ji ke
is kartus, Tur būt, kad ir de
tektyvas pašovė piktadarį, nes 
dvi moterys, gyvenusios su 
Fallonu, pašaukė taksikebą ir 
išvedusius Falloną laukan, įso
dino į automobilį. Taksikebas 
nuvažiavo. Detektyvas mirė.

' Į 
vęs Steger, 111., miestelio kler-1 
kas ir taksų kolektorius. Stein 
•kaltinamas tuo, kad jis išeik
vojęs $17,(MM) miestelio- pinigų.

Gaisras saldainių dirb
tuvėje

Prasidėjo lenko kon- 
gresmano teismas

Lenkas kongresmanas Stan
ley II. Kunz ir jo sūnus kal
tinami kyšių ėmimu. Vakar 

prasidėjo jo teismas.

Kilo gaisras Dante Candy 
Company plente, 2522 West 
Chicago avė. Ištiko gazo eks- 
pliozija, kuri nukėlė plento 
stogą. Astuoni ugnegesiai, ku
rie kovojo gaisrą boilerių sky
riuje, *prisvaigo. Jie nugabenti 
ligoninėn. Kai kurie jų sužei
sti. , !

Lenkų ir meksikonų 
muštynės

Sekmadienio vakare įvyko 
muštynės tarp meksikonų ir 
lenkų prie Burley avenue ir 
East 84 streel. Muštynėse vie
nas lenkas, Joseph Sarnovvski 
(8209 Commeroial avė.;) už
muštas. Kitas lenkas, Peter 
Kiilick, sunkiai sužeistas ir var
giai bepasveiks. Policija suėmė 
23 meksikonus.

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1909

DR. S. A. BREN/A
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III
-------O------

Įvairus gydytojai

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 

3 iki 8 v. v. Utarninkaig ir 
Pėtnyčiomig 1 iki 6 v. v.

Grabo riai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS GYDO

Ketina deportuoti 14; 
jų tarpe lietuvi

Iš 305 asmenų, suimtų'poli
cijos kratomis, darytomis vie
lose, kur prisilaiko nužiūrimi 
asmenys, 11 sulaikyta depor
tacijai, kaip svetimšaliai. Ty
rinėjama jų rekordai.

.Jų tarpe yra Joseph Sinkicz 
(kitaip vadinamas Sykes), 42 
metų, 1708 Buble Street, ku
ris sakosi esąs lietuvis. Jis bu
vo nuteistas Indiana valstijos 
pataisos namams 1922 m. Taip
jau buvo nuteistas trims mė
nesiams kalėti Bridvvelly 1921. 
Pinignė bausmė $100 buvo jam 
uždėta 1920 m.

Būry esama, ir poros lenkų. 
Vienas jų lai Joseph Pilcin- 
ski, 10 metų, 1913 So. Donore 
st. Policija, betgi neturi pir
mesnių rekordų apie jį. Kitas 
— Louis Matekicsvicz, 39 me
lu, sėdėjęs keliais atvejais ka
lėjime.

Įtarta politikieris
Grand džiurė įtarė Charles 

E. Stein, kuris seniau yra bti-

Phone
Hemlock 9252

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

V idikas-LuIevičienė
3103 South Halsted Street-

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Banditas nušovė de
tektyvų

Policija padarė kratą namuo
se 1598 Clybourn avė. Ji ieš
kojo tūlo Joseph Fallon, ka
ti nužiūrėjo užsiimant pieši
mais. Nesuradusi Fallono, po
licija paliko vietoje detektyvą

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metu kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

MA1U 1JONA GRIKŠIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 22 dien° 6:30 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukusi 13 
metu amžiaus, gimusi Rasei
nių apskrity, Kėdainių parapi
joj, šaukliškių kaime. Ameri
koj išgyveno 23 metus. Paliko 
dideliame nubudime vyra Ni- 
kodimą, dvi dukteris — Mar- 
cijonų ir Juzefą, seserį Marijo
nų Petravičienę, broli Povilą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1-144 So. Campbell 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
vasario 2G diena, 8 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcijonos Grik
šimos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tol. Yards 1741

1' R A N ( Lš K t S K A S M A t ’ SKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 23 dienų, 7:30 valan
dų ryto, 1930 m., gimęs Tau
ragės apskrity. Skaudvilės pa
rapijoj, Pavarčių kaime. Ame-< 
rikoje išgyveno 22 metus. Pa
liko dideliame nubudime mote
rį Johanų (po tėvais Ambro- 
zaite), dukterį Marijonų, žen
tą Povilo Remeikj, tris sūnūs 
— Jurgi. Povilų ir Petrų, mar
čių Petronėlę ir gimines, o 
Lietuvoje — dukterį Oną Mo- 
nitienę, žentą Martynų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1428 So. 49 Avė., Cice
ro. III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 27 dienų, 8 vai. ryte iš 
namu i šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Kas- 
mauskio giminės, draugai ir 
nažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, žentas, 
Sunai, Marti ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis. tel. Yards 1741

J. F. KADŽIUS
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 

Teb Canal 6174 
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Paleista mairketui užtikrini
mai taksų (tax warrants). Pu
blika gali juos pirkti. Pinigai 
bus atmokėti iš laukiamų tak
sų, su nuošimčiais. Bankai par
davinėja.

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

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

-------o------
Ofiso Telefonas Vlrginla OO.'Jfl 

Rea. Tel. Van Buren 6868
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedfiJiom nuo 10 iki 12 dio- ■ų. Namų ofisas North Slde 

3413 Franklin Blvd.
Valaidoa 8:80 Iki 0:80 vakaro

Lieluvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSU 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Alhany Avenue

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3704 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Petronėlė Pužauskienč
po antru vyru Braeiene

Persiskyrū su šiuo pasauliu Vasario 22 dienų, 12:05 valandų 
po pietų, 1930 m., sulaukus 55 metu amžiaus, gimus Šiaulių mieste, 
Amerikoje išgyveno 17 metų.’ Paliko dideliame nubudime du sū
nūs — Boleslovą ir Bronislovų Pužauskus, marčių Onų, anukus — 
Oną, Heleną ir Franciškų. Lietuvoj vienų dukterį Vaclovų Vileikie- 
nę, žentų Vilcikį, anūkus, — Jievų, Genefų, Petrų, Boleslovų ir 
Stanislova. Kūnas pašarvotas randasi 645 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, Vasario 25 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Apveizdos Dievo parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pužauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nulindo liekame,
SUNAI, ANŪKAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus Co. Telefonas 
Canal 3161.

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
31*3 S. Halsted St.

Chicago. III
Tel. Victory 1113

S. D. LACHAVICH
Lietuvių Graborius ir 

Balsam uotojaa
2314 W. 23rd PI. ' 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apio savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 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

• -------o-------

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

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

Tel. Brunsvvidk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia
-------O-------

-------O-------
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospeet 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti

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

Tel. Kcmvood 5167
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------O*——

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL. 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 South Halsted Street

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone 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.

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Hąlsted Street 

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

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

Rez. 3201 South VVallace Street
-------o------

Rez. 6600 South Artesi&n Avenue 
Phone Prospeet 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3313 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kęs) po nr. 2123 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.

Kraujo, odos, chroniškai

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Siete Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1h

Nedėlioj 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 Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
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. Nedėbomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 131t
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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 Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salk* St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309 
1608 Milvvaukee Avė. z

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 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Qyjytojai _
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

dTherzman
— 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 SĖGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Suuth Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS j

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

Phone *Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:

I Prospeet 1930. j
Senas ofisas toj pačioj vietoj:,

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo Į
6 iki 8 vakarę. Tel. Boulevard 7820 . .
Rez. 6641 S. Albanv Avė. Tel. Pros- Nuo ĮG iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

Upei 1930 Nedėbomis tik pagal su-^ J bu 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, pect 1JJ0. Meaeuomis uk pagai u Telephone Plaza 8202
LdlTvl*

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

j' P. WAITČH^
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. ŠLAKU"
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKASADVOKATAS
29 So. La Šalie SL Room 730
Tel. Central 6390. Vai.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospeet 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lotai Office: 1900 So. Union AvAi 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. uuo 6 iki 9 vai. vak.
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NAUJIENOS, Chieago, UI Antradienis, vas

Tarp Chicagos 
Lietuviu

matysime p. Gaubį su dideliu 
kuriu Northsidės jaunuolių ir 
gerai išlavintais dainininkais 
ir aktoriais. Tai bus darbas 
musų gabaus mokytojo p. Gau- 
bio. Northsidietė.

SVARBU ŽINOTI

Cicero
B-vės 

susirinkimas 
d. vasario (Fcb.), 
, savoj svet., Llth

Liet. Liuosybės Namo 
metinis šerininkų

Ir vėl suirutė Šv. Ka 
zimiero kapinėse

st. ir IPtli et. visi serininkai 
m donėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų tarimui. Be lo, 
bus išduota Auditoriaus, sek
retoriaus ir Revizijos komisijos 
raportai.

G Taborai? ir duobkasiai 
pasitraukė.

vasario

North Side
; stalo scc- 
l ’žgavėnios”. 

Taipgi bus gražus koncertas ir

Bijūnėlio cl 
je operetę

tadienį, kovo t dienų, \Vicker 
parko svetainėje, 2040 West 
North nvenue. Durys atsida
rys 6:30 valandų vakare. Lo
šimas prasidės 7 valandą.

Northsidės jaunuoliai deda 
pastangas atlikti savo užduo
tį kuo geriausia. Taipgi choro

pastangas, kad tinkamai pri
rengti jaunuolius busimam va
karui, nes tai bus pirmas pasi
rodymas p. Gaubio Northsidės 
publikai.

Jo vedamas jaunuolių cho
ras yra gan gerai išlavintas.

Musų visų pareiga yra da
lyvauti minėtame parengime ir 
įvertinti šį naudingų darbų. 
Musų atsilankymas i jaunuo
lių parengimą priduos jaunuo
liams daugiau energijos, noro 
stropiau mokintis ir lavintis.

ateinantį šeštadieni

na,
t u s,

die-
pie-

: /imicro kapines. Palydovams 
buvo pareikšta, kad grabo prie 

įduotais atidaryti negalima.
Duobkasiai pradėjo kalti 

Ibaksą. Bet palydovų tarpe ki
lo sujudimas. Pasigirdo balsai: 

| “Kaip, negalima paskutinį kar
ių pažiūrėti į mirusios veidą?

• Kodėl negalima?”
Bustus . šiurpas perbėgo per 

' palydovų minią. Graborius ir 
duobkasiai, pajutę minios ūpų, 
pasitraukė nuo duobės, nuėjo 
toliau. Artimiausi giminės 
met patys atidarė grabų, 
stojo apie karstą liūdna 
o po to vėl uždarė.

Žmonės patys uždavė ir
kalbėjo maldų. Po to sugrįžo 
graborius ir duobkasiai ir nu
leista mirusios kūnas amžinam 
pasilsiui.

Atrodo, kad lietuviai kuni
gai jau turėjo progos pama
tyti, joge i jų neseniai išleistas 
“dekretas” neranda lietuviuose 
pritarimo. Ar ne geriau butų, 
jeigu jie atšauktų ji?

Ištikrųjų, tokiu dekretu ku
nigai pavertė kapines kaip i 
kokį jomarkų.

Bridgeportietis.

luo-
Sll-

eile,

Šil

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
vo gimimo metrikus arba seną 
rusišką pasportą.

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

Moteris, kuri apsivedus su 
Amerikos piliečiu taipgi turi 
gauti savo gimimo metrikus.

Kurie nori sugrįžti, privalo 
gauti dar sugryžimui permitų. 
Tokio permito gavimas užtrun
ka mažiausia mėnesi ir dau
ginus laiko. Prie to reikia žino
ti vardą laivo, kuriuo atvažia
vai i S. Valstijas, dienų, mėne
sį ir metus kada atvažiavote.

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

PRANEŠIMAI
Visų Chicagos lietuvių socialistų 

bendras susirinkimas jvyks subato.i 
Kovo-March l d., Universal Kliube, 
814 W. 33rd St. Pradžioj bus apta
riami svarbesni reikalai ir vėliau 
seks draugiški užkandžiai. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečia L.S.S.Ch.C. kp.

Northsidės Bijūnėlio draugijėlės 
tėvų susirinkimas įvyks antradieny, 
vasario 25 d., P. Valiulio 
Beach Avė. Malonėkite 
vauti, nes turime svarbiu 
mų.

bute, 3247 
visi daly- 
apkalbė ji- 

B. K.

Lietuvių GeresnėsRoseland.
Valdžios Kliubas šaukia nepaprastų 
susirinkimų, vasario 25 d., Strumilų 
svetainėj, 7:30 vai. vak. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių darbu svarstyti. Priėmimas 
konstitucijos, indorsavimas kandida
tų ir tt. Koresp. A. Jocius.

st.

PO

SpedallstM gydyme chroniškų ir ■amu li
rų. Jei kiti negalfijo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iiegzaminari- 
tnas atidengs just] tikrą ligą ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo !• ryto iki 1 
oietu, nuo 5 iki 7:3O vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn M 1 no olėtu.

NAUJAS 1930
Susivienijimas Liet. Draugijų ir 

Kliubų Bridgeporte turės savo meti
ni mitingų utarninke, 25 d. vasario, 
š. m., 8-tą vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijos salėje, 3133 So. 
Halsted St.

Visi viršininkai ir atstovai malo
nėkite pribūti, bus išduotas finansų 
raportas iš praeitų metų, ir taipgi 
daug naujų dalykų turėsime apsvar
styti. M. Kadziauskas, sekr.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS j
Financial

Finansai-Paskolo*

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

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso. 
S. OSGOOD 
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199 
------ o------

2231

-------- o------- - 
Paskolos suteikiama 

i vien*5 dien^ 
2-RI MORGIČIAI 
3’TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

i 24

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Mes perkame real estate 
kontraktus

Musical Instruments
Mazikos Instrumentai

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja CPflA 

kaina, su tūbomis, su viskuo ............ ..........
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS' IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimai

PATENTAI, copyrlghte — Išradimai 
soklos rųšies. 

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chieago Avė. 

Brunswick 7187

vi-

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. F. L 

970 kilocycles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocycles.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONfJUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Jos. F. Budrik, lllC
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 '

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių
J. NAMON & CO.

2418 W. Marųuette Road
arti Westem Avė.

Tel. GrovehiU 1038

INTERNATIONAL 
INVESTMENT' 
CORPORATION 

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

Skolinant Jums Pinigus
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti m i s.

Mes taipjau perkame movgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
-------O-------

ti

----- o-----
$9,000 PIRMO MORGIČIAUS 

PARDAVIMUI
Išduotas trims metams ant pui

kaus mūrinio namo, verto $25,000. 
Reikia pinigų ir nuleisiu $500.

Kreipkitės
2310 So. Central Park Avė., 

Tel. Rockvvell 9505

Automobiles
TĖMYKIT! TĖMYKIT!
100 Geriausių Mažai 
Vartotų Karų Chicago- 
je už $300 ir Augščiau

Cadillac 1929, 7 pasažierių sedanas, 
išvažiuotas 900 mylių.

Cadillac 1928, 7 pasaž. sedanas.
La Šalie, paskiausis 1929 sedanas, 

išvažiuotas 3100 mylių.
Packard 1929, 8 cil. sedanas, išva

žiuotas 3200 mylių.
Franklin, paskiausias 

135, sedanas.
Franklin
Chrysler
Chrysler
Marmon
Hudson 1929 Brougham, dirbtas ant 

užsakymo.
Buick 1929 Brougham, modelio 51.
Buick 1929 Coupe 

delis 58.
Buick 1929 modelio
Buick 1929 Coupe,
Reo 1929 De Luxe Coupe, 6 drątiniai 

ratai.
Šie karai randasi adresu

1801 W. 63rd st.,
kampas Wood St.

Auburn, paskiausias 1929, 8 
sedan.

Buick paskiausias 1929 sedanas 41.
Roosevelt Sport Sedan, ratai šo

nuose.
Essex Coaches, 4 durų ir Coupes.
Marmon paskiausias 1929 Str. 8 se

danas.
Grahain-Paige 1929 Str. 8 sedanas. 
Pontiac 1929, 4 durų sedanas.
Chrysler 

nas.
Chrysler 62 sedanas, kaip naujas.
Chrysler
Chevrolet paskiausi 1929, 6 cil. 2-4 

durų.
Buick 1929-47, išvažiuotas 1200

myliu. .)
Oldsmobile 1929, 5 pas. sedanas.
Chandler, paskiausias 1929, 4 durų 

sedanas, išvažiuotas 1800 mylių.
Chrysler 1928, 4 durų sedanas. 
Fordai visų 1929 modelių.

5818 S. Western Avė.
Dar 75 kiti karai pasirinkimui 

abiejose sankrovose. Visi karai ga
rantuoti 90 dienų.

Klauskite
p. Joe Dubak

1929 modelis

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

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ D.OMEI

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

Taigi turiu farmų 150 akrų, geri 
budinkai, sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Dar,gi turiu parda
vimui dideli dvarų 320 akrų žemes, 
gerais padargais, gvvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000. 
Pirkimo ūkių, mainymui arba kito
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės i manę, greitas ir teisingas 
patarnaviųias visiems.

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

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

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 
dų.

rakau-

Per šonai
Asmenų Ieško

i

PAUL NORKUS
(MOVĖ R)

1706 W. 47th St., Chieago, III.
Važiuoja šia savaitę du syk
Springfieklų, 111., gal kas norėtu va
žiuoti i North’us — galėtų atvažiuo
damas atvežti už mažų atlyginimų. 
Tegul palieka savo adresų pas Lie
tuvių kunigų Springfielde.

VIŠTŲ FARMOS 
1 iki 5 akrų. 

Visos jos 
Arba pabudavosime ant jūsų 
kokių norėsite bungalovv ar 
narna, už mažų imokėjimų.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine. III.

Mažas j mokė jimas, 
randasi arti Chicagos. 

loto 
flatų

Vartners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas vyras 
ar moteris į cigarų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. 6529 South 
Bucine Avė.--- ---O-— -
-------------- i------------------------------------- -------------- ,

IEŠKAU partnerio i bučernę. Biz
nis cash, pelningas. Pusę įmokėti 
arba priimsiu ąutombbilj. 6002 So. 
Racine Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI darbininkai 
ūkės $35 ir daugiau i mėnesi 
laikymas. Mike JanuŠaitis, 
Box 27, La Porte, Indiana.

ant 
ir už- 
R. 6.

REIKIA “all around” operatorių, 
patyrusių ant vyrų kautų. Modern 
Clothing, 57 W. 34 St.

SALESMANU reikia pardavinėti 
Radios. Gera ateitis užtikrinta su- 
gabiam žmogui. Central District 
Furniture' Co., 3621 S. Halsted St.

Help Wąnted—Female
Darbininkių^Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
2 metų vaikų. Valgis, guolis ir 
primokėsiu. 2517 W. 69th St.

For Rent

1928
1929
1929
1929

Airman 
modelio 
modelio 
sedanas,

sedanas.
75 sedanas.
65 sedanas, 
modelis 78.

5 pasaž., mo-

47 sedanas, 
kaip naujas,

Sport

paskiausis 1929, 7.5 seda-

70, 4 durų sedanas.

Petersen Auto Sales
Atdara vakarais 

Išmokėjimais, primsime ir mainus.

Miscellaneous
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 gerumų. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victpry 8486

PASIRENDUOJA BRIGHTON 
.PARKE

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

B. R. PIETKIEVVICZ & 
2608 W. 47th„St., 

Tel. Lafayette 1083

ANT RENDOS

Garu 
$20 i

CO.

4 kamb. 4411 Wallace $12.00
4 kamb. 3841 W. 66 St. $25.00
6 kamb. 6438 Blackstone $70.00

J. SINKUS & CO., 
6959 So. Halsted St. 

Normai 4400

Furnished Rooms
REIKALINGAS 

55 tos ir 59tos, 
Halsted St.; kur 
709 W. 57th St.

kambarys tarp 
porų blokų prie 
randasi praneškit,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

GERA proga lietuviui įsigyti gry
nai lietuviškų gerų bizni. Nemažiau 
trečių dalj biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusių dalj priims 
išmokėtus lotus, mažų namų arba li
kusių sumų savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
mokant visus pinigus už bizni sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidų ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
platesnių informacijų kreipkitės i 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką

■ t—■ 1 ■ -------------- •----------
PARDUODU barber shop, 2 kros

ai, 1 ruimas dėl gyvenimo. Randa 
pigi, ilgas lysas. Viskas pigiai. 4047 
So. Kedzie Avė.

Su-

PARSIDUODA gerai jrengta. bu- 
čemė. Labai pigiai, greitam par
davimui. Tel. Roosevelt 4738.

BIZNIERIAI štai jūsų aukso pro
ga laukia. Parsiduoda greitai room- 
ing house. Savininkas išlaikęs per 
3 metus priverstas yra parduoti iš 
priežasties ligos. 4449 S. Halsted St.

PARSIDUODA nebrangiai groser- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu už pirma teisingų 
pasiūlymų. 3300 So. Union Avė. 
Phone Yjards 0836,

640 AKRU Illinois valst.. tinkami 
dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 myliu 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

Radios visokių išdirbys- 
čių .......

Seklyčių Setai .... 
Valgomojo kamb. 
Bufetai ..............
Miegamojo kamb 
Kaurai visokio 

ir augš.
Grindų Lempos . 
Coxwell Kėdės ... 
Cedar Cbests ....
Pusryčių Setai .............
Dinette Setai ...... ........
Pavieni Dreseriai ..... .
Pavieni Vanity .........
Day Lovos ............. ........
Pavienės Ix>vos ...........
Skrynios .....................
Ice Box’iai .................
Garbačių Degintojai .. 
Hot Blast Pečiai ......
Kietų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos ...............
Grojikliai Pianai ....... .
Upright Pianai ...........
Victrolos .....................
(150 Naujų Sparton Radijų)

Setai

$35.00
$35.00
$25.00

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius 
nius.

biz-

Setai 
didumo

$50.00
$10.00

... $5.00

. $10.00
$15.00

. $10.00
$20.00

... $8.00
$10.00
$20.00

... $3.00

... $5.00

... $6.00

... $8.00

... $7.00
$10.00
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI

i

L

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafs.vette 0455
-------O-------

4 FLATŲ namas, parduosiu 
arba mainysiu ant automobilio, 
loto 
na

$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- 
gehų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

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

75 50 svarų bovehiiniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra
sų $10.50 kiekvienas

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

ar ant didesnio namo. Kai- 
$$7500.00.

100 50 svarų Socioty Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Tel. Normai 4896 
- o-----

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 4 pagyvenimų, 2 flatai po 4, 
2 po 5 kambarius, 2 karų garažas, 
užrendavotas; randasi Brighton 
Parke, 4200 So. Talman Avė.

NAUJAS mūrinis namas 2 flatų, 
G827 S. Washtenaw Avė.

• NAUJAS mūrinis namas, biznia
vus, 2 Storai ir 5 fintai, 2 karų ga
ražas; randasi Brighton Parke.

NAUJAS mūrinis namas, 2 fintu 
po 4 ruimus. Randasi Marąuette 
Parke.

PARDAVIMUI 4 lotai 30x125, 
randasi tarpe 66 ir 67 S. Rockwell 
St. Parduosim pigiai.

3 LOTAI pardavimui, 
Hanilin Avė. Strytai ir 
provementai išmokėti.

Turim ir daugiau namų ir lotų 
dėl pasirinkimo. Mes šituos namus 
mainysim ant mažesnių ir senų na
mų, kuriuos pataisę galėsime par
duoti.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674 
arba1 Lafayette 5277

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

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Ųuality 
Standard Ųuality

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

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

■
■

65 St. ir 
visi im-

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaiįlo
mis $60.00 ir augs.

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

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
Storas ir 5 kambariai pragyvenimui. 
Parduosiu su Storu arba atskirai. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju i Lie- 
tuvų. Anton Michalo, 2614 W. 69 St.

BIZNIAVAS namas su trims fla- 
tais parduosiu, pigiai iš priežasties 
nesutikimo šeimynoj. Atsišaukite 
pas Mrs. Grigaitis, 4617 So. Paulina 
St., 3rd fl. front.

Furniture & Pianos

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

^0 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešuto 

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketverge 
Subatos vakarais iki 9 vai.

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35,00 ir

ir
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 Šmotų kandžių neliečiamas aeklyčioa 
setas $65.00.

7 Šmotų rleSuto valgomojo katnbaria se
tas $57.00.

5 Šmotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Šmotų miegamojo kambario autfitas— 

lova. dreseris. skrynia. snringsal. niatra- 
sas — $60.00.

Kaurai 0x12 $23.50.
AtsiSaukit kasdien iki 10 vai. rak.
Nedaliomis iki 5 vai. po niet.

VICTOR STORAGE WAREHOU8H 
4811 West Lake 6*.

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.

tir.ž r


