
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under tho Act of March 3, 1879

„..■u.,,!. ,,,................. , I"— -s
and Greatest Lithuanian Daily in America/

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
- --______ .—J

VOL. XVII- Kaina 3c Chicago, III. Penktadienis, Vasaris-February 28 d., 1930 No. 50
. r - .   _____________________________ Į  .______________ _________ ____________________ ______ __________________ - - ----- - - ------------- --rr^jĮ^i r-Į---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- ■ ■

Vakar kaip 9:30 vakaro į Stadione, pastatytame 50,- 
radio pranešė, kad lietuvių 000 žmonių talpinti, publi- 
boksininkas Jack Sharkey kos, pasak radio pranešimo, 
(Juozas Žukauskas) lengvai, buvo užimti du trečdaliai 
nuveikė britų bokso čempi- vietų, 
joną Phil Scottą.

Scott buvo numuštas tre- dabar, einant New Yorko 
čiame raunde. bokso komisijos nustatymu,

Kova tęsėsi tik 6 minutes, turės ateinantį birželio mė- 
Sharkey-Scotto bokso im- nesi kautis New Yorke su 

tynės įvyko vakar vakarą sunkiojo svorio boksininku 
Madison Square Gardeno Maxu Schmellingu dėl pa- 
stadione, Miami, Floridoj, i saulinio čempionato.

Sharkey, nuveikęs Scottą,

(Atlantic and Pacific Photo]

Sharkey 3 raundei’i

nuveikė Scottą
Klerikalu Ūkininku Sąjungos 

BankininkųBylaRokišky

Daro naujų pastangų Domingo vyriausybe
ateivių registravimo 

biliui pravesti
Kongresmanas Cable bando 

biliaus priešininkus palenkti 
tam tikru savo biliaus papil
dymu

WASHINGTONAS, vas. 27.
— Norėdamas gauti priešinin
kų pritarimą savo peršamam 
ateivių registravimo biliui, Ohio 
kongresmanas Cable vakar tų 
bilių iš naujo pasiūlė, bet jau 
su pataisa, kad butų legalizuo
ti visi ateiviai, kurie neteisė
tai atvyko Į Jungtines Valsty
bes prieš 1924 metų liepos 1 
diena.c

[Dabartiniu imigracijos įsta
tymu legalizuojami tik tie ne
teisėtai atvykę imigrantai, ku
rie atvyko j Ameriką prieš 
1920 metų birželio 3 dienų.]

Kaip girdėt, ta pataisų dėl 
neteisėtų imigrantų legalizavi
mo kongresmanas Cable pada
ręs dėl to, kad patyręs, jog ei 
jo biliaus priešininkai tokiam 
legalizavimui pritaria. Jis tad 
tikisi šitokių aplinkinių keliu 
lengviau galėsiąs pravesti savo 
ateivių registavimo bilių.

Siūlo Meksikos emi
grantų kvotų aprėžti 

iki 2,900 metams
AVASHINGTONAS, vas. 27.

— Atstovų buto imigracijos 
komisijos pirmininkas Johnson 
pasiūlė peržiūrėtų imigracijos 
iš “vakarų pusrutulio“ [kitų, 
ne Jungtinių Valstybių, Ame
rikos žemyno kraštų] įstaty
mo projektą, kuriuo imigraci
jos kvota susiaurinama iki 
76,064 asmenų metams. To 
skaičiaus Kanadai ir Ne\v- 
foundlandui leidžiama 67,556 
kvota, Meksikai — 2,fHM>, o vi
siems kitiems “vakarų pusru
tulio’’ kraštams bendrai — 5,- 
608.

Nustatyta Meksikai kvota 
tačiau, einant Dilium, ne tuo
jau įgitų galioti \lsa. Daromos 
provizijos, kad 1931 iždo me
tais butų dar įsileista 11,021 
meksikietis, o 1932 metais —- 
(i,961. Tuo norima nuraminti 
pietų vakarų žemės ūkio inte
resus, kuriems darbymečiais 
reikia daug pigių darbininkų. 
Jų jie daugiausiai gauna iš 
Meksikos, ir dėl to prieš imi
gracijos iš Meksikos suvaržy
mą smarkiai protestuoja.

Kipras Petrauskas grį
žo iš pietų Amerikos
KAUNAS. — Sausio 19 Kau

no publika Laisvės alėjoj su 
malonumu tu įėjo progos Įsi
tikinti, kad Kipras Petrauskas 
jau yra Kaune. Jis grižo šeš
tadienio vakarą. Stoty buvo 
sutikti didelis būrys kaunie- Y • aų.

k

pradėjo taikos dery
bas su sukilėliais

Sukilėliai, kurių rankose sosti
nė ir visas kraštas, reikalau
ja prezidento rezignacijos

SANTO DOMINGO, Domin
go Respublika, vas. 27. — San
to Domingo miestui ir dides
nei krašto daliai perėjus j su
kilėlių rankas, tarp sukilimo 
vadų ir vyriausybės šiandie 
prasidėjo per t rak tari jos dėl 
taikos.

Prezidentas Vasųuez, iš ku
rio sukilėliai reikalauja, kad 
jis rezignuotų, šaukia nacio- 
nulį seimą, kuriame jis pakvie
tė dalyvauti taipjau svetimų 
kraštų diplomatus ir konsulus 
Santo Domingo mieste.

Vienas fortas dar laikosi
Atrodo, kad sukilimas pasi

sekė. Sukilėlių je^os kontro
liuoja ir sostinę Santo Domin
go, ir beveik visą kraštą. Pre
zidentas Vasųucz yra pabėgęs 
į Jungtinių Valstybių legaciją, 
o viceprezidentas Altonseca jau 
praeitą pirmadienį rezignavo. 
Tik vienas dar Aleza Ozamos 
fortas atsisakė pasiduoti, kol 
eis derybos tarp vyriausybės 
ir sukilėlių vadų. Derybose 
tarpininkauja Amerikos minis- 
teris Curtis.

Manoma, kad bus paskirtas 
laikinis prezidentas ir įsteigta 
nepartinė vyriausybė, kuri pa
tikrins nevaržomus, laisvus pre
zidento rinkimus, turinčius į- 
vykti gegužės mėnesį.

Juroj nuskendo trys lie
tuvių žvejai

KAUNAS. — Sausio 18 <1. 
9 vai. rytą iš Palangos valse., 
Kunigiškių išplaukė į jurą irk
linis laivelis su keturiais žve
jais. Tą dieną apie /I4 vai. ju
roj kilo audra, ir 300 metrų 
juros aukštumoj, prie Palan
gos, kur buvo nusiyrę žvejai, 
laivelį ištiko nelaimė ir jis ap
sivertė.

Iš laively buvusių iketurių 
žvejų Juozas Augutis, Benedik
tas Vainoras ir Pranas Ser- 
mantis nuskendo, o ketvir
tas — Jonas Auželis laikyda
masis apvirtusio laivelio lai
mingai pasiekė krantą.

Nuskendusių žvejų lavonai 
juros dar neišplauti.

Penki darbininkai už
mušti, 20 sužalotų britų 

anglies kasyklose
HAYDOCK, Lankaširas, An

glija, vas. 27. Vietos ang
lies kasyklose įvyko smarkus 
sprogimas, kurio penki kasyk
lų darbininkai buvo užmušti, 
o dvidešimt kitų sužaloti.

Leningradas. Ligovskos rinka, kur taip vadinami “buržujai“ neša paskutinius savo daiktus 
parduoti, kad galėjus nusipirkti duonos.

Rusijos rabinai gina 
antireliginę sovietų 

kampaniją .
Puola Romos papą ir kitus, 

kurie užsieniuose protestuo
ja prieš tikybos Rusijoj per
sekiojimą

MASKVA, vas. 27. — Ofi
cialia sovietų laikraštis Izvies- 
tija šiandie išspausdino taria
mai vyriausiojo Minsko rabino 
Gluskino ir penkių kitų ma
žiau žinomų rabinų laišką, ku
riuo jie, panašiai kaip stačia
tikių metropolitas Sergijus, gi
na antireliginę sovietų politi
ką ir smerkia kilusius dėl to 
užsieniuose protestus.

Ir rabinas Gluskin, kaip kad 
metropolitas Sergijus, tikrina, 
kad nei žydų tikyba, nei žydų 
dvasininkai dėl tikybos neper
sekiojami. Nuo laiko, kai so
vietai pradėję savo antireligi
nę kampaniją, nė vienas rabi
nas dar nebuvęs sušaudytas. 
Buvę rabinų ir areštuotų ir į- 
kalintų, bet ne dėl tikėjimo, o 
tik dėl nusikaltimų sovietų į- 
statymams.

Išsireiškimais, kokiais pats 
kompartijos organas Pravda 
kad operuoja savo redakciniuo
se straipsniuose, rabinas Glus
kin puola Romos papą ir ki
tus užsienių čempionus dėl re
liginės laisvės Sovietų Sąjun
goj, prikišdamas, kati kai caro 
ir Dvirikino laikais buvę ren
giami pogromai žydams, tai ir 
pa pa ir kili begėdiškai tylėję. 
Gluskin pagaliau sako:

“Nežiūrint, kad religinis mu
sų darbas tapo suvaržytas, žy
dų religinis jausmas čia yra 
dabar kiltesnis, nekaip pavir
šutinis tikėjimas daugely kitų 
kraštų, kur religinės organi
zacijos yra tik įnagis valsty
bės rankose.“

l

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

Didėjąs (lebesiuotumas; gali 
būt lietaus apie vakarą; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai. dn,,~,''”~;-' ry
tų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 300 įr 330 F.

Šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 5:37. Mėnuo teka 6:57 
ryto.

Rado du darbininku 
nutroškusius vagone
MINNIEAPOLIS, Minu., vas. 

27. — šaldomajame vagone ra
do čia karbono monoksidu nu- 
troškusius du darbininkus, Har- 
ry Steinmetzą, 30, ir elektri- 
ninką Sheldoną Ferrisą, 33 me
lų amžiaus, pirmiau dirbusius 
Wisconsino miestuose.

Visuotinės karo mo
bilizacijos klausimas

J. V. kongrese
AVASH'JNGTONAS, vas. 27. 

— Pennsylvani jos senatorius 
Grundv ir New Yorko kon- 
gresmanas Snell pasiūlė kon
gresui bendrą rezoliuciją su
kurti tam tikra aštuoniolikos 
kabineto ir kongreso narių ir 
industrijos vadų komisiją, ku
rios uždavinys bus išnagrinė
ti visuotinės karo mobilizaci
jos (universal dra/ft) įstatymo 
reikalą ir tuo klausimu savo 
raportą pateiktų prezidentui 
ne vėliau kaip 1932 metų pir
mą sausio mėnesio pirmadie
nį-

Einant rezoliucija, visuotine 
mobilizacija suprantama ne tik 
priverstinas ėmimas žmonių 
karo tarnybai, bet taipjau mo
bilizavimas tam reikalui ir vi
sų kitų krašto resursų, karui 
atsitikus.

Visuotines mobilizacijos įsta
tymo sumanymą ypačiai remia 
Amerikos Legijonas,. taip pat 
karo ir laivyno departamentai.

Praloto Olšausko byla 
persiunčiama Vyr.

Tribunolui
KAUNAS. Teko sužinoti, 

kad Kauno apyg. teismas pra
loto Olšausko bylą persiunčia 
Vyr. Tribunolui. Byla esanti 
nepaprastai didelė. Įžengiamo
jo tardymo esą 4 tomai, 200 
šaukimo lapų, 800 lapų teis
mo stenogramų, 75 pusi, teis
mo protokolo, 65 lapai moty
vuoto sprendimo, 45 lapai kal
tinamojo akto ir apie 20 pra
loto Olšausko skundų, kurių jis 
prirašė būdamas kalėjime įvai
rioms teismo Įstaigoms, vyriau
sybei, dvasiškai vyriausybei 
etc. Manoma, kad Vyr. Tribu
nolas praloto Olšausko apelia
cijos skundą ir prokurorų pro
testų nagrinės kovo mėnesį.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

OMAHA, Neb.y vas. 27. — 
Kilus namie kivirčams, Joe 
Melkes, geležinkelio darbinin
kas, [M'iliti nudūrė savo žmoną.

Bolševiką čeką išžu
dė beveik visus kai

mo gyventojus
VARŠUVA, vas. 27.—Iš Nov- 

gorodko praneša, kad politinė 
sovietų policija (čeką) išžudė 
beveik visus Polanevičių kai
mo, Minsko gub., gyventojus.

Tų skerdynių priežastis bu
vo ta, kad, kaimiečiai protes
tavo prieš jų ūkių kolektiviza- 
vimą. Kai komunistų sušauk
tame susirinkime du ūkinin
kai, Matūras ir Mačinskis, ėmė 
protestuoti prieš kolektivizaci- 
ją, jie tuojau 'buvo čekistų su
imti ir sušaudyti.

Ant rytojaus kaimiečiai, ker
štu degdami, nudėjo kelis bol
ševikų žvalgybininkus. Del lo 
netrukus iš Minsko atvyko gin
kluotos politinės policijos bū
rys, kuris visus kaimo gyven
tojus suėmė ir nuvarė į Min
ską. Ten dauguma jų buvo su
šaudyti, o likusieji sukišti į 
kalėjimą.

Mirė Putnam, žymus 
N. Y. knygų leidėjas
NEW YORKAS, vas. 27. — 

Šiandie čia mirė, žymus knygų 
leidėjas George Hiaven Put
nam, firmos G. P. Putnam’s 
Sons pirmininkas. Jis buvo 85 
melų amžiaus.

Klaipėdos bankai
susijungia

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
miesto banko ir Klaipėdos pra
monės ir prekybos banko su
sijungimų klausimas išspręstas 
teigiamai. Miestas numato įsi
gyti Klaipėdos prekybos ir pra
monės banko akcijų daugumą, 
kuri dabar priklauso Dresde- 
ner Bank, Berlyne. Pastarasis 
bankas sutiko suteikti miestui 
ilgametį kreditą 500,000 aukso 
markių sumai. Dresdener Bank 
turės Klaipėdos miesto banko 
priežiūros taryboj savo atsto
vą.

Komunistų triukšmavi- 
mas Los Angelese

LOS ANįGELES, Cal., vas. 
27. — Vakar čia Įvyko komu
nistų riaušės, kurios riaušinin
kams nekaip pasibaigė. Komu- 

ir jų simpatizuotojų mi
nia bandė šturmuoti miesto ro
tušę, ibct buvo pasitikta trijų 
šimtų policininkų, kurie lazdo
mis ir ašarinėmis bombomis 
riaušininkus išsklaidė. Dvide
šimt septyni riaušininkų vadai 
buvo suimti.

(Tęsinys)
KAUNAS, vas. 3. (LA.) —
Tuo tarpu’ antai, teisiamo

jo Raupio apgynėjui pris. ad- 
vok. p. Petraškevičiui ypatin
gai smulkmeniškai stengiantis 
išaiškinti ir kiekviena doku
mentą, išėjo aikštėn, kad by
loje yra vienas Įgaliojimo pa
imti bankui pinigus ori gi
li ai a-s, pasirašytas vieno Bau-

Anglijos parl. priėmė 
bilių anglies pramo

nei reguliuoti
LONDONAS, vas. 27. — Par

lamentas šiandie trečiuoju skai
tymu priėmė darbiečių vald
žios pateiktą bilių anglies pra- 
monei reguliuoti.

Nežiūrint pranašavimų, kad 
ŠĮ kartą bilius busiąs sumuš
tas ir MacDonaldo kabinetas 
turėsiąs rezignuoti, bilius bu
vo priimtas 289 balsų prieš 
271,

Teisėjas, policininkas 
pasmerkti už gink

luotus plėšimus
HELLEVILI.E, II!., vas. 27. 

— Policijos teismo teisėjas 
Earl West ir policininkas Al- 
fred Williams, kurie buvo ati
duoti į (eismo rankas kaltina
mi dėl ginkluotų plėšimų, ta
po prisiekusiųjų posėdininkų 
apygardos teisme pripažinti 
kalti. Teismo nuosprendis jiems 
bus paskelbtas vėliau.

________

Bedarbiai
KLAIPĖDA. — Per pirmą 

šio mėnesio savaitę Klaipėdos 
mieste buvo 922 bedarbiai, o 
per antrą šis skaičius suma
žėjo iki 763, kurių tarpe 255 
moterų. Darbo pasiūlymai mie
ste labai maži, o Į provinciją, 
ypač į kaimus, važiuoti norin
čių nėra. Paskatinti, vykti į 
darbą už miesto ribų, krašto 
direktorija ir miestas nutarė 
primokėtį 20% prie gaunamo | 
atlyginimo už darbą tiems dar- 
biniukams, kurie sutiks su 
kiekvienu darbo pasiulymu. 
Tikimasi, kad tuo budu be
darbių skaičius greit sumažės. 

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 piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

pio, tuo tarpu kai ligtol buvo 
manyta, kad ten tik Raupio 
pasirašyto tokio Įgaliojimo 
nuorašo tebūta. Taip pat 
tikrinant kitą byloje esantį do
kumentą, liškilo aikštėn, kad 
Raupys yra pasirašęs tą doku
mentą, rašytą mašinėle liudi
ninkės Varnaitės, kuris doku
mentas Raupio pažymėtas da
ta, kada p-lė Varnaitė dar ir 
netarnavo ūkininkų s-gos Ro
kiškio smulkaus kredito ban
ke...

Tiedu Liet koperacijos b-vių 
s-gos vagonai cukraus buvę 
ūkininkų s-gos banko nupirk

ti ir apmokėti.
Ekspertyza konstatavo tatai 

kategoriškai. Už tuodu vago
nus cukraus ūkininkų s-gos 
bankas buvęs išdavęs Liet, ko- 
oper. b-vių s-gai 527 anglų 
svarų sterlingų sumos garan
tiją. Tos garantijos raštas ra
stas banke sugrąžintas ir pa
žymėtas štampu; ‘'Apmokė
ta“. Vadinasi, jeigu butų tas 
cukrus ir sudegęs ūkininkų s- 
gos banko sandėly, vis vien ne
būtų buvę pamato reikalauti 
iš banko antrą kartą sumokė
ti už tą patį cukrų. Ta proga 
ekspertų buvę rasti ištaisyti tų 
vagonų važtaraščio numeriai 
memorialiniam banko ordery 
(ištrintas vienas numeris ir Į- 
rašytas kitas).

•
Tų dviejų vagonų cukraus 

klausimu vėl yatingai ilgai by
loje esančius dokumentus tik
rino advok. Petraškevičius. 
Ekspertams pavesta dar kai 
kurie dalykai patikrinti papil
domai.

šiandien tęsiamas eksperty- 
zos aiškinimas. Tuo budu ša
lių ginčai tegalės prasidėti tik 
šeštadieni.

Spaudos atstovai — Lietuvos 
Mančestery.

Teismo tardymui Rokiškio 
ūkininkų s-gos banko byloj 
baigiantis ir atslūgus Įdomu
mui teismo salėje, speciališki 
Kauno iri Klaipėdos laikraščių 
šios bylos korespondentai va
kar vakare turėjo malonią pro
gą atsilpinkyti pas žinomą au- 
(įimo fabrikantą p. Oskarą 
Trejų Juodupėje. Juodupe — 
tai tikra Lietuvos Mančesterio 
užuomazga. T"en, l?ut<;nt, ir yra 
tie jau visai Lietuvai žinomo 
musų pramones audimo fabri- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Milwaukee, Wis.
Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimas

Vasario 16 dieną John Bonk’s 
svetainėje 719—Ist Avė įvyko 
SLA. 328 kuopos surengtas pa
minėjimas Lietuvos neprklau- 
somybės 12-kos metų sukaktu
vių. Kalbėjo Naujienų Redak
torius P. Grigaitis, kuris gaųa 
plačiai aiškino svarbesnius įvy
kius iš Lietuvos istorijos ir nu
rodinėjo kokiais keliais lietu
viams yra lengviausia eiti prie 
vadavimo lietuvių sostinės Vil
niaus, kurį lenkai smurto keliu 
iš lietuvių pasigriebė ir nenori 
sugrąžinti.

P. Grigaitis yra ir SLA. ap
švietus Komisijos pirmininkas, 
tai antru atveju jis kalbėjo ir 
SLA. reikalais, nurodydamas 
šios organizacijos naudingumą. 
Ir aiškino kaip nariai šią orga
nizaciją turi tvarkyti, kad ji ir 
ant toliaus tokia pasiliktų, kaip 
kad iki šiol buvo.

Taigi reikia pažymėti, kad 
SLA. 328 kuopai rengiantis prie 
šio aukščiaus minėto parengimo 
buvo manyta, kad nebus gali
ma programas išpildyti, nes kai
po neskaitlingai lietuvių apgy
vento] kolonijoj dabartiniu lai
ku nesiranda organizuotų dai
nininkų pajėgų. Bet nors ant 
greitųjų susidarė būrelis daini
ninkų, kurie gana vykusiai iš
pildė programą. Prasidėjus pro
gramai pp. Beržų sūnūs pa
skambino pianą ir buvo sudai
nuotos šios dainos: Leiskit į Tė
vynę ir Lakštingalėlė.

Prakalbų pertraukoj buvo su
dainuota Vilniaus Kalneliai ir p. 
E. čekevičienė labai, gražiai su
dainavo solo “Kur bakūžė sa
manota”. Užbaigus kalbėtojui 
kalbėti likosi sudainuota “Lie
tuva tėvyne”. Tuomi aukščiaus 
minėtas parengimas ir baigta. 
Taipgi SLA. 328 kp. čionai mi
nėtame parengime likosi surink
ta. 12 dolerių aukų dėl Vilniaus 
Kultūros Draugijos.

— Laisvės žiedas.

“L. U.”

New Haven, Conn.
Iš musų kolonijos veikimo

New Haven, tai didžiausis 
Conn. valstijoj miestas, buvęs 
kadaisia šio steitd sostine. Vie
nok pramone nėra garsus. Gal 
dėl to ir lietuvių kolonija čia 
nedidelė. Visuomeninis lietuvių 
veikimas apmiręs nors draugijų 
ir nemažai yra, k. v. Vytautinė 
(vietinė, pašelpinė; bolševikų 
kontorlėj) SLA. kuopa, LRKS.1 
kuopa, dvi moterų draugijos l 
(katalikiška ir bolševikiška) 
ALDLD. (bolševikų), Sandaros 
kuopa, Pranciškinė (katalikų 
pašelpinė), Alai Lyninė (lietuvių 
liuteronų), Liet. Namo B-vė ir 
kitos.

Lietuvių inteligentų nėra. Ka
žin kodėl jie čia nepabuna. Bu-; 
vę kadaise Liaukevičius, Ch. 
Makarevičius ir kiti, pametę i 
New Haveną, apsigyveno kitur. 
Gyvybės kiek daugiau rodo ka
talikai ir bolševikai. Vidurys, t. 
y. tautiečiai ar sandariečiai nors 
jų nedaug tebėra, jokio gyvu
mo, jokio judėjimo nerodo. Mat, 
šios srovės tūzai vaizduojasi I 
mokytais esą ir jeigu kokia ini-1 
ciatyva ne iš jų pusės gema, tai i 
jie ignoruoja ją, dirbti nepade
da. Taip yra SLA. kuopoj, taip 
LNB. Iš bolševikuojančių pu-i 
sės kilo mintis sutverti bendro
vę ir įsigyti nuosavą namą. Da
lykas gražus, bet iš “tautiečių” 
vos vienas kitas prisidėjęs. Juos 
imu kabutėse dėl to, kad jie 
tik save taip vadina, tikrumoj 
jie yra prastesni lietuviai net už 
nekuriuos Maskvos suviliotuo 
sius. Pav., garsus Alksninis 
lanko anglų bažnyčią, vaikai, 
nors jau liighschool’ę lanko, ne-
moka lietuviškai nei skaityti svečių ir iš amerikonų tarpo, 
nei rašyti. i ypatingai daug miesto iy apskri-

. Musų sandariečiai veik visi 
nuvažiavo į fašistų liogerį. Jie 
suruošė pereitą vasarą “Vieny
bei” gerą pikniką, kuris padarė 
gražaus biznio; tuo tarpu SLA.
piknikai sako nuostolį nešą, 
Sandaros piknikų visai nebūna.

SLA. 142 kuopa—sandariečių 
rankose. Praėjusieji nominaci
jų rezultatai rodo, kad kuopoje 
yra 54 nariai: iš jų bolševikų 
12, fašistuojančių sandariečių 
27, ir kitokių 15. Musų kuopos 
pirmininkas M. Vokietaitis net 
po atsišaukimu už Tareilą pasi
rašęs, vienok, vargšų, tuščios 
pastangos. J. Dz.

Wilkes Barte, Pa.
i -- ---------
Iš SLA. veikėjų konferencijos

Vasario 28 d. įvyko šios apie- 
linkė? SLA. veikėjų konferencį- 

i ja. Viso dalyvavo apie 500 de- 
' legatų. Daug kalbėta apie SLA.
reikalus. Daugiausia tai apie 

Į Pildomos Tarybos rinkimus. Ka
dangi Dr. Graičunas kandida
tuoja ant SLA. prezidento, o 
Tareila ant SLA. iždininko to
kiam momtente. kad bolševikai 
paskelbė karą SLA. užkariavi
mui, tai vienbalsiai šios konfe
rencijos dalyviai pripažino kaip 
Dr. Graičuną, taip ir Tareilą 
bolševikų talkininkais.

Šios konferencijos dalyviai 
nutarė remti tik šiuos kandida- 

, tus:
Ant. prezidento St. Gegužį 
Vis. prezidento A. Mikalauską 
Sekretoriaus P. Jurgeliutę 
Iždininko Kazį Gugi 
Dr. kvotėjo E. S. Klimą 
Iždo Globėjais M. A. Ragins- 

ką ir J. Januškevičią.
—Reporteris.

Indiana Harbor, Ind,
Pramoga

Pas mus paprastai yra ren
giamos visokios “bunco paitės”. 
Bet ši partė bus geriausia, nes 
ją rengia labai patyrę žmonės, 

i Reiškia, kas atsilankys, tas ne
sigailės. nes gaus gražių dova- 

i nu ir linksmai laiką praleis.
Bunco partė yra rengiama 

iabai rupbstingai. Ji įvyks su- 
batos vakare lwanowo svetai
nėj, 2101 Broadvvay. Rengia
Lietuvių Baltos Rožės Kliubas. 
Bukime visi, — jauni ir seni, o 
visi busime patenkinti. Prasi
dės lygiai 7 valandą vakaro.

Busiu ir iš.

Binghamton, N. Y.
Binghamtoniečiu minėjo 12 me

tų Lietuves nepriklausomybės 
sukaktuves grandiozišku ban- 
kieta.

Vasario 16 d. Binghamtono 
lietuviai minėjo 12 m. Lietuvos 
nepriklausomybę.

Tai istoriniai dienai minėti 
buvo suruoštas grandioziškas 
bankietas. Bankietą suruošė L. 
Nepriklausomybės Komitetas, 
kurį sutvėrė vietos lietuvių or
ganizacijos, k. t. SLA. 50 kp., 
ALT. Sandaros 64 kp., LSS. 33 
kp., šv. Jono Draugystė ir šv. 
Marijos Magdalenos Draugys
tė. Bankietas įvyko vietos ame
rikonų klube, Eikš Roof Gar- 
den.

Ačiū Komiteto darštumui L, 
N. vasario 16 d. buvo iškilmin
gai atšvęsta. Bankietas buvo 
taip skaitlingas, kaip dar nie
kados musų mieste nėra buvę; 
svečių buvo per 300. Publikos 
užsilaikymas/ buvo pavyzdingas. 
Visi, o ypatingai moterys, pasi
puošusios dailiausiais parodais 
ir t.t. Taip rodosi, kad esi kur 
nors kokiame svetimtaučių pa
rengime, o ne lietuviškame. Bet 
pasirodo, kad lietuviai jau gali 
lygintis ir gana kultūringoms 
tautoms. I 

Šiame bankiete buvo daug Į

New York. — Gilbert W. 
Kahn, milionieriaus bankinin
ko sūnūs, kuris pradėjo dirbti 
pas brokerį, už paprastą klerką.

ties valdininkų. Jie visi gėrėjosi 
lietuviais.

Bankietas prasidėjo 7 v. va
kare. Visu pirma orkestras 
griežė Sar Spangled Banner, po 
to sekė Lietuvos himnas “Lie
tuva tėvynė musų” ir “Ameri
ca”. Pastarieji du dainuota vi
sos publikos. Svečių stalo gale 
kabojo Lietuvos trispalvė vėlia
va ir Amerikos. Po to valgyta 
skanus pietus ir imta paveiks
lai.

Baigiant valgyt, komiteto pir
mininkas p. J. D. Chamo paaiš
kina vakaro reikšmę ir pakvie
čia p. J. M. Bučinską vesti va
karą.

Bučinskas, paėmęs vakaro ve
dėjo vietą, prataria keletą rei
kšmingų minčių, po to pakvie
čia p. E. T. Grikį pakalbėti. Gri
kis kalba angliškai, trumpai 
apibudina 500 metų praeitį, pa
žymi kaip Lietuva buvo didelė 
ir galinga valstybė, kaip ji ta
po priešų sunaikinta, kaip jai 
teko kovot už lietuvystės palai
kymą, ir kaip ji galų gale vėl 
tapo nepriklausoma valstybe. 
Reikia pasakyti, kad p. Grikio 
kalba buvo gana rūpestingai pa
ruošta.

Sekantis buvo pakviestas kal
bėt P. B. Balčikonis. Balčikonis 
kalbėjo lietuviškai, apibudinda
mas lietuvių kovas už laisvę į 
nepriklausomybę. Paskiaus dar 
kalbėjo miesto teisėjas Ray T. 
Harkett. Kalbėjo apie laisvės 
reikšmę ir pridūrė, kad šiandien, 
kada Binghamtono lietuviai ap- 
vaikščioja 12 m. Lietuvos ne
priklausomybę, tai jis kaip tik 
12 m. tam atgal toje pačioje 
dienoje atsisakęs nuo nepriklau
somybės ir laisvės apsivedė.

Toliaus buvo pakviesti kalbėt 
p-n i W. Noreikienė, p. M. Bu
bąs, seniausias Binghamtono 
lietuvis gyventojas, adv. P. J. 
McMąnus, adv. John J. Irving 
kalbėjo apie Amerikos-Lietuvos 
santykius.

Kiti kalbėtojai buvo: miesto 
iždininkas George M. Scctt, tak- 
savimo komisijonierius George 
S. Aglesworth, kom. Harry H. 
Evens, miesto sekretorius Ar- 
chie B. Jonės, distrikto proku
roras Urbane C. Lyons, kun. 
J. W. Loughnot. lietuvių baž
nyčios valdytojas, E. H. Las- 
kowski, Charles McGlynn. adv. 
H. Chernin, J. žalnieravičius ir 
A. Kazlauskas.

Visi kalbėtojai, matyt, buvo 
pasiryžę šį bei tą pasakyt apie 
lietuvius bei Lietuvą. Jie pasa
kė daug dalykų apie lietuvių 
praeitį, ką dar daug pačių lietu
vių nežino ir visi linkėjo kuo- 
daugiausia laimės ir daug jų 
prisiminė, kad Vilnius galų gale 
turės būt prijungtas prie, Lietu
vos.

Vietos anglų spauda labai pla
čiai aprašė šį lietuvių bankietą, 
Pirm bankieto Binghamton 
Press įdėjo plačią žinią apie bu
siantį parengimą, vasario 15 d. 
prjtalpino žinią ir įdėjo gana vy
kusį editorialą 16 d. vasario 
reikšmei ir apibudino Lietuvos 
istoriją.

Po bankieto taipgi buvo pla
čiai aprašyta vakaro įvykiai ir 
įdėtas bankieto paveikslas.

M. Bučinskaitė padeklamavo 
tai dienai atatinkamas eiles.

Taipgi laike himnų dainavimo 
ant estrados buvo reprezentuo
ta Lietuvai ir Amerika: buvo 
parėdytos dvi merginos atatin
kamais tam rūbais ir vėliavo
mis. Ameriką resprezentavo p-lė 
A. Gudauskaitė, Lietuvą p-lė 
M< Bučinskaitė; jos pasidalino 
atatinkamu tam sveikinimu.

Taipgi reikia pasakyt, kad 
komisijai labai daugi pasidarba
vo p-lė Julia Gudauskaitė,p-ni 
E. Mikelionienė. p. Chano ir 
daugelis kitų.

Vakaras baigėsi 11 vai. vaka
re. —P. B. Ikdčikonis.

East Windsor, Ont.
Svečiai.

Vasario 22 clj. pas mus atsilan
kė malonus svečiai djatroitiečiai 
lietuviai p. p. Kučinskai, 2008 
Hubbąrd, Detroit. ir p. Palio
nis. Ypatingai malonu man bu
vo pažinti p. p. Kučinskus, nes 
ponia Ručinskienė yra meniuin- 
kė-pianistė-dainiuinkė; taip pat, 
nors yra gimusi Amerikoje, bet 
ji branginai musų tautos idea
lus ir žymi Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėja; taip pat 
daug prisideda prie dienraščio 
“Naujienos” išplatinimo. Ponia 
Kučins'kicnė yra kupina geriau
sių norų remti įgyvendinimą 
žmonijos tarpe lygybes, broly
bės ir laisvės. Malonų įspūdį da
ro matant, kad tokie malonus 
lietuviai dilba kontakte su Ame
rikos lietuvių kultūros židiniu 
—- “Naujienomis,” kuris kultū
ros židinys tapo užiebtas musų 
tautos veteranų, kurie aukoja 
visas savo dvasines jėgas žmo
nijos gerovei. ,

Nors neilgai viešėjo p. Ru
činskienė, bet dar suspėjo pui
kiai sudainuoti keletą gražių 
lietuviškų dainelių.

—G. J. Yurk.<■>. ’i. , x » • i* » i , * 1 f i •,

East Windsor, Ont.
Koncertas.

Vasario 22 d. vietos lietuvių 
iniciatyva buvo suruoštas šokių 
vakaras-konceras. Koncen tinę 

dalį išpildė Aido choras iš Det
roito; vėliaus buvo šokiai. Pub
likos buvo pilnutėlė sale, dau
giausiai lietuviai Detroitiečiai. 
Visa tvarka buvo vedama pa
vyzdingai. Susirinkusiųjų links
ma nuotaika darė įspūdžio, kad 
vakarėlis turėjo geriausio pasi
sekimo.

East VVindsoro lietuvių vei
kimo istorijoje vos buvo su
ruošta dvi paskaitos ir du šokių 
vakarėliai - koncertai. East 
Windsoro lietuviai tini geriau
sių norų ir norėtų suruošti ką 
nors daugiau, bet kadangi čia 
yra, turbūt, mažiausia lietuvių 
kolonija, todėl nėra galimybės 
savo jėgomis dažnai ruošti va
karus. Vienu žodžiu visi buvo
me patenkinti šiuo vakarėliu ir 
dėkingi iniciatoriams’ ir Aido' 
chorui. —G. J. Yurk.

Iš Toronto padangės
Sekant amerikiečių spaudą 

turiu pažymėti, kad “Naujie
nos” visuomet teisybę rašo ir 
jose iškelti komunistų darbeliai 
atatinka tikrenybei. “Vilnis” ir 
“Laisvė”, kaipo komunistų mul
kinimo įrankiai, neturėdami tik
rų ir sveikų argumentų atsilai
kyti prieš jų akis statomas jų 
pačių šunybes, desperatiškai 
bliauna visaip šmeiždami ir pra 
vardžiuodami “Naujienų” redak
torių. Tais savo šmeižtais jie 
savo nuodėmių nenuplaus, nes 
gerai tas priežodis sako: — 
“įSuns balsas į dangų neina ir 
nebus išklausytas”.

_____________ i

Toronto komunistėliai nese
niai akis išdegę lakstė girda
mies, kad atvažiuosiąs jų “Pa
pos” pasiuntinys teisti tuos as
menis, kurįe peržengė jo aukš
tenybes Prusoikos “ukazus” dėl 
sumanymo leisti Toronte komu-

—... ..... .... - ...........—------

nistinį laikraštį. Bet nelaime 
“papos” “liaudspikeris” — Se
nas Vincas, sugedo ir dabar kol 
nepataisys kalvis, tai busime be 
“žymių” prakalbų ir aukštojo 
teismo. Good luck Vincai!

Praeitais metais tūlas “Svy
rūnėlis”, vėliau “Ratilas”, daž
nai rašinėdavo j “Laisvę” ir 
“Vilnį” savo geniališkus “kuri
nius”. Vieną kartą net davė 
montrealiečiams velnių, kad jie 
nekovoja už savo laisvę ir gy
vena apsileidę kaip Rumunijos 
čigonai. Be to. pijokauja ir 
šiaip nieko nedaro. Dabar ir 
pats “Ratilas” burną užsičiau
pė; gal jau išgaravo “misijonie- 
rių”,—Bimbos ir Mizaros įkvė
pimai. O Seno Vinco gerklė vis 
dar nei šiokia nei tokia. Kad jį 
velniai tą kalvį, kad taip ilgai 
nepataiso.

—Palapietis.

Lietuvos Kultūros 
Sąjungos atsišau

kimas

Musų kraštas šiuo momentu 
gyvena didelį kulturinį krizį. 
Keletą metų migdoma liaudis 
pradeda pabusti; ji, kaip po žie
mos šalčių gamta, dairosi švie
sos—saulės spindulių. Ji laukia 
įvairių mokslo klausimų, politi
nių, ekonominių, tautinių, reli
ginių problemų išsprendimo, ar 
bent jųjų objektingesnio išaiš- 
kirlyno. Vatikano valstybės, jo
jo vienvališkos pasaulėžiūros 
gerai disciplinuotų agentų kad
rai yra jau pastatę kilpas ant 
visų kelių ir vieškelių. Jiems 
atsispirti neorganizuotiems ne
lengva, nes jie yra suėmę į savo 
rankas kuone visą kulturinį 
krašto gyvenimą. Sudarytas su 
Vatikanu konkordatas atidarė 
jiems kelią į musų jaunimą; jie 
gali steigti savas mokyklas ir 
universitetą, ne savo, bet musų 
valstybės iždo liaudies sudėto
mis lėšomis. Kėsinasi pasiimti 
ir spaudą, vadinas, pasikinkyti 
ir suaugusius į savo vežimą 
(žiur. “L. A.” 290). Daugumas 
Europos tautų jau yra nusikra- 
čiusios to jiems svetimo Romos 
valdovo, kitos ir lig šios dienos 
velka jojo jungą ir kultūra dėl 
to yra toli atsilikusios. Musų 
kraštas, kol jis buvo svetimų 
vergijoje, Vatikanui neegzista- /
vo; jis nepakėlė balso mums 
nuskriaustiems užtarti, nors tat 
yra jojo skelbiamos ideologijos 
pagrindinis dėsnis, bet kai mes 
atgijome, jis pasistengė įkurti 
čionai savo ekspoziturą, kurios 
akcija paskutinėmis dienomis 
pasiekė aukščiausio laipsnio, ne
girdėto tarpvalstybinėje diplo
matijoje — draudžiama skaityti 
net valdžios oficiozinė spauda. 
Bet jam jau nepavyks pavergti 
musų krašto! Kudirkos dvasia 
prikelti liaudį atgyja! ei i atida
rys liaudžiai akis, kur gresia 
jai kitas, nemažesnis pavojus! 
Musų krašte neturi būti vidu
jinių musų kultūros priešų, ne
turi būti dviejų valstybių pilie
čių; tat draudžia ir musų kon
stitucija! Kraštas turi kurti 
savo kultūrą! Kiekvienam te
būnie leista laisvai tvarkyti ir 
atlikinėti savo sąžinės reikalus! 
Ne Vatikano valstybės agen 
tams įsakinėti mums kaip auk
lėti jaunuomenė, tvarkyti mo
kyklos ir universitetas; ne jųjų 
dalykas cenzūruoti musų spau
da !

Liaudis apšviesti, ji sukultū
rinti. tai svarbiausias šių dienų 
pažangiųjų inteligentų darbas' 
Nepageidaujamos svetimos įta
kos pavojus juo bus mažesnis, 
juo visuomenės apšvietimas sto
vės aukščiau, juo ji sąmonin
giau tvarkys savo kraštą. L. 
Kultūros Sąjungos Taryba se
niai tat yra numačiusi, susirū
pindama krašto kultūra ir tam 
tikslui pasiekti jau 1926 m. Kul
tūros kongresas sumanė steigti 
Kultūros fondą, kuris tik dėl 
tam tikrų kliūčių negalėjo pla 
'dau lig šiol veikti, bet kuonit i 
llannibal aute purtąs, jojo vei

kimas yra jau dienos reikalas. 
Šiandien kiekvieno kultūrininko 
pareiga skirti į tą fondą save- 
uždarbio procentą, aukoti kul
tūros reikalams, apsidėti lais
vai mokesčiais, kol kiti neuždės 
priverstinai ir svetimiems rei
kalams. Kultūros Fondas su
augusiems šviesti yra pasiryžęs: 
a) leisti populiaraus turinio mo
kslo knygų platesnei visuome
nei, b) leisti paskutinių moks
lo žinių almanachą studijuojan
čiai jaunuomenei ir šiaip inteli
gentams, kad jie nebūtų maiti
nami vienašališka pasaulėžiūra, 
c) remti liaudies universitetus, 
suaugusiųjų kursus, mokslo pa
skaitas, bibliotekas, skaityklas 
ir kita.

“Aušra” su “Varpu” prikėlė 
tautą; ji pasijuto galinti nepri
klausomai gyventi. Atėjo laikas 
jąją apšviesti—sukulturinti. Tai 
bus kultūrininkų ne mažiau 
garbingas uždavinys!

Stokime į Lietuvos kultūrini
mo darbą! Prisidėkime darbu 
ir aukomis! Mes turtuolių ne

, X J

.turime, todėl ir iš atskirų'žmo
nių didelių sumų nelaukiame. 
Kiekvieno šviesuomenės nario 
nors mažas įdėtas įnašas padės 
nudirbti didelį Lietuvos kultū
ros darbą.

Pinigus galima siųsti tiesiog 
į Koperacijos Banką Kaune 
Kultūros Fondo ei narnoj on są
skaitom N r. 1550.

Dėkingi busime už nurodymą 
žmonių Tamstos apielinkėje, ku
rie norėtų prisidėti prie Kultū
ros Fondo, jei Tamstai pačiam 
butų kiek sunkiau juos paragin
ti.

L. Kultūros S-gos Fondo su
augusiems šviesti valdybos pir
mininkas •

D-ras Juozais Bagdonas, 
L. U-to Profesorius 

Sekretorius J. Kalnėnas.

letuvą Į;
\ laiku švęst 
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IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankumais, vir

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

UNITED STATES LINES
110 So. Dcarborn St., Chicago, UI., 45 Broadway, New York City

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

Vienas numeris rP A AQ 332 W. Broadway
10c. Adresas: 1A U. 1 xl 1 So. Boston, Mass.

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

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

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
S1NIMAS, ATBUDAVOJ1MAS.

999 Lake Shore Drive, Chicagos 
garsiojoj Aukso Pakrantėj, gyve
na dausrelis Amerikos turtingiau
sių motorų. Kokiam muilui jos patilę 
savo brangiuosius skalbinius? Tiktai 

I American Family Flakes. “Afi visuomet 
vartoju American Family Flakes skalb
dama p-nios Willott puikiuosius lininius, 
nėrinius, linžeriją, šilkus ir ploniausius 
audeklus.” sako Franccs Goetz. p-nios 
W. D. Willett tarnaitė. “Šios Flakes yra 
tiek pat malonios mano rankoms, kaip 
ir tualetinis muilas.” Indų plovimą pa
daro lengvą. 3 nemažo didumo pake
liai. Pas visus pardavėjus.
Išdirba James 8. Kirk & Co., Chicago.

garsinkites
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DVIDEŠIMTIES ME
TU TARNAVIMAS 

VISUOMENEI 
RUTH HANNA 

McCORMICK

Republikonų Kandidatės į 
Jungtinių Valstijų Senatu

Visuomeninis susidomėjimas Mrs. 
Ruth Hanna McCormick kandidatū
ra i Jungtinių Valstijų Senatų tapo, 
kaip niekad pirmiau, sužadintas tarp 
Amerikos lietuviu. Jos kandidatūra 
susilaukia entuziastingos paramos 
tarp nepriklausomų balsuotojų ir 
abelnai visuomenės, kuris stoja už 
teisingumą, sugabumą ir tarnavimų 
politikoje.

'Pūkštančiai lietuvių prisižadėjo 
savo parama Mrs. McCormick kan
didatūrai ir dirba, kad jų nominuoti 
balandžio 8 d. ir išrinkti lapkričio 
mėn.
ŽMONĖS REIKALAUJA 

PERMAINŲ
Niekad pirmiau tiek daug žmonių 

socialiuose, biznio ir pilietiniuose 
rateliuose nebuvo susidomėję sena- 
torine kampanija. Matyt tai paei
na delei musų mieste ir musų val- 
sti joj esančios nepatenkinančios pa
dėties, prie kurios ne gyvastis, ne 
nuosavybė įstatymus gerbiančiu pi
liečiu nėra saugi. žmonės reika
lauja permainų. Jie nori naujos 
tvarkos ir geros tvarkos. Jie nori 
teisingumo ir patarnavimo, kuriuos, 
jie yra tikri, suteiks jiems Ryth 
Hanna McCormick.

(Tąsa iš l-mo pusi.) 
kai. Du fabrikai — per 
kilometrą vienas nuo i 
Elektros šviesoje naktį jiedu 
atrodo, kaip du atskiri miestu
kai. Be lo, lo paties savininko 
yra dar garinis malūnas ir d'ur- 
pių įmonė vasaros metu. Iš 
viso p. Osk. T rojaus fabrikuo
se dilba apie 300 darbininkų. 
Dirba visų parą per 3 atmainas 
;>o 8 valandas 
ninku 
liai, o 
I iečiai.

kokį 
antro.

visų darbi- 
-7 tesą svetimša- 
visi Lietuvos pi-

Pats p. O. Trejus yra pla
čiai apylinkei žinomas savo 
ypatingu vaišingumu. Tad, sa
vaime suprantama, ir mums — 
spaudos atstovams jo vaišėmis 
skųstis netenka...

P. S.: Beje, teisiamieji Rep
šys ir Plevokas buvę apgavin- 
gai pasiuntę SSSB torgpredui 
nepadengtus du čekius 10,001) 
litų sumos, o ne vekselius.

Tebesergant angina prokuro
rui
jėjui p. Monstavičiui, po neti
kėtos penktadienio visos dienos

valstybes gynėjo pade 
Monstavičiui,

pertraukos, šeštadienį teismas 
vėl normaliai posėdžiavo, daly
vaujant naujam šioje byloje 
prokurorui Panevėžio apy
gardos teismo valstybės gynė
jui p. Banlenui.

Penktadienio pertraukų iš
naudojo dar ekspertai, papildo
mai aiškindami kai kuriuos 
byloje esančius ūkininkų s-gos 

banko ir “Rokiškio 
dr-ios” dokumentus.

1) sudeginto banko sandėlio 
gaisro nuostoliai; s

2) banko išlaidos, darytos 
'.ridesnės, negu buvo numatytos 
sąmatoje;

3) kreditavimas “Rokiškio 
ūkininkų draugijos”, kuri nie
ko neturėjo ir niekuo negaran-

Raupio — 108,788,86 litus so
lidariai;

I) iš Mačiulio, Raupio ir

Rokiškio 
ūkininku 
l'no bud'u 
išaiškinta

naudai,

mojo rankų Įrašyta j vadinamą

ra n-

šeštadienį teismui pats Zing- 
bergas. Tų patvirtino ir visi 
ekspertai.

Dėl Rimšos užrašų toje pat

teismui pareiškė, 
jie turėję reikšti
jie paties Rimšos Įtraukti Į ku
rias viešas banko knygas.

Toliau aiškinant ekspertyzos 
rezultatus, ekspertų tarp kitko 
kategoriškai konstatuotos ir

ir ar

1OS
banko žlugimą priežastys:

1) malvcrsacijos.
Baigus aiškinti ekspertyzą, 

kuriai teko atsakyti j tokią 
daugybę klausimų, tarp kurių, 
kaip konstatavo teismo pirmi- 
linkas p. Gudauskas, buvęs 

pasitaikęs kai kuris visai ir ne 
ekspertų kompetencijos klausi
mas, pastatytas iš apgynimo 
puses, — buvo atleisti visi eks
pertai ir paskutiniai liudiniu-

569,39 litus;
2) iš Raupio vieno — 4,650 

'litų;
3) iš Zingbergo vieno — 12,- 

637 Iiins;
4) iš Zingbergo ir Mačiu

lio solidariai — 6,(KM) litu;
5) iš Plevoko vieno — 991 

litus;

lidariai
Plevoko ir Repšio

— 134,286,92 litus;
Plevoko, Lesevičiaus
solidariai 38,080

Seni Žmonės Sako, Kad
Daktaras Caldwell Neklydo

Buhalterijos ekspertams teis 
mas nutarė atlyginti 
gini Bieliūnui ir p. 
štamui po 535 litus 
nam ir p. šlapeliu! —

p. Jur- 
Mandel- 
kiekvic- 

145. Taip

ginimas ir grafologui 
lui p. Klevinskui.

Teismo pirmininko 
mas, civilinio ieškovo 
uis pris. advok. padėj. 
cevičius

pareiškė civilinio ieškinio:
iš teisiamųjų Mačiulio ir

eksper-

klausia- 
jgalioti- 
p. Na-

Jus Sutaupysite Pinigus Atlikdami 
Plumbingoir Apšildymo Darbą Dabar

IHm HANNA McCORMICK

Mrs. McCormick gimė Clevelande, 
Ohio, kovo 27, 1880 ir yra duktė 
Maraus Alonzo Hanna ir Charlotte 
Rhodes Hanna.

Savo .šešioliktais metais Ruth 
Hanna išmoko savo pirmą lekciją 
politikoje, kada jos tėvas sėkmingai 
pravedė Wm. McKinley kampaniją i 
prezidentus. P-lė Hanna lydėjo sa
vo tėvą po vakarienes valstijas ir 
sujudinančiuose įvykiuose tos atmin
tinos kampanijos, ji susidomėjo po
litiniais klausimais ir politinių or
ganizacijų metodais, kurie tik buvo 
sustiprinti paskesniais metais.

PRAKTIŠKAS PATY
RIMAS

Jos tėvui tarnaujant Jungtiniu 
Valstijų senate, ji buvo jo patikimu 
sekretorių ir praleido daug taiko se
nato kuluaruose sekdama progresą 
svarbiu įstatymu sumanymų. Dau
gely atsitikimu ji buvo šeimininkė 
pokiliuose Hanna namuose, kur su
sirinkdavo politiniai to laiko vado
vai ir svarstydavo svarbius politinių 
ir ekonominiu atžvilgiu įstatymų su
manymus.

REMIA DARBININKUS
Mrs. McCormick anksti padarė 

pasirinkimą tarp draugijinės karje
ros ir mažiau patogaus visuomenei 
tarnavimo gyvenimo. Ji paveldėjo 
susidomėjimą darbininku pastan
goms susiorganizuoti dėl savo labo 
ir nestebėtina, kad ji prisižiūrėjusi 
savo tėvo nuoširdžioms pastangoms 
sukurti geresnius santikius tarp dar
bo ir kapitalo, būdama dar gana 
jauna moterim, patapo veikliu na
riu VVomen’s Trade Union League.

Ji taipgi susirišo su Consumers 
League, kurios tikslas buvo parū
pinti geresnius marketus dėl išdir
binių, pagamintų dirbtuvėse, kur al
gos ir darbo sąlygos buvo teisingos 
ir žmoniškos.

LEGISLATYVIS 
VEIKIMAS

Laike nepaprastai ilgu Kongreso 
posėdžių, Mrs. McCormick dalyvavo 
praktiškai visuose Buto posėdžiuose, 
ji balsavo už visus svarbesniuosius 

i bilius, pataisas ir rezoliucijas.
Veikliai remdama Lakes-to-Gulf 

, Waterway, Mrs. McCormick buvo 
i viena iš pirmųjų pasižadėjusi savo 

paramą pienui gauti iš Kongreso 
paskirimą $6,000,000, kad Illinois 
galėtų užbaigti dajbą Illinois upėj 
tam Lockport ir Utica.

Mrs. McCormick pritaria žmoniš- 
kesniems immigracijos įstatymams 
ir mano, kad Tautinės Kilmės Planas 
turi didelių klaidų.

Mrs. McCormick balsavo už pa
taisą Cenzo Biliaus, parūpinančią 
padaryti bedarbių cenzą, ko reika
lavo visos šalies organizuoti darbi
ninkai.

i Savo veikime Kongrese ji dirbo 
)už Muitu Bilių, kuris netik pasi- 

/ tarnaus darbininkų ir farmerių in- 
I teresams, bet užtektinai apsaugos 
/ šios šalies darbininkų pagamintus Į 
( produktus.

Mes turime didelį pasirinkimų 
’plumbingo fixturių ir reikme
nų, kuriuos dabar galima 
pirkti už labai žemą kainą. 
Mes suteiksime pienus ir ap
skaičiavimus visiškai dykai ir 
jeigu jus norėsite, mes duosi
me jums ant išsimokėjimo pie
no, kuris leis jums išsimokėti 
net per 25 mėnesius. Musų 
darbas yra atliekamas tiktai 
ekspertų plumberių ir mes ga- 
įrantuojame kiekvieną darbą, 
kad jis bus gerai atliktas., Ne- 

i vilkinki t, bet pašaukite mus 
telefonu VICTORY 2454, 
LAWNDALE 2454 ir LAKE 
VIE W 8200 ir mes tuoj aus 
'prisiusime pas jus vieną iš 
musų inžinierių.

Sutaupinkite Pusę Ant Apšildymo
Pasinaudokite dabartiniu gražiu oru ir jsiveskite 
apšildymo' sistemą dabar. Jus galite tai padaryti 
beveik už pusę paprastos kainos. Pašaukite mus 
telefonu ir vienas iš musų inžinierių apsilankys 
pas jus ir suteiks apskaičiavimus dykai. Per dau
gelį metų prekiaudami su lietuviais, mes visuo
met juos patenkinome ir mes mielai nurodome 
jums į šimtus patenkintų kostumierių. Leiskite 
mums patarnauti ir jums.

Sol Ellis B Sons,
West Side krautuvė 

4606-08 W. 22nd St. 
Tel. Lawndale 2454

Cicero 130

Vyriausia krautuvė
2118-32 S. State St.
Tel. Victory 2454

North Side krautuvė
3945 Lincoln Avė.

Lakeview 8200

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

CX)T O' LUCK - t LOŠT HE 
JO0- AK>C SAM - ITS CR&TTT 

TCOGH -

Pagrindinis gydimas ligų ne
persimainė nuo to laiko, kaip 
Dr. Caldwell apleido inedikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptą, kurį jis 

j vartojo savo praktikoje, žino- 
i mų aptiekininkarns ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konsti pači jos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo, surūgusių vidurių ir nega- 
liavimų, kurie pasidaro delei 
konstipacijos, susidėjo išimti
nai iš augalinių laxatyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir dabar tebėra 
pamatas Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, kuris susideda iš selina 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinu.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu budu 

jau j vartodami Dr. Caldwell’s Syrup 
“ | Pepsin, tad kam rizikuoti su 

stipresniais vaistais?
Bonkos Dr. Caldwell’s Syrup 

Pepsin išteks visai šeiminai ke
letą mėnesių ir visi gali ji var

ir
Raupio 
tų;

8) iš Zingbergo ir Repšio 
solidariai — 18,643,54 litus;

9) iš pral. Labanausko, Ma
čiulio ir A. Trimako solidariai 
— 144,000 litų.

Visas las civilinis ieškinys 
pareikštas pagal kaltinimo ak
tą. Čia įeina ir Sovietų Rusi
jos prekybos atstovybės reiš
kiamasis civilinis ieškinys. Be
je, pats SSSR torgpredo civi
linio ieškinio Įgaliotinis 
pirma teismo dieną dingo kaž-j 
kur ir taip ir nebepasirodo j 
daugiau teismo salėje...

(Bus daugiau)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

AT AGE 83

toti. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am
žiaus. Senesni žmones ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas.

Išbandykite jį, kad pamatyti 
kaip daug Dr. GaldweH’s Syrup 
Pepsin gali reikšti jums ir jū
siškiams.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės į Naujienas.

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

NAUJI ENO
1739 So. Halsted St CRicago, III.

(A New Tune Each Day
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RADIKALŲ VALDŽIAI PUOLUS

Po konservatorių valdžios, kurios priešakyje sto
vėjo Tardieu, buvo susidaręs Francijoje radikalų kabi
netas, vadovaujamas Chautemps. Bet atstovų bute jisai 
negavo pasitikėjimo. Dabar respublikos prezidentas vėl 
pakvietė Tardieu ministerio pirmininko vieton. Bet ka
dangi radikalai gali nuversti konservatorių valdžių, o 
konservatoriai gali nuversti radikalų valdžių, tai nau
jasis kabinetas veikiausia turės būt toks, į kurį įeitų 
ir konservatoriai ir radikalai, žodžiu — mišinys be jo
kio aiškaus programo.

Francijos radikalai tikrumoje nėra radikališkesni 
už kitų šalių liberalus, nors jie ir vadinasi “radikalais 
socialistais”. Bet liberalizmas Francijoje — taip pat, 
kaip ir kitur — tolyn vis labiau šlubuoja. Jo lėšomis 
stiprėja konservatoriai ir nacionalistai. Galima laukti, 
kad po Chautemps’o kabineto nepasisekimo radikalų 
partijos įtaka liaudyje nupuls dar labiau.

Tik stipri darbininkų partija galės išvesti Franci
jos politikų iš dabartinės jos klampynės.

BEDARBIAI RUSIJOJE

Maskvos diriguojami, komunistai šiandie visose ša
lyse kelia didelį triukšmų, neva kovodami už bedarbių 
reikalus. Bet klausimas, ar yra aprūpinti darbu pačios 
Rusijos darbininkai?

Sovietų Rusiją nedarbas kankina gal būt labiaus, 
negu kurių kitų šalį. Oficialiais sovietų daviniais bedar
bių armija Rusijoje dabar yra pasiekusi pusantro mi- 
liono, nežiūrint to, kad darbininkų klasė Rusijoje yra 
palyginti visai neskaitlinga.

Prie to reikia neužmiršti, kad į tuos pusantro mi- 
liono valdžios suregistruotų bedarbių vargiai įeina pusė 
žmonių, neturinčių darbo. Bedarbiais neužrašoma tie, 
kurie nepriklauso valdiškoms unijoms; paskui tie, kurių 
“kilmė” nėra darbininkiška. Dabar, prievarta vykinant 
sodžiuje kolektyvizacijų ir steigiant didelius ukius, ku
riuose darbas stengiamasi atlikti traktoriais, bedarbių 
skaičius dar labiau auga.

Ką gi sovietų valdžia daro šitai nuolatos augančiai 
nedarbo bėdai palengvinti? Ji duoda pašalpas bedar
biams — lygiai, kaip ir beveik visos kitos valstybės Eu
ropoje (Anglija, Vokietija, Švedija ir t. t.). Bet tų.pa
šalpų gauna tiktai oficialiai užregistruoti bedarbiai, o 
Į jų skaičiiL^kaip aukščiaus minėjome, apie pusė bedar
bių neįeina. Antra, bedarbių pašalpos Rusijoje yra visai 
menkos. Per 1928-29 metus vidutinė bedarbio pašalpa 
Rusijoje buvo tik 14 rublių 84 kapeikos per mėnesį, įs
kaitant į šių sumų ir priedus žmonai ir vaikams.

Na, ar gali iš šitokios pašalpos gyventi darbininko 
šeimyna? Rusijoje gyvenimas yra ne pigesnis, kaip 
Amerikoje.

Be to, tie 14 rub. 84 kap. (t. y. apie septyni su puse 
doleriai) yra išmokami bedarbiui ne per visus metus. 
Pašalpų jisai turi teisę gauti tiktai per devynis mėne
sius metuose, o tris mėnesius negauna nieko.

Prie šitokių aplinkybių bedarbių padėtis Rusijoje 
tai — amžinas badavimas. Tečiaus bolševikų agitatoriai 
bando įtikinti pasaulį, kad Stalino karalystėje darbi
ninkams “rojus”, o visur kitur — “pragaraš”!

—aa—asr—»■ r———

Apžvalga
LENKIJOS SEIMAS PRIEŠ

PILSUDSKĮ

Lenkijos seimas priėmė biu
džetų, prieš kurį balsavo ko
munistai ir ukrainiečiai; o vo
kiečiai, žydai ir en-dekai susi
laikė nuo balsavimo.

Nežiūrint smarkaus valdžios 
bloko pasipriešinimo, dauguma 
atstovų balsavo, kad butų iš
braukta 2 milionu zlotų iš spe
cialių fondų, pavedamų karo, 
užsienių ir vidaus reikalų mi
nisterijų nuožiūrai. Pilsudskio | 
šalininkai visaip grasino seimui,' 
reikalaudami, kad tie fondai ne-1

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metaną ........  .. $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims menesiams ...»............. 2.00
Dviem mėnesiam .......   1.50
Vienam mėnesiui......... ..... -.........75

Chicago] per išnešiotojusi
Viena kopija_______  3c
Savaitei_________ —_______ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams „__ _ ,____________ $7.00
Pusei metu ------  3.50
Trims mėnesiams ................... 1*75
Dviems mėnesiams -.............— 1.25
Vienam mėnesiui _ -..... -............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams .............. ...... ..... —— $8.00
Pusei metu ______ ________ 4.09
Trims mėnesiams ....—........... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

butų siaurinami, bet seimas ne
pasidavė gąsdinamas.

. APIE TAUTININKŲ 
“PARTIJĄ”

Lietuvos 'tautininkai, kaip ži
noma, buvo visuomet silpniausi 
tarp visų politinių partijų, iki 
1926 m. gruodžio perversmo. 
Jie vieni savo jėgomis neįsteng
davo pravesti nė vieno atstovo 
į Seimų. Tik su liaudininkų pa- 
gelba jiems pavyko rinkimuose 
į trečiąjį Seimą gauti tris man
datus. (

Todėl po perversmo, kai ši 
mažiukė grupė valdžios ištroš
kusių politikierių tapo leitenan
tų durtuvais įkelta į vyriausy
bę, tai ji pradėjo piktų kampa
nija prieš partijas. Kauno pfi- 
ciozas per trejus su viršum me

tus be paliovos rašė apie parti
jų ir “partiškumo” kenksmin
gumų ir įrodinėjo, kad tik “tau
ta” turinti turėti baisa valsty
bėje.

Bet kas tautininkus įgaliavo 
kalbėti tautos vardu, jeigu per 
visą “nauja erų” nė vieną, kar
ta nebuvo laisvų balsavimų, ku
riais tauta butų galėjusi pa
reikšti savo valių?

“Tautos” skraiste prisidengę 
tautininkai yra juk taip pat ne 
kas kita, kaip politinė partija, 
bet partija, kuri savo partinį 
bizni varo valstybes lėšomis. 
Apie šia prisiplakusią prie val
stybės ėdžių politinę grupę Kau
no vai. liaudininkų dienraštis 
rašo taip:

“žinoma, yra ‘partijų’, ku
rios, atėjusios prie, valdžios 
vairo, tuoj ima ieškoti stal
čiuose, ar neras kuo pasipel
nyti. Dažniausiai esti, kad 
tokia partija valstybės lėšų 
pagalba pradeda organizuoti 
savo skyrius, o ypač naudo
jasi rinkimų agitacijai (kaip 
buvo pernai per savivaldybių 
rinkimus. “N.” Red.). Tokių 
partijų valdininkai rinkimų 
metu gauna atostogų ir va
žiuoja agituoti. Sudaroma re
vizorių etatai ir tie revizo
riai, bevažinėdami, varo agi
tacija, kuria kuopas, daro 
politinius pranešimus ir t. t. 
Be to valstybės išlaidų sąma
toje skiriamos neaiškiems vi- 
suomeniniems tikslams su
mos, kurias stengiasi paimti 
‘partija’ jai artimoms organi

Maisto Revoliucija
Rašo Dr. A. J. Karalius

žmogaus išsivystyme maistas 
sulošė itin svarbių/ rolę. Galima 
sakyti, kad maistas nustato gy
vumo forma, jo kūno santvarką 
reguliuoja, dalinai nusako jo 
dvasios savybes, jei taip galima 
išsireikšti. Musų laikuose visi 
gamtininkai sutinka, kad žmo
gus išsivystė iš žemesnių gy
vūnų—šiuo klausimu rimti mo
kslininkai jau senai nebesigin- 
čina. O kad žmogus milionųs 
metų šioje ašarų pakalnėje jau 
gyvena, tai ir-gi gamtininkų 
pripažintas faktas, apie kurį jie 
jau senai nesiginčina.

Biologiškai imant, žmogus 
priklauso krūtinių gyvūnų šei
mai, kurios viršūnėje jisai da
bar stovi. Juo gyvūnas biolo
giškai arčiaus žmogaus, juo jo 
maistas panašesnis. Antai bež
džionės vartoja beveik tokį 
maistą, kaip ir žmonės: jos mai
tinasi daržovėmis, vaisiais ir, 
kiaušiniais, mėsa. O mėsa, 
anot .Campbello, “maištingiau
sias maistas”, kurį vartoja visi 
aukščiaus pakilę gyvūnai ir, ži
noma, žmonės.

Elliott daug tyrinėjo beždžio
nių maistą, ir jisai surado, kad 
beždžionės mėgsta bananas, 
kiaušinius ir visokią mėsą, ypa
tingai aukščiau pakilusios bež
džionės. Tūlos beždžionės mo
ka išsikasti šaknų, nuversti ak
menis, kad sliekų susiradus, mo
ka akmenimis mažesnius gyvū
nus ,nukauti ir paskui suvalgy
ti. Jos, anot kitų tyrinėtojų, 
ipoka net riešutus akmeniu su
daužyti. VisUr pastebėta, kad 
ypatingai didėsės beždžionės 
mėgsta maišytą maistų, auga
lus ir gyvūnus.

Pirmieji žmonės, kaip rekor
dai parodo, daugiausia maitino
si augaliniu maistu, bet valgyda
vo sliekus, paukščių kiaušinius, 
varles,. žuvis ir kt. mažesnius 
gyvūnus. Visuose kraštuose, 
kai tik žmogus šiek tiek įsitvir
tino, tuoj aus pradėjo medžioti, 
tuojaus pradėjo didesnių gyvū
nų mėsų valgyti. Iš daržovių 
pirmiausia žmogus pradėjo val
gyti įvairias šaknis, uogas ir 
vaisius. Pirmykščio žmogaus 
gyvenimas buvo sunkus ir pavo
jingas: tūkstančiai vikresnių 
už jį gyvūnų visur taikėsi jį 
suėsti. Už tai šioje kovoje dėl 
būvio žmogus panaudojo savo 
smagenis— įsitaisė įvairių įran

zacijoms. Toje pat išlaidų są
matoje numato dažnai atski
riems ministeriams dideles 
sumas slaptiems reikalams ir 
iš tų sumų ‘partijos’ savo 
reikalams ima. Tokiu budu 
kai kurios valdančios parti
jos tikrai greitai išprusta, 
pradeda leisti daugybę laik
raščių. kuriuos maža kas 
skaito, laiko agitatorius, or
ganizuoja demonstratyvius 
kongresus ir t. t. Be, to, to
kia valdžios partija, taip duo
dama įvairiems žmonėms pri
vilegijų, koncesijų, derasi su 
jais ir gauna nuošimčius. To
kiu budu greitai iš nieko pa
kyla ‘partijos’ ir pradeda 
‘platų’ veikimų. Jomš tas tuo 
labiau sekasi, kad jas globo
ja aukšti valdininkai, kurių 
‘įtaka’ pritraukia daug žmo
nių.”
Čia nors tautininkų partija 

neįvardinta, bet visai aišku, kad 
kalba eina apie ją. “L. Žinios” 
savo straipsnį baigia taip:

“Visuomenei turi būti duo
ta teisės per rinkimus į Sei
mų pasisakyti, kokia partijų 
laiko ji naudinga krašto rei
kalams.”

KLAIDOS PATAISYMAS

Redakcijos prieraše prie p. 
Tareilos laiško, vakar, buvo pa
sakyta, kad nominacijose į SLA. 
Iždininkus adv. K. Gugis gavo 
“beveik tris tūkstančius” balsų. 
Turėjo būti beveik keturis tūks
tančius.

kių, kuriais pradėjo ne tiktai 
apsiginti, bet. laukinius gyvūnus 
užmušti.

Laikui bėgant žmogus pradė
jo pats auginti įvairius augalus 
ir prisijaukinti laukinius gyvū
nus, kurių pirmutinis bene buvo 
šuo. Persodinti augalai pa
prastai ir skanesni ir maistin- 
gesni, o prijaukinti gyvūnai 
žmogui - suteikia ir pa
togumo ir maisto. Tyrinėtojai 
sako, kad žmogus pirmiaus pra
dėjo augalus auginti, o 
vėliaus gyvūnus prisijaukinti. 
Kitaip sakant, pirmiaus atsira
do žmogaus sėjami javai ir dar
žovės, o paskui naminiai gyvū
nai.

Aplinkuma, sakoma, viską 
nulemia. Vienoj vietoj žmogus 
pasiliko laukinis, o kitoj civili
zuotas. Gal būt maisto klausi
mas čionais sulošė žymią rolę: 
kur visuomet šilta ir maisto už
tektinai, Tenais žmogus tingi
niauja' ir jo smagenys, taip sa
kant, rudyja, o kur gamta žiau
resnė, ten reikia daugiau s sma- 
genų, nes kova dėl būvio sun
kesnė. Už tai šiltuose kraštuo
se ir pasiliko tinginiai barbarai, 
o šalt.esniuose susikūrė mūsiškė 
civilizacija.

Paprastai visi rašytojai pir
mykštį žmogų apginkluoja ak
meniais įrankiais, bet tai dar 
nereiškia, kad jisai kitokių įran
kių nebūtų turėjęs. Didžiosios 
beždžionės vartoja pagalius, ak
menis, o žmogus galėjo vartoti 
žuvų kaulus,, lazdas, o kiek vė
liaus akmenius ginklus pasidir
bo, kaip rodo jo pa liekanos. Su 
šitais įrankiais pirmykštis žmo
gus ir pradėjo medžioti, o me
džioklės tikslas visuomet buvo 
vienodas: maistas ir drapanos 
(kailiai). Geologų ir paleonto
logų tyrinėjimai mums aiškiai 
parodo, kad pirmykštis žmogus 
mėgdavo užmušinėti didelius 
gyvūnus (pv. hipopotamus, el
nius, laukinius bulius ir kt.). 
Matomai pati gamta verste ver
tė mėsų valgyti. Ne be reikalo 
ir sakoma, kad mėsa ugdina 
smagenis. Visos pasakos apie 
pirmykščio žmogaus valgymų 
vaisių pasilieka pasakomis: ji
sai, kaip ir kiekvienas aukštes
nis gyvūnas buvo ir pasiliko 
linkęs valgyti mėsą kur tiktai 
jos galima gauti. Pastebėtiną, 
kad geresni medžiotojai užėmė
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Chicago. — Du Lebuwe vaikai, kurie iš Luxemburgo (Vo
kietijos) atvyko į Chicago be palydovo. Peter Lebuwe turi 5 
metus, o Mary 4.

didesnius žemių plotus ir laikui EIliot sako, kad moterims pri
bėgant išsivystė į galingas tau
tas.

Didelis šuolis pirmyn buvo j 
valgomų daiktų virimas, augi-: 
nimas javų ir daržovių ir, galų 
gale naminiai gyvuliai, šitas 
šuolis žmogų ir padarė žemės 
valdonu. Prieš virimo įsigy
venimų žmogus turėjo maistų 
gerai sukramtyti—tuomet jisai 
turėjo stiprius žandus ir dan
tis; jisai burnoje suvirškindavo 
daržovių krakmolą. Campbell 
pastebi, kad prieš virimą žmo
gaus skrandis su žaliu nesuvirš
kintu krakmolu beveik ir susi
pažinęs nebuvo.

Kol ugnies nebuvo daržovės 
būdavo džiovinamos, trupina
mos, laikomos žemėje, kaip kad 
šiądien daro Australijos lauki
niai. Sudžiovintus augalus 
lengva ilgesniam laikui pasilai
kyti. Sudžiovintų mėsų kartais 
maišydavo su uogomis. Mėsą 
kartais šaldydavo. Į žemę kas
davo datioyes.

Mason aprašo kokiais budais 
pirmykštis žmogus ugnį susi
kurdavo; trindavo sauso medžio 
šmotus kol užsidegdavo, paskui 
pasinaudodavo perkūno uždeg
tais trobesiais arba medžiais, 
vėliaus titnagu ir kt. Kai tik! 
atsirado ugnis, tai medžioto
jams gyvenimas kiek palengvė
jo, nes jie pradėjo (langiaus 
daržovių vartoti—virtos daržo
vės lengviau virškinosi, ypatin
gai tos, kuriose yra daug krak
molo (pv. ryžiai, bulvės).

Nėra reikalo aiškinti kiek ge-| 
ro žmonijai padarė valgomų ' 
daiktų virimas, kuris tur būt į 
atsirado kartu su ugnimi. Ne
turime tikrų davinių, kaip pir
mykštis žmogus maistą kepda
vo arba virdavo. Indų jisai ne
turėjo. už tai turbut tiktai kep
ti tegalėdąvo, o kepdavo taip, 
kaip laukiniai kepa: užmeta mė
są žolėmis arba aptepdavo mo
liu. Taip pat daržoves. Vienok 
visur žalia mėsa valgyta ir mu
sų laikuose dar tebevalgoma — 
kartais žalia mėsa lengviaus 
virškinusi.

Mėsa galima žalią valgyti, bet 
daržoves ir aplamai augalus tu
rime virti, nes kitaip musų virš
kinimo sistema jų negali sunau
doti žinoma, vaisių ir uogų 
galime žalių valgyti— tai visi 
gerai žinome. Ir čionais viri
mas kaip tik ir sulošė svarbią 
rolę žmogaus ir jo maisto evo
liucijoje. Virinimas (yirimas) 
augalų suteikė žmogui įvairaus 
maisto, nes virtos daržovės ir 
augalai lengviaus virškinasi; 
dažnai musų virškinimo sistema 
negali suvirškinti žalių augalų 
(ryžių, bulvių ir kt.), o virtus 
lengvai virškina. Virimas pa
įvairino žmogaus maistą.

Krosnies atsiradimas sąvo ke
liu sulošė labai svarbių, rolę, o 
indai dar svarbesnę. Pirmiau
sia tur būt pradėta dirbCT mo
liniai indai, kuriuose musų pra- 
tėviai galėdavo vandenį virti, o 
vandens virimas prisidėjo prie 
ištobulinimo maisto. Pirmiau
sia žmogus pradėjo virinti van
deni įvairiuose lukštuose, o pas 
kui jau ir indus pasidirbdavo. 

klauso kreditas už išradimų in
dų, visokių puodų. 4000 prieš 
Kristų egiptčnai jau turėjo į- 
vairių indų, net stiklinių, o 
chiniečiai gal dar anksčiaus. O 
kai indai atsirado, tai maisto 
gamyba pašoko dideliais šuo
liais pirmyn. Ir kartu žmogaus 
progresas pradėjo pirmyn dar 
didesniais šuoliais šokti. Susi
mažino žmogaus žandai, dantys, 
skrandis ir žarnos, o pradėjo 
augti smagenys. Smagenys iš
kėlė žmogų aukščiaus visų kitų 
gyvūnų ir sukurė visų civiliza
ciją.

Pirmykštis žmogus gerdavo 
vandenį, pieną. aliejų, vaisių 
sultis, raugintus gėralus, desti- 
liuotus gėralus, arbatų, kavų ir 
kitokius skystimus. Vandenį ji
sai išmoko gerti iš gyvūnų, o 
kitus gėralus pats pradėjo ga
minti, ypatingai kai atsirado 
ugnis ir indai. Matomai žmo
gus1 greitai griebėsi dirbti įvai
rias giras ir šiaip svaiginančius 
gėralus. Žiloj senovėj jau ran
dame vyną ir savo rųšies deg
tinę. Chiniečiai gal būt pirmu
tiniai pradėjo rauginti ryžius 
ir dirbti savo rūšies svaiginantį 
gėralų. Alus atsirado apie 
2000 prieš Kristų. Herodotas 
jau kalba apie alų egiptiečių i 
vadina jį “hekt”. Mortilet sako, 
kad akmenų gadynėje jau buvęs 
vynas. O bronzos gadynėje vy
nas jau plačiai buvęs žinomas 
įvairiuose kraštuose. žinoma, 
be ugnies alkoholiaus padaryti
negalima, bet jau ir tuose lai
kuose. sako Campbell, kol ug
nies nebuvo, žmonės mėgindavo 
rauginti įvairias uogas ir uogų 
sultis ir •dirbti savo rųšies gi
ras. Dr. Kiče užtikrina, kad 
1000 metų prieš Kristų indusai 
jau mokėjo alkoholį padaryti.

Jau sakiau, kad pirmiausia 
žmonės pradėjo auginti augalus, 
o paskui prijaukinti laukinius 
gyvūnus. Kai išsivystė agrikul
tūra ir atsirado naminiai gyvu
liai, tai ir maistas, žinoma, la
bai aiškiai pasikeitė. Tuose lai
kuose jau buvo įvairių indų, 
žmogaus kūnas pasikeitė, bet 
kai maistas pradėta gaminti, 
pasakysiu, modernišku budu 
(virimas, kepimas, sutinimas), 
tai nuo to laiko maistas žmo
gaus evoliucijoj jau beveik jo
kios rolės nelošė. Pasigerino 
maisto gaminimas ir pasitobuli
no musų ruoša, bet žmogaus 
evoliucija ėjo pirmyn skatina
ma kitokių priežasčių. Protas 
pradėjo vadovauti, o kūnas, 
švelniausia pasakius, stovėti 
ant vietos, tūli rašytojai sako 
“nykti”. Ir musų laikų žmogus 
turi dąugiaus smagenų, bet jo 
kūnas nesulyginamai silpnesnis.

Nyksta musų dantys, nes 
musų maistų jau beveik nebe
reikia kramtyti. Nyksta musų 
žandai, nes nebereikia riešutus 
ir kitus kietus daiktus triuškin
ti; musų skrandis ir žarnos 
mažėja, nes maistas visokiais 
budais valomas, koncentruoja
mas. Nyksta muskulai, nes sun
kius darbus mašinos nudirba. 
Mums nėra reikalo bėgioti, nė-
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ra reikalo matyti. Nėra reika-( 
lo užuosti. Pasikeitė ir musų\ 
skonis. Kitaip sakant visas muA 
sų kūnas pasikeitė. Tiktai pro* 
tas pasiįrė pirmyn. į

O galų gale visas musų gy* 
venimas ir reiškia kova deį 
maisto, dėl būvio. Nors mes mė4 
gstame kalbėti apie visokius* 
idealus, bet pilvo klausimas vi- 
suomet buvo ir pasilieka svar- į 
biausiu visiems klausimu. Už 
tai, kaip sakiau, maistas ir su
lošė tokia svarbia rolę žmoni
jos evoliucijoj. \

Pirmykštis žmogus gyveno* 
tiktai dėl to, kad pasigamintu 
sau maisto ir veistis, o kai mais
to gaminimas paliko lengvesnis,\ 
tai atsirado liuoso laiko kito- 
'kiems darbams. Ugnis ir mais-t' 
to virimas suteikė žmogui pro
gų pagalvoti apie kitokius da
lykus: jisai pradėjo tirti gamtų,, 
kurti religiją, tautų, valstybę ir\ 
t.t. iki musų laikų. Pirmykštis 
žmogus visa laika pašvęsdavo 
maisto ieškojimui, o musų laikų
žmogus savo laiką jau gali pa
švęsti kilnesniems darbams. 
Vienok maistas pasilieka svar
biausias visiems klausimas: al
kanas neprotausi ir nieką kil
naus nenuveiksi.

KARO LEGENDOS
Karas, sako V. Nemirovič-$ 

Dančenko. yra legendų lopšys. 
Istorija dar nesugalvojo tokio 
rėčio, kuris galėtų atskirti me
lų pelus nuo teisybės grudų. 
Kiekvienas karas pagimdė dau^ 
gybę įvairiausių legendų, ku
rios paskui perduodamos žmo
nėms kaipo gryni faktai.

Imkime, pavyzdžiui, legendą 
apie “Jamagatos vekselius”, ku\- 
rie buk buvo išduoti trims ru* 
sų išdavikams. Sakoma, kad tų^ 
išdavikų vadas buvęs kažkoks; 
fantastiškas grafas Talinskis ar 
lljinskis. Tyrinėjimai parodė, 
kad tokio grafo Rusijoj niekuo
met nėra buvę. Antra, vekselių 
suma yra nepaprastai astrono
miška. Būtent, 140 milionų je
nų. Tiek pinigų gal ir butų su^ 
tikę mokėti vyriausiam rusų 
armijos vadui ar generalinią 
štabo viršininkui, bet ne ko
kiam ten avantiūristui “gra
fui”.

žinoiųa, buvo išrokavimo tą 
legendų paleisti. Rusai pralai
mėjo karą. Galinga šalis tapo 
supliekta. Kodėl taip atsitiko?

Reikėjo sugalvoti kokį nors 
pateisinimą. Ir sugalvojo. Girdi, 
trys rusai išdavikai pardavė ja
ponams armijos paslaptis, ir to->
del japonai lengvai galėjo nu
galėti šiaurių milžiną.

Tai skamba labai neįtikinant 
čiai, bet ką padarysi, jei nėra? 
geresnio pateisinimo.

Laike pasaulinio karo legen
dų, žinoma, buvo paleista dar
daugiau. Pralaimėjusieji mūšį 
visuomet bandydavo surasti ko
kį nors pateisinimų. Suversti 
visų bėdą ant išdavikų tai leng
viausias būdas. O išdaviku tap
ti buvo nepaprastai lengva. Ga
licijoj buvo toks atsitikimas; 
Pas vienų žydą rado kelis vo
kiškus banknotus. Ji tuoj rusų 
armijos oficieriai apšaukė is-< 
daviku ir rengėsi sušaudyti. 
Ant laimės, įsimaišė vienas mi- 
litariškas inžinierius, kuris pa
reiškė :

—Sušaudykite ir mane sykiu, 
nes ir aš turiu vokiškų pinigų.

Paaiškėjo, kad tas inžinierius 
prieš pat karų buvo Vokietijoj 
ir pas jį užsiliko keli vokiški 
pinigai.

Karininkai nutarė žydų ne? 
bešaudyti, ir paleido jį. Bet na 
visi buvo taip laimingi, {šimtai, 
žmonių buvo pakarti ir sušau-l 
dyti, pasiremiant tokiais įrody-j 
mais, kokie buvo naudojami 
prieš anų žydelį.

Ponia sugrįžus Į namus ir ra
dus savo tarnaitę prie rėkian
čio Jonuko ramiai skaitančią
romaną:

Adele, kai Į) tu gali skaidy
ti, jei vaikas net išraudo be
rėkdamas.

Tai nieko, ponia; jo liksi
mas man visiškai nekliudo.



Penktadienis, vas. 28, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III 5

Pradžia Vasario 10, 1930. Užbaigia Gegužės 31, 1930
Jo simpatiškas būdas, tinkamas 
apsiėjimas yra didelis pliusas 
sėkmingam kontesto darbui.

Aidiečiai be Maskvos komisarų,

Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų' Skaičių Balsų — Gaus 
ii* Dovanas

Tarp Chicagos
Lietuvių

■v

Roseland
Dar truputis apie Aido chorą.

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

I)r. A. J. Karalius 
l)r. C. K. Kliauga 
J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

Musų Kontestautai

K. P. Deveikis

gai, tau padės—Nash arba Pon- 
tiiac automobilius bus tavo!

Mažai 
lietuvių, 
Gritėną.

priešakyje. Aidiečiai padavė vome 
skundą į kokį tai apskritį, ku- taip ir toliau galime gyvuo
sią m 
vau j a.

visokie bekaušiai vado- 
Apskritis atsakė, kad 

kito choro nėra tveria- 
jeigu ir butų tveriama,

Turbut nėra lietuvio Ciceroje, 
kuris nepažintų Deveikį; taipgi 
nėra nei vieno protingo lietuvio 
Ciceroje, kuris negerbtų Davei- 
kį kaipo rimtą, nuoširdų, sim
patišką šios kolonijos darbuoto
ją. Deveikis—draugijų tvėrė
jas ir jose aktyvus veikėjas, 
Deveikis—laikraščių bendradar
bis, Deveikis—nepasyvus visur 
ten, kur kultūrinis darbas jo 
laukia.

Mažai bėra likę pas mus žmo
nių su tiek daug energijos ir 
pasišventimo kiek dar randasi 
tos energijos pas musų kontes- 
tantą Deveikį. Vieni iš mus 
jaučiasi susenę—nebeinteresuo- 
jasi kultūrinių darbu, kiti jau
čiasi sutingę — nuo kultūrinio 
gyvenimo atsilikę, treti biznie
riais tapo —juos biznis prie sa- 
vo stulpo prikalė. Na, o Devei
kis laike pastarųjų 20-ties me
tų jo veikimo— nei paseno, nei 
sutingo, nei biznio turi, net nei 
automobilio neįsigijo.’Jis pasili
ko toks, koks buvo dešimt ar- Į 
ba dvidešimt metų atgal— vei
kiantis kareivis kultūriniame; 
darbo lauke.

Pirmame “Naujienų” kontes-l 
te, kontesntantas Švėgžda lai-I 
mėjo automobilių; antrame' 
“Naujienų” konteste— kontes
tantas Lukoševičius laimėjo au-i 
tomobilių; trečiame “Naujienų”! 
konteste kontestantas Budins-i 
kas laimėjo automobilių. Šitas 
“Naujienų” kontestas yra ket
virtas iš eilės, kontestantu Ci
ceroje yra Deveikis. “Well”, 
kaip iten nebūtų, jeigu pirmuo
sius tris kontestųs Cicero lie
tuviai gausiai parėmė, tai kaip 
Cicero lietuviai galėtų neparo
dyti savo gilaus nuoširdumo rė
mime savo seniausio darbuoto
jo K. P. Dęveikio?

Cicero lietuviai, jus esate kul
tūriški žmonės, suprantate kas 
ką užsitarnavo jūsų vietos gy
venime. Jus žinote, kad Devei
kis laike 20 metų dirba su ju
mis bendrą kultūrinį darbą, jis 
šiandie yra “Naujienų” kontes
tantas, nori laimėti automobi-; 
lių kaip kad laimėjo pirmieji | 
jūsų miesto “Naujienų” kontęs-l 
tantai— Švėgžda, Lukoševičius , 
ir Rudinskas. Pats jūsų inteli
gentiškumas jumis verčia remti i 
šiame konteste kontestantą De
veikį—prenumerata, skelbimais, 
nurodymais prospektų, gerais 
patarimais ir tt. Jums paremiant 
jį, kada jis laimės šiame “Nau
jienų” konteste automobilių — 
jis dar su didesne energija ir
pasišventimu ims visame darbe j kad p. Atkošiunas veikdamas 
aktyvumą ir dar 20 metų tęs Garfield Parko apielinkėj mokės 
savo sėkmingą veikimą jūsų prižuvauti “Naujienoms” skai- 
mylimoj Cicero j — būdamas į ty tojų ir šiame konteste.
Jums dėkingas už draugiškumą,! Kontestantas Atkošiunas yra 
kurį busite suteikę šiame “Nau-stambaus biznio žmogus, užim- 
jienų” konteste. Į tas darbu, bet kaipo geras

Marš j darbą Deveiki— Cice-j “Naujienų” patriotas savo liuos- 
ros žmonės. “Naujienų” drau- laikj pašvenčia kontesto darbui.

Wm. Gritėnas
turbut rasis Chicagoje 
kurie nepažintų p. 
Jis senas Bridgeporto

biznierius, realestatininkas. 
daug lietuviams patarnavęs par
davime namų, lotų ir farmų. 
P-no Gritėno biznio nusistaty
mas yra—imk už darbą kiek 
priklauso, bet patarnauk teisin
gai. šitokio nusistatymo, p. 
Gritėnas laikydamos įgyjo gar
bę ir pasitikėjimą iš visų tų, 
kurie tiktai darė su juo bizni. 
Tykus būdas, džentelmoniškas 
apsiėjimas yra didelis plusas 
jo biznio sėkmingumui. Pertat 
neabejotina, kad p. Gritėnas, 
veikdamas šiame “Naujienų” 
konteste turės irgi gerą pasise
kimą.

Tas choras gyvavo jau se
niai. Jis buvo pažangus, pir
meiviškas iki užplūdimo rau
donų 'biznierių. Rot kada Mas
kvos davatkos užplūdo, tai vi
siems žinomas jų darbas: ką 
galėjo, 
o ko

lą griebė prie savęs, 
negalėjo pagriebti, tai 

draskė, žodžiu, pildė 
visus Trockio [įsakyk 

Taip jiems pasisekė už-

K. Petrauskas

w *

H
V

šventai 
mus. Taip jiems pasisekė 
griebti ir Aido chorą.

Reiškia, choras liko bolše
vikiškas. Bet narių jis turėjo 
ir pirmeiviškų, ir bepaHyviš- 
kų, nes nuo senovės kurie my
lėjo dailę, tie ir pasiliko prie 
choro.

Na, o ką bolševikai darė su 
choru? Nagi stengėsi visą lai
ką sunaikinti jį visokiais bu
dais. Bet, kaip minėjau, buvo 
narių bepartyvių, tai bolševikai 
nieku Ibudu neįstengė visai su
naikinti, 
griovė, 
karštų raudonų s 
“gręžė iš vidaus”, 
kirtimais laikais 
silpnėti, neturėjo nė gero mo
kytojo (vedėjo).
tenkinti tulu jaunu 
kuris 
džiazui

ma, o 
tai tveriamasai negautų nume
rio, (kadangi tos paejios pa
kraipos choras jau yra toje 
apielinkėje. Tik ragino daugiau 
pasidarbuoti.

Choras, kuris priklausė ap
skričiui ir niokodavo po «{>£> mc- 

tams, iškėlė tuomet klausimą, 
ar nebūtų gerai atsimesti vi
sai nuo to apskričio, nes ap
skritis chorui nieko gero ne
duoda, ir choras tik šmeižimų 
ir visokių trukdymų susilau
kia iš jo.

Raštininkė (sušunka visu 
balsu: “0 kur mes dėsimės? 
Kam priklausysime? Ar gal 
prie smalaviriu eisime? Turi
me susidėti su anuo choru. 
Tuomet visko turėsime.” Rau
donieji pritarė kalbėtojai.

Viena moteris, p. S., atšau
kė: “Žmonele, argi mes netu
rime galvų ir akių? Ar mes 
negalime gyvuoti ir niekur‘ne
prisidėję? Kaip pirmiau gyva-

Ii.” Dauguma pritarė p. S.
Tuomet raudonieji biznieriai 

sušaukė skplą susirinkimą ir 
nutarė eiti į garažą ir prašyti 
kilbasninko ir bekaušių atlei
sti jiems nuodėmes ir priimti 
i garažo parapiją.

Nutarta ir įvykinta. Pažan
gesni nariai pasitraukė, o Ai
do choras nuėjo j bekaušių

TIKRAS PR1SIREN
RIMAS PRIEŠ 

SLOGAS
daugelis serga slogomis. Nu- 
žmogus, su užkietėjusiais vi- 
negali atsilaikyti. Štai- aiš-

Imk

Dabar 
vargęs 
dūriais 
kus patarimas:
* TRENERIO KARTAUS VYNO
—daugelio daktarų rekomenduojama
— ir apvalyk savo kūną nuo atmatų, 
kurios mažina atsparumą! Imk no 
truputį reguliariai ir saugokis nega-

, . i , • , • • i liu, kuriomis daugelis šiandie guo-dami kartu n grabą su sa\imi.; »gt> Louis> Mo<> Nov> 9 Trį.
Tai ir visos vestuvės negyvų I nerio Kartus Vynas stebėtinai vei-

cn miržf<iiieiniu i kia. .Jaučiuos, kaip naujas žmogus,su mirstanuais. ,1{_ Fabry „ visog aptiekose. gempe.
' lis iš Jos. Triner Co., 1333 South 
Ashland Avė., Chicago, 111.

KUPONAS Dept. 24
Vardas
Gatvė

R. Ramonas.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE Miestas

nors ir pusėtinai ap- 
<ba turėjo chore keletą 

ckėjų, kurie 
Taigi pas- 

choras ėmė
F. Jurėnas

Kontestantas F. Jurėnas, nuo
širdus naujienietis, nors sveika
ta silpna, bet siela kupina kiltų 
idėjų. Jis su “Naujienoms” nuo 
daugelio metų ir šisai kontes
tas yra antras, kuriame ima da-1 Jaunutis smarkutis — musų 
lyvumą. Užpereitame konteste Petrauskutis. Dar nei vienas iš 
drg. Jurėnas laimėjo automobi- Jaunuolių kontestantu nėra 
lių, reiškia tada savo darbe tu-1 tiek biznio padaręs šiame “Nau- 
rėjo dideles pasekmes. Bet tada 
drg. Jurėnas buvo sveikas tar
si aržuolas, nūnai kaip seksis 
jam kontesto darbas dar sunku 
numatyti. Kiek kontestantas 
Jurėnas įstengs padaryti ne taip 
jau yra svarbu “Naujienoms”, 
bet yra labiausiai džiuginantis 
faktas tas, kad būdamas ir silp
noj sveikatoj, bet atėjus svar
biam darbui “Naujienų” gyveni
me, pasakė—“Aš čia—stoju į 
darbą ir kiek mano sveikata 
man leis savo pareigą “Naujie
noms atliksiu!’’

jienų” konteste, kiek šitas kon- 
testantas. Jeigu jam ir toliau 
taip biznis seksis jis pralenks 
daug suaugusiųjų kontestantu. 
Progresuok, skink kelią kontes
to bizniui.

Turėjo pasi- 
'vaik'inu, 

buvo kiek prasilavinęs 
groti, bet nėra muzi

kas, kad galėtų chorui vado
vauti.

Taigi raudoniems biznie
riams atsirado progai chorą vi
sai pasiimti arba visai išardy
ti. Bet bepartyvių dauguma 
nutarė bolševikų pasimojimams 
nepasiduoti. Tada raudonieji 
biznieriai pradėjo kitą chorą 
tverti, rodosi, su bekaušiu

Vitak-Elsnic Co
S

m
S

A. .Povilaitis
Detroito kontestantas A. Po

vilaitis savo darbo pradžią pa
rodė— duodamas gražių vilčių 
kontesto vedėjui, kad Detroito 
ko.ntestantai — Povilaitis ir 
Bukšnjs pakels “Naujienų” cir
kuliaciją iki tokiam laipsniui, 
kokiame Detroitas iki šiam lai
kui dar niekada nėra buvęs. Ge
ro pasisekimo Detroito kojites- 
tantams — pasibaigus kontestui 
“Naujienos” mokės jūsų darbą 
tinkamai įvertinti įrašydamas 
jūsų nuveiktą darbą į savo is
torijos lapus.

IškilmingasAtidarimas 
NAUJOS KRAUTUVES J

:Y:

:z:

tYt

g

m
8

antra-
Praei-

Paul Atkošiunas
P-nas Atkošiunas jau 

me konteste dalyvauja, 
tame konteste veikė gana sėk
mingai, pasiekdamas vidutiniš
kai aukštą laispnj, neabejotina,

SAVO NAME, ADRESU

4815 So. Ashland Avenue
— įvyks —

Sukatoj, Kovo 1, 1930

Dovanos Visiems!
Tikrai bus naudinga jums atsilankyti i 

mųsų krautuvę atidarymo dienoje, nes 
mes duodame DYKAI kokiam nors lai
mingam žmogui, Victor Radio R-52.

Vakare nuo 7 iki 9, musų krautuvėj bus 
žinomi artistai: Herr Louie, The Weasel 
ir jų “Hungry Five” iš W. G. N. dėl pa
linksminimo jūsų.

Galvą Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vydurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei
tai palengvinami su ORANGEINE.

NETURI NARKOTIKŲ
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA
1 ORANGEINE OK,

MILTELIUS

ObaNgeiNe
(POVVDERS)

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

Pasinaudokite proga. Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus.

Didelis
dus su

Dykai 6 lietuviški rekordai su kožna kombinacija. Dvkai prijungtame ir garantuojame pilną 
UŽGANĖDINIMĄ.

m

Mes parduodame: Atwater-Kent, Spar- m 
ton, R. C. A. (Radiola), Victor ir Majestic 
Radios. &

Mes spausdiname LIETUVIŲ muziką dėl 
Orkestrų, Piano Solo ir Koncertinų. N

24-TAS METINIS PRE-INVENTORY
IŠPARDAVIMAS

RYTOJ PASKUTINĖ DIENA KAUTU 
IŠPARDAVIMO

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

nėja už labai žemą kainą
Visi esate kviečiami pamatyti musų pre

kes ir patiems įsitikinti
Musų prekės yra garantuotos

Taisymas, Valymas ir Storage per 2 
metus

Mažas depozitas laikys drabužį iki jis 
bus jums reikalingas.

D. Adlerblum
6510 So. Halsted St.

Tel. Normai 5150

Tegul Budrikas Jums Pristato

Atwater Kent Radio

Išgirsk lietuvių dainas per Radio kas nedeldienj 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.

Jos. F. Sudrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
puiku
savo

Vitak-Elsnic nusipirko 
namą ir perkraustė 
krautuvę, adresu 181 
Ashland Avė. Naujoji krau 
tuvė moderniškai ištaisyta.

Vitak-Elsnic Co., jau apie 30 
melų kaip užlaiko Įvairių mu
zikalių instrumentų krautuvę 
ir išleidinėja Įvairiose kalbo
se gaidas. Jie išleido ir lietu
vių kalboje daug gražių ir po
puliarių gaidų.

Jų biznis varoma labai pla- 
visose Jungtinėse Valsti- 
Kanadoj, Pietinėj Ameri- 
ir kitur. Sako, kad jie

čiui: 
jose,

/ 1 ~ —

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

f

RADIO

lietuvių kestumerių turi visa
me pasaulyje, (nes, mat, jie 
siuntinėja savo katalogus).

Vit/.k-Elsnic Co. džiaugiasi, 
kad turi daug lietuvių kostu- 
merių ir jie sako, kad lietu
viai kesiumeriai yra geri kos- 
tumeriai.

Dabar, 
Co. įsigijo

kuomet Vitak-Elsnic 
nuosavą namą, lai 

e jį, kad net malo
nu. Viskas moderniškai ir ar
tistiškai įrengta. Dabar jų krau- 

Ituvė puošia šią apielinkę.
Subatoj, (rytoj) Vitak-Els- 

nie Co. krautuvėj įvyks iškil
mingas atidarymas. Kiekvienas 
atsilankęs , i jų krautuvę laike 
atidarymo gaus dovanas, o vie
nas laimės Vietcr Radio R-52. 
Vakare jų naujoje krautuvėj 
Ims puikus koncertas. Verta

A.

Lietuvis bernaitis 
sunkiai sužeistas

Trečiadienį, tarp 3 ir 4 va
landos )pc pietų, automobilis 

j sunkiai sužeidė Steponą Luko- 
* šių, KH/2 bernaiti, gyvenusi su 
tėvais adresu 6944 Archer avė.

Vaikutis Lėgo per gatvę. Tuo 
laiku, kaip sako mačiusieji, at
lėkė automobilis kokių 60 va
landoje greitumu ir užgavo 
vaika.

šoferis sulaikytas. Jisai pa- 
VVilliam Murphy,

gyv. adresu 7515

sudaužyta,

sirodė esąs 
sunūs kokio 
Snmmit, III., 
Douglas avė. 

Vaikučio
ranka išmušta. Vaikutis nuga
benta į German Deaconess li
goninę, prie 54 ir Morgan gat
vių. Jo padėtis yra taip sunki, 
kad daktarai pareiškė, jog vi
sai mažai vilties esama jam 
išlikti gyvam.

Padaryta operacija kelvirta-
— dieni, I valandą -ryte.

i Rep.

I

Iš Joniškiečių 
kliubo

ir

susirinkimas dar nubal- 
nariui mirus, mokėti ve-

tuvių Amerikoje 36 kuopoje.
Šis 

savo, 
lionio artimiesiems, $50 iš kliu
bo kasos, o taipgi nupirkti gė
lių už $1'5.

Susirinkimas nubalsavo duo
ti reikiamą padaryti kliubui 
spaudos darbą “Naujienoms”. 

Bolševikai turi geras akis, 
geresnes gerkles, lai p ir 
■ Joniškiečių kliubo susi- 

jie kuone prievarta 
savo užmanymus per- 

Nare.

Dar i 
šiame 
rinkime 
mėgino 
varyti.

Liūdnas atsiminimas

buvęs, ateina ir kapitalistiškoj 
uniformoj policistas. Ir pradėjo 
jis apie tavorščių triustis. Aš 
patariau policistui: tegul guli 
tas boileris; kada nuleis sniegą, 
tai galėsi nusivežti.

“No, no”, sako policininkas, 
negalėčiau laikyti. Reikia vesti 
į sausesnę vietą, nes čia per 
drėgną—pradės rudyti. Tuoj at
važiavo vežimas, Įmetė boileri 
ir nuvežė. Ant rytojaus, kuo
met jau štymo nebuvo, boileris 
pasidarė visas lengvesnis. Tuo
met ir kojos sugryžo Į darbą, 
įr rankos, o galva dejavo, buk 
ją komunistai prigavo.

Our sincere and grateful 
thanks to those that attended.

—The PREXY.

hound ho ho.
Didn’t she come there Al?
Stelių N. sure likos 

cot.
Who

1 You’re

her apri-

Bowimg
Our Maple Mauhrs addcd 

another mateh gamo Wednes- 
day nite to their list of vic- voice for lovo songs lately. 
tories from friendly Universal 
group by a margiu of 325 pins. 
All the honors of ithe cvening 
belong to Stanley Godlewski our 

average man; second best 
cyclone shot John Macas 
Toney Schnukas, Joe Mik- 
Bill Rusgis and the score 
■tlie ręst of the story. The

M i ss

could resist 
gorgeous.

America sure has a

you

When Bill can bowl a garne 
of 250 or better he will haze 
to have a try out with K. Shad- 
bar. Let’s hope it’s soon.

Tony Schnukas, why feel ;o 
dovvn-hearted just Lofcre the

SEZ GAB: the intimate.

Didelis Pavasario Iš
pardavimas, Beveik 

Dykai Radio
Bremer Tulle, 9 tūbų, 4 Screen 
Grid, gražiausiame kabinete^ 1930 
Model, dabar 
už ..................................
Philco beveik už puse 
$10.00 įmokėti, likusius 

išmokėjimais.

idant
spaus- 

inokes-

$69
f

kainos, 
lengvais

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

Joniškiečių Labdarybės 
i Kultūros Kliubas laikė ekstra 
susirinkimą vasario 23 dieną, 

pataisyti konstituciją.
Be to, buvo klausimas
dinimo konstitucijos ir 
ciams knygelių.

Keliais atvejais buvo 
suota tas darbas padaryti. Taip
jau buvo 'išrinkta komitetas 
spaudos darbu rūpintis. Komi
tetas susidarė, iš penkių, bet 
negalėjo susitaikyti. Pora bol
ševikų norėjo atiduoti spaudos 
darbą komisarams atlikti.

Bolševikai pradėjo siuntinė
ti laiškus valdybai, grąsindami 
sudraskyti kliubą. Ale jų ker
štas nuėjo niekais.

Smarkavimu ypatingai pasi
žymėjo Klastauskas tas pats 
Klastauskas, kuris tiek triukš
mo keldavo Susivienijimo Lie

nubal-

t

i

F"*
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PIRMOJI PAMOKA
Pirmoji pamoka taupimo pinigų yra atidėti dešim

ta dalj viso jūsų uždarbio i taupimo sąskaitą šiame 
stipriame banke. Sutaupinkit šią sumą reguliariai — 
kiekvieną savaitę, ar kiekvieną algos dieną ir i trumpą 

, laiką jums nebereikės rūpintis pinigais.

Atidarykite taupimo sąskaitą šiame stipriame ban
ke šiandie. Jis yra paremtas daugiau kaip $13,900,- 
000.00. Jūsų pinigai yra saugus ir jus busite tikras 
dėl nuošimčių.

Centrač^’^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110West 35 ih Street
A State Bank • • • • ACkarin^HouteBank

Jau, rodosi, mes visi žinome, 
kad kartais vienam ar kotam 
pasitaiko tokių dienų, kurios 
yra tartum užburtos1) Koks ne
būtų darbas, ot nesiseka, ir vis
kas. Bet tai niekis. Kita dienų 
ir vėl viskas eina normališko- 
mis vėžėmis. Bet kada vienam 
žmogui nepavyksta sukelti re
voliuciją ir nuversti valdžią, tai 
jau yra gana baisus smūgis. 
Tai užmuša žmogaus energijų 
ir norų, kaip perkūnas farmerio 
karvę.

štai neseniai vienas karštas 
maskviškos dvasios red-aktoris, 
kitaip sakant, raudonas lošėjas 
pasakė pusiau užšalusiems žmo
nelių karštą spyčių. Vieni nuo 
to špyčiaus truputį apšilo ir 
pradėjo atsi leist, kaip prieš 
saulę košelėna. Bet vienas iš 
būrio ne tik įkaito, ale ir užsi
degė. Nors iš viršaus liepsnos 
nesimatė, bet po skuros viskas 
braškėjo ir šnypštė. Galvoje 
mintys dirbo didelį produkšiną, 
taip kad pralenkė ir Fordo sis
temą. Ne ilgai trukęs, jis išri
šo klausimą: Mano, girdi, kū
nas yra tik pečius arba, kitaip 
sakant, boileris. O galva, kaip 
amerikonai sako, mein ting — 
svarbiausias daiktas. Kad eitų 
galvoj produkšinas, tai boilerį 
reikia kurti, čia galva greitai 
sumanė, kojoms davė įsakymą 
nesti tą boileri j valgyklą.

Nunešė i valgyklų, atidarė 
viršutines duriukes ir pradėjo 
viską lioduoti: kopūstus, bul
ves. mėsą, duoną ir ką tik su
griebė. Greitai pasijuto, kad 
boilery štymo yra pakankamai 
— visur braška, šnypščia. Bet 
galvoj atsirado mintis, kad į 
boilerį reikia įpilti ir vandenio, 
nes be vandens boileris gali 
padaryti blou up. O čia lauke 
sala iš pasiutimo, sniego iki ke
lių. Tai ir vėl klausimas: ar 
vanduo yra gerai pilti i bolerį, 
nes gali kartais užšalti? Geriau 
įpilti spirito.

Tuojau galva davė suprasti 
kojoms, kad neštų boilerį pas 
misiukę. Kojos nunešė braškan
tį boilerį pas misiukę, supilta 
13 čierkų spirito ir pradėjo 
stirnas eiti į galvą. O jau gal
voj mintys ėmė varyti produk
šiną net dvigubai. Paskubomis 
galva įsakė kojoms nešti boile
ri gatvėn, o gatvėje turi būti 
sukelta revoliucija ir nuversta 
valdžia į vieną minutę.

Išnešė kojos boilerį lauk ir 
neša per gilų sniegą. Bet juo 
tolyn, tuo pasiutyn: kojos krip- 
sta tai i vieną pusę gatvės, tai 
į kitą. Neutraliai žiūrint, kojos 
taip darė su išrokavimu — kad 
į boilerį • nepataikytų buržujų 
kulkos. Galų gale kažin kas su
agitavo tavorščio kojas. Kojos 
išėjo i streiką — sulinko per 
pusę ir atsisakė galvos klausyti. 
Tiesa, kojoms buvo persunkti 
dirbti nešti boiler, prikrautą 
kopūstų, bulvių, mėsos, duonos 
ir viso ko kito.
Bet štai galva sumanė laužyti 

kojų streiką. Ji pasikvietė po
rą skebų. Tai buvo dvi rankos. 
Iš karto rankos dirbo ne blogai, 
bet boileris atrodė kaip ne boi
leris, o tikra kariška tanka: 
lipa prieš sniego kalną ir braš
ka, tartum baigdama nugalėti 
priešą. Ir jau tuoj aus tavorščės- 
kaja strana užviešpataus. Ale 
ant nelaimės tur būt kapitalis
tai papirko ir rankas, nes ir 
tos atsisakė toliau eiti. Tuomet 
visas boileris, su galva, pasinė
rė į sniegą ir ramiai atsigulė.

Bet štai, kur buvęs, kur ne-

Kotrina Waiczinaicze malo
nėsite atsilankyti į Naujienų 
ofisų reikale gavimo Re-entry 
permito.

was 
then 
rut, 
telis
members sure showed some sup- 
port to the team by coming 
out strong and with plenty of 
cheers for the boys who made 
those difficult shots good.

BILL RUSGIS.

TheEnglishColimrnj

Marąuette Murmurs
Alas! and Alack!

Pluvius in all his fury rent 
the heavens wide open the nite 
of the Marquette Club, First 
Annual Dance. What would 
have been a monster turnout 
dvvindled dovvn to only some 
two hundred jolly, well-behaved 
folk. Visitors openly comment- 
ed on the pleasant surprise af- 
forded them at seeing* such an 
unusually nice crowd of Lith
uanian folk.

Morty Brodine and his Royal 
Chicagoans, orchestra extraor- 
dinary delighted the merry 
throng with spicy, most entic- 
ing tunes played in their own 
irresistable way which simply 
would not let *your feet be štili.

The true blue boys and girls 
from the Universal Lodge, SLA. 
344 tu.rned out, i n, full force for 
the occasion. We are especially 
grateful to tliis group for the 
manner in which they braved 
the elementą in order to at.tend 
our dance. The group Burnside 
also came out in full force 
materially bolstered by Walter 
Church’s little family circle. 
Most of the other clubs failed 
to put in their appearance.

Flo Belsky our gorgeous 
flovver giri assited by ithe com- 
ical Ann Buckingham corraled 
the entire crowd into buying 
flowers. None could resist the 
approaches of -Ulėse twoi enter- 
prising young ladies net even 
Mr. Stungis.

Those red hot programs were 
the work Mr. Mrs. Valentine, 
Bill Rusgis, and
Schnukas. Cover by Bill Rus
gis. Majority of the ads were 
secured by the One-eye Con- 
nelly Club and Miss Bernice 
Kunis. Sergeant Rusgis, gra- 
ciously accepted your bids. 
Johnn Macas 'turned out 
the lights at the wrong 
time. Bill Rusgis, Lefty Schnu
kas, and the prexy flit'ted hit 
her, and yon as befitted the 
One-eye Connelly Club. What 
Ho! and were not those1 souve- 
nirs gorgeous girls?

After the dance the commit- 
tee repaired to the Valentine 
home vvhere they summarily 
drowned their sorrows.

Note
Our new recording secretary 

was little shy and nervous in 
acquiring her new position. We 
hope that she will not feel shy 
and nervous in the future. 
\Vishing her all the success for 
the ensuing year.

—“Bee’ K.

GAB SEZ:
What thinketh ye of the 

Marque<tte Merry-makers ? Af- 
ter the Dance. Famous saying 
“I’m so tired.”

Leave me put a period on 
will ya Midge?

Another famous saying “Oh 
you big Warlus.”

No dances for Maroons. from 
Vannie.

Isn’tthat cute of him saying 
all ithose nice things after being 
married four years.

Stanley I wish you could 
dance. , .

Who be that Burnside flame, 
Johnny.

Why Roy so you’re holding 
out on us — you’re a bridge

Kosulys išnyko!
Koka komfortas atsikratyt 
to keldinančio kutenimo 
g-orklSs. Nestebėtina, kad 
vaikai ir suaugę mėgs
ta Severa’s Cough Bal
sam. Mėgiami kosulio 
vaistai per 50 metų. 
Saugus. veikmingi. 
Jūsų aptiekininkas 
turi jų. Dviejų 
dydžių. 25 cen
tų ir 50 centų.

Vartoklt Severa’s Cold 
Tablets _Severa’s_ coughi BALSAM

Anthony

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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

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

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1739 So. Halsted St

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

CHICAGO. ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Dalyvaujant
Wm. HAINES

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

“Navy Blues

DIDELIS LIUDIJIMAS APIE DIEVO 
KARALIJA

Iš Radio W-C-F-L Stoties 309 m. 970 k.
Nedėlioj, Kovo-March 2 dieną, 1930 m.

Pradžia nuo 8 iki 9 vai. vakare C. Standard time

CHORAS T. B. T. S. po vadovyste J. SERSEVIČIAUS

Šis choras T. B. T. S. jau gieda trečius metus iš stoties WORD, Chica- 
goje. Nors jis dar jaunas, bet yra nuo žmonių pagirtas. Bus malonu iš
girsti jj šitą sykj iš stoties WCFL, Chicago, III.

Kalbės S. J. Beneckas temoje: “Pasaulio Atitaisymas”. Išgirsk ir 
parašyk .savo įspūdžius, tuomi prisidėsi prie platesnio ir atkartotino skel
bimo.Kalbanti komedija 

Kalbančios Žinios S. J. B., 3542 So. Francisco Avė., Chicago, III.

Instruktoriai parūpinami

Floridan Danciog Club
674 West Madison Street

Atdara kiekvieną vakarą nuo 8 vai. iki 1 vai 
nakties, Nedėliomis po piet.
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CHICAGOSi'.-

ŽINIOS
Persikėlė kiton vieton

Firma Ho\vard II. \Villiams 
and Associates persikėle iš ofi
sų 59 East Washington st. j 
American Board and Morlgage 
trobesį. Ši firma, turinti rei
kalų su svetimų kalbų laik- 
iraščiais, paskyrė p. M. Blu- 
mcnthal kaip vienintelį savo 
atstovą Chicagai. P-nas Wil- 
liams yra žinomas visoj Chi
cagoj kaip dyleris vaistinėmis 
ir kitokiomis krautuvėmis.

Kovo (S — Gal būt kalbės 
Wilsonvillc, 111.

Kovo 10 — Springficld, Ilk, 
angliakasių konvencijai.

Kovo 11 Canton, III.
P-lė Stephen yra viena žy

miųjų Darbo Partijos kalbėto
jų Anglijoj. Veikli darbuotoja 
Anglijos darbininkų unijinia
me judėjime.

Jūsų saugumui

Nau jas McCormick beadijuarteris i 
tapo atidarytas 14 East Monroe St., 
tarp State ir Wabash, priešais Pal- 
mer House. Visas keturi u augštu 
namas bus paverstas i headtiuarterj 
ir bus jis didžiausias šioj rinkimų 
kampanijoj.

Lietuviu skyrius jau tapo suorga
nizuotas ir visi, kurie yra susido
mėję McCormick kampanija, yra 
kviečiami juo pasinaudoti, kada 
jiems teks būti vidurmiesty.

Pirmam augšte yra didelė salė 
mitingams, kur mitingai bus laiko
mi diena ir vakarais visa kampani
jos laika už Mrs. McCormick kandi
datūrų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 

-----o-----

Akių Gydytojai

Paskaitos Fieldo ma
žėjuje

James Simpson teatre, mu- 
zėjo trobesy, vaikams paskai
tos šeštadienį, kovo 1 d. Pra
džia 10 ir 11 vai. ryto. Pa
skaitos šiomis temomis: “A- 
cross St. Gothards Alps”, A 
Fossil (’ycad”, “Making Ce- 
ment”, Fish and To\vls”, *‘Mol- 
lusces”.

Iliustruota paskaita Simpson 
teatre, kovo 1 d., tema “Austra- 
lian Aborigines”; pradžia 3 
vai. po pietų.

Įdomios paskaitos
Paskaitas duos p-lė Jessie 

Stephen, Anglijos Darbo Par
tijos atstovas. šiose Illinois 
valstijos miestuose ]>-lč Stephen 
kalbės:

Kovo 5 — Miners Institute 
Bldg., Collinsville, III.; pradžia 
7:3(> vai. vakare.

Kovo (i — Mainierių salė
je, Livingston, III., 7 vai. va
kare.

Kovo 7 Mainierių salėje, 
Carlinville, III., 7:30 vai. va
kare.

Policijos komisionieris, \Vm. 
F. Bussell, šios savaitės biule- 
tene įspėja čikagiečius:

Čikagos policijos departa
mentas neraportuoja apie ko
mercinę vertę pavienių asme
nų, firmų arba korporacijų, ši
tokias informacijas suteikia 
biznio įstaigos, kurios specia
lizuojasi tai užduočiai.

Policijos departamentas ne
teikia informacijų apie repu
taciją daktarų, mirčių paliudy
mus, etc. Ik'l panašių infor
macijų reikia kreiptis j Clii- 
eagos Sveikatos Departamen
tų, miesto salėje, Čikagoje.

Skundai dėl prigavyseių, nuo 
kurių jus nukentėjote; skun
dai dėl prigavysčių, kurioms pa
naudota Suvienytų Valstijų pa
stas, turi būti duodami Čika
gos Pašto Departamentui.

Bet jeigu prapuola žmonės, 
tai tuojau praneškite apie tai 
artimiausiai policijos stočiai, 
idant galima butų juo grei
čiau duoti žinią apie įvykį vi
soms kitoms stotims mieste. 
Taipjau praneškite policijai, 
jeigu aplaikylumėt naujų infor
macijų ryšyje su savo reika
lu.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
■".......... ........... ..... '■■'..I-"1........

-------o-------
Graboriai________

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161
------ O------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

—

JUOZAPAS Bl NEVVYCZ .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 27 dienų, 6:25 valan
dų ryte, 1980 m., sulaukės 39 
metu amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Alytaus apskr., Nemajū
nų narap., Gelažunų kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metu. 
Paliko dideliame nuliudime 3 
brolius — Peliksų, Vincų, Jur
gi ir gimines, o broli Aleksan
drų Brazilijoj, o Lietuvoj mo
tinų Jieva, tėvų Jonų ir broli 
Jonų. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1501 S. 48 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 3 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Bune- 
wycz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Broliai ir Giminės.

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

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELtA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

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

Ruth Hanna McCor
mick Naujas Head 

ųuarteris
Kampanija už Mrs. Ruth Hanna 

McCormick kandidatūrų i Jungtinių 
Valstijų Senatų sekamuose primary 
balsavimuose balandžio 8 d., perei
tų mėnesį smarkiai įsisiūbavusi ki
tose valstijos dalyse, šių savaite 
prasidės visu smarkumu Chicagoj ir 
Cook paviete.

PADĖKAVONĖ

Aš,

BOLESLOVAS PUZAUSKIS

dėkavoju visiems savo gimi
nėms ir pųrapijonams, drau
gams ir visiems pažystamiems 
už gražų patam vimų, PET- 
RON ELĖS P UL AUSKIENĖS. 
po antru vyru Bracienės, jos 
laidotuvių dienoj, Vasario 25 
d., 1930 m.

Mąn malonu buvo matyti, 
kad mano visi draugai neuž
miršo mano motinėlės ir ma
nės. Dabar aš tariu visiems 
vienu žodžiu širdingų ačiū.

Nuliūdęs 
Sūnūs,

Boleslovas Puzauskis.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

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

ŽMOGAUS
AKIS

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UL 
-------O-------

Įvairus gydytojai
Rezidencijos Tel. Midvray 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

dAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Kętvergail 
8 iki 8 v. v. Utarninkaii ir 

Pėtnyčiomii 1 iki 6 v. v.

-------0-------
Ofiso Telefonas Virgiui* 0080 

Bes. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 die- ■ų. Namų ofisas Nortb Side 

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

----- o-----
DR. J. J. KOVVARSKAS

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

Prospect 1128
Rez. 2359 S. Leavitt StM Canal 2330

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

GYDO

Kraujo, odos, chronišku

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė,

Phom
Hemlock 9252

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų 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.

JUOZAPAS PERMINĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dienų, 6 valandų ry
to, 1930 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Mažeikių 
apskr., Ylakių parap., Trupi
nių kaime. Amerikoj išgyveno 
23 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterj Zuzanų, po 
tėvais Jutkaitė, tris dukteris— 
Zofija, Franciškų ir Ievų, du 
sunu — Adomų ir Povilų ir 
gimines, o Lietuvoj tėvelius, 
seserį Eufrozinijų ir brolį Le
oną. Kūnas pašarvotas randa
si 1807 S. Peoria St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 1 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Permino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekųme
Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 
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3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3113 S. Halsted St.

Chicago, III,
Tel. Victory 1115

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kcnvvood 1752

S. D. LACHAVO
Lietuvis Graborius ir 

BaJsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

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

t.

1646 W. 46th St.

Telefonai
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Cicero 294 
les esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland A vena e 

Ant ^aleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki Ik

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet 
Telefonas Canal 0464

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

ALFONSAS BRIEDIS
rsiskyre su šiuo pasauliu 

vasario 27 dienų, 3 vai. po piet, 
1930 m., sulaukęs 13 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, 111. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vų Pranciška, motinų Onų, dvi 
seseris — Bronislavų Mickus, 
Margaret Butvill, du brolius — 
Aleksandra ir Prancišką ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3556 Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks panedėly, 
kovo 3 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alfonso Briedžio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Seserys, Broliai 

, ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, telefonas

ST A NIS LOVA S* SADAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 26 d., 9:50 vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiau
lių apskrity. Paliko dideliame 
nuliudime tėvų Antanų, motinų 
Uršulę, Kcwanee, III., o Chi
cagoj — tris seseris: Antanina 
Kocevvicz, Paulina Macevvicz 
ir Mercedes Mitchell, tris švo- 
gerius: Vladislovų, Petrų ir 
James, brolį Jonų ir gimines. 
Kūnas bus išvežtas iš S. P. 
Mažeikos koplyčios, 3319 Au- 
burn Avė., pėtnyčioj, vasario 
28 d., apie 5 vai. vakare į 
Kevvanee, III., 1029 Terry Avę.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 3 dienų, 9 vai. ryte iš 
namų į šv. Antano parapijos 
bažnyčių, Kevvanęe, III., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtus į M t. Olivet 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Sadaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Tėvai. Seserys, Švogeiiai, 

Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, telefonas 
Yards 1138.

irnavimas dienų
ir naktį

KOPLYČIA

CICERO, ILL.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
S.K Y RI U S : 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Akių Gydytojai
Tęl. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

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. Brunswic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
-------O-------

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.

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

Tel. Kenwood 5117
VALANDOS:

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

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 
. , X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3313 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

---------—

Phone Boulevard 8483
DR, 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. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avc. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. l’ros- 
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avę.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 17Ū1 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

.Vai.: 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakaraii

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Mihvaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

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

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

ĮvairusGydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motertj ir vaiku pagul naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai s 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VA LANDOS j

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, ■
Rez. Telephone Plaza 8202

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE J3LDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Nainio 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vaL vak.

Av<



PRANEŠIMAI

vi-

prisirašyti.

4425 So. Fairfield Avė. £°™el> Ke^si 24 Tel. Lafp.yctte 0455

2281

ršioj Tel. Normai 4896

nauji RAKANDAI

u

ii

150

st.

MILDA Radios

ži- irFurniture & Pianos

my- 
nu-

arba 
flatu

Kalbanti komedija 
Kalbančio* iinioa

pė- 
no-

atsilankyti. 
savo drau- 
Valdyba.

GEO. HOOSLINE, 
Tel. Plaza 4594

Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALINGAS pusininkas i kep
tuvę, patyrimas nereikalingas, gali
ma įstoti su mažu iinokėjimu. Kny
gynas Lietuva, 3210 So. Halsted St. 
Box 58.

PARDAVIMUI cottage ir šalę lo
tas, labai pigiai, išmokėjimais. Prie
žastis apleidžiame miestą, 8633 W. 
55tb Place.

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
Storas ir 5 kambariai pragyvenimui. 
Parduosiu su Storu arba atskirai. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju j Lie
tuvą. Anton Michalo, 2614 W. 69 St.

Du bizniavi lotai, parduosiu 
mainysiu j bungalow arba 2 
namą.

11 Ir i f n

Tel. Lnfayette 8780

ir
1 abcrty

scenoje operetę 
Koncertas ir 
kovo (Mach) I 
Park svetainėje, 
Durys atsidarys
Šimas prasidės 7 vai 
k u o d au g i a u s i a i d a 1 y v i

nprinraal, matra-

bus 
Tiktai

per

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
štoras su penkiais kambariais už
pakaly. Geras dėl visokio biznio, 
prie 3 mokyklų, Marųuette Parke. 
Tel. Hemlock 4576, 2650 W. 69 St.

-------- O--------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

MAINAU 130 akerių farmą, 100 
dirbamos, o kita gražaus miško. Ant 
gero maino pridėsiu pinigų. Atsi
šaukite, klauskite farmerio. 4213 So. 
Campbell Avė.

BARGENAI
Parsiduoda bučemė ir grosernė 

su namu, Brighton Parke.

10 vai. vak. 
po piet.

WAREH0C8E4811 WMt Lalu 81.

RAST/k RYŠULIS RAKTŲ ant 34 
tarpe Halsted ir Auburn Avė. Kas 
pametėt galit atsišaukti i Lietuvos 
Knygyną, 3210 So. Halsted St.

PATENTAI, eopyrighta — išradimai
B. PELECHOVVICZ 

2300 W. Chicago Avė.
Brunavviek 7187

Marąuette Park S. D. A. 260 kp. 
rengia draugišką vakarienę, l <1. ko- ( 
vo, lt30 m.. 9 vai. vakare, P. P. 
Vitkų namuose. 6616 So. Californai 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvaut.

Help Wanted—Malė 
_________parbininkų reikia

REIKIA pavienių vyrų dirbti 
Douglas Bath House pirty. Pastovus 
darbas. 3516 W. Roosevelt Rd.

V. M. Stulpinas

iii

Marųuette Park

M ichigan iki

Roseland
po

‘ma, kad Gadeikis
Roseland

žu-

dra ii-

SVARBU ŽINOTI

20

sunumi Juo-

NAUJIENOS, Chicago, IH. Penktadienis, vas. 28, 1920

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Stulpinas

Jaunoji Birute 
-1— 

tadienį, 1 dieną kovo,

Visu Chicagos lietuvių socialistų 
bendras susirinkimas įvyks subatoj, 
Kovo-March l d., Universal Kiiube, 
814 W. 33rd St. Pradžioj bus apta
riami svarbesni reikalai ir vėliau 
seks draugiški užktn.dž ai. Pradžia šokinu rųMee. 
7:30 v. v. Kviečia L.S.S.Ch.C. kp.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
—B————!■ II ■! ——— ■ ——!■■■■■■■■

3331 So Halsted 
Birulė, kurios užtino- 
auklėti musų jaunųjų 
‘ tikrais tėvynainiais, 

turės savo parengimų.
Visuomenė, lankydf 

nosios Birutės parengimus, tuo- 
mi pagelias jai dirbti gražų 
ir naudingą

Bukite v 
parengime.

Jaunoji 
lis yra

e šiame 
Senis.

Sekmingas “Lambda
Gamma” hrolijes

“Lambda Kappa 
brolija, kuri susidaro 
rių jaunų 
(jiiette Pi

Kappa 
šokis

Gamma' 
iš pado- 

vyrų. Mar
iukėje, tu- 

1930 melų šokį B.
V. M. Auditorijoj, prie 68-tos 
ir So. Washtena\v avenue, pra
ėjusio sekmadienio vakarą, va
sario 23 dieną.

turėjo didžiausio 
pasisekimo, koki 
apielinkė yra ma- 

Brolija, kuri
ir veikė pasko

mėtų bėgiu, dė
jo pastangas, kad padaryti šo
ki draugijiniu pasisekimu,
sekos atlygino už pastangas.

reiškia pa- 
visoms tiems, 

ir turi vilties, 
tu-

draugijinio 
tik kalbama 
tinsi kada nc/rs. 
susiorganizavo 
tiniųjų dvejų

Brohjos nariai 
dėkos visiems ir 
kurie atsilankė 
kad ir jų nuomone šokis 
rėjo pasisekimo.

Subatoje p-lės Marijonos 
kaustaitūs vestuvės

P-lė Marijona Žukauskaitė, 
gyvenanti adresu. 10719 Perry 
avenue, išteka už p. Martino 
Larkes, šeštadienį, apie 4 va
landą po pietų, Visų šventų 
parapijos 
džiams

I ra ž n y ė i o j e j auna ve- 
bus duota šliubas.* * *
girdėti, tai ir roselan- 
tapo užinteresuoti nau-

Kaip 
diečiai 
ju patvarkymu, kurį kunigai 
įvedė šv. Kazimiero kapinėse. 
Sakoma, kad J. Čiutra net ren
kąs parašus roselandiečių tar- 
pe prieš patvarkymą.

Kaimynas.

Laidotuves Antano 
Marcinkevičiaus

Laidotuvės Antano Marcin
kevičiaus buvo vasario 25 die
nų, iš jo draugo Bakučio na
mų, 7037 So. Campbell avė.

Sakoma, buk Marcinkevičius 
buvo susitaręs su Bakučiu, kad 
kuris jų dviejų pirmas mir
siąs, tai pasilikęs -rūpinsis mi
rusiojo laidotuvėmis. Ir suta
rimą jo draugas išpildęs.

Antanas Marcinkevičius bu
vo laisvų pažiūrų žmogus. .Įis 
turėjo lotų lietuvių tautiškose

palaidojęs tame loto. Prie jų 
ir pats atsigulė ant visados.

Antanas Marcinkevičius bu
vo vedęs, turėjo du sūnūs — 
Joną ir Juozą. Bet su žmona 
buvo persiskyręs.

Marcinkevičiui mirus, duota 
žinia apie jo mirtį moteriai. 
Moteris buvo su 
zu kapinėse.

Marcinkevičius 
draugiškas, geros
gus. Taigi skaitlingas būrys 
draugų palydėjo ji į kapines 
ir atidavė jam paskutinį patar
navimą.

Kapinėse, prie duobės, kal- 
lx"jo p. Bagdonas. Graborius 
Masalskis mandagiai patarna
vo. Paul Daubaras.

buvo labai 
širdies žmo-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Marųvetfe Park S. L. A. 260 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 2 d. 
kovo, 1930 m.. 2 vai. po piet. K. J. 
Mačiuko raštinėje. 2433 W. 69 St.

(naujoj vietoj) 
Visi nariai kviečiami 
Nepamirškite atsivesti ir 
gus

--------O--------
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 

j bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

savo kandidatūrą 
iš 3-čio Illinois valstijos sena
torių distrikto, demokratų par
tijos sąrašu. Distriktas, kuria
me V. M. Stulpinas kandida
tuoja, užima pusę Bridgeporto,

Stulpino 
buvo 
neis 
Straton.

Balsavimai 
•S dieną, nuo

ežero, i pietus 
ir i žiemius iki 
gatvės.
peticija nominac

priimta.
valstijos

Jų priėmė llli 
sekretorius \V

;ks balandžio 
valandos ryto 

iki 5 valandai po pietų. V. M. 
Stulpinas kreipiasi į lietuvius 
prašydamas paremti jo, kaip 
lietuvio, kandidatūrą.

Rep.

Savininkai valgomų daiktų 
krautuvės, kuri randasi adre
su t Kast 107 Street, Ibuvo iki 
šiol Stanley Misiunas ir Sam 
Gadeikis.

šiomis dienomis 
išeina S. Misiunas 

dalį. Sako 
pasitraukiąs 

iš biznio dėl sveikatos. Pasil
sėjęs keletą mėnesių, gal eis 
į kokį kitą biznį.

St. Misiunas ir S. Gadeikis

tus ir jiems sekėsi biznyje. O 
sekėsi todėl, kad jie susitai
kydavo tarp savęs. Ir skirda
miesi jie viską užbaigė 
giškai.

S. Misiunas ir toliau mano 
kaip 

iki šiol, kad patarnauti pirkė
jams draugiškai ir sąžiningai. 

Misiunas keletą metų gy- 
Waukegan, III., ir dirbo 
menedžeris, ’Lithuanian

Corpora-

veno 
kaip
Cooperative Trading 
tion valgomų daiktų krautuvė
je. Matyti, kad p. Misiunas tu
ri daug patyrimo šioje biznio 
šakoje. Staseliukas.

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 permitą. 
Tokio permito gavimas užtrun
ka mažiausia nąėnesį ir dau- 
giaus laiko. Prie to reikia žino
ti vardą laivo, kuriuo atvažia
vai į S. Valstijas, dienų, mėne
si ir metus kada atvažiavote.

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

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

I
subatoj 

bažnytinei 
Homan 
gramą 
vak. 
įžanga

A. 178 kp. Mt. Greenvvocd, 
kovo 1 <1., 1930, rengia 
svetainėj, lllth St. ir 

Avė. balių, prakalbas, pra- 
ir išlaimėjimą. Pradžia 5 v. 
Programas prasidės 8 vai. 
35c. ypatai. Visus kviečia 

Komitetas.

Northside Bijūnėlio Choras stato 
Užvavėnios, taipgi 

šokiai. šeštadieny 
d.. 1930. Wįcker 

2040 W. North Avė. 
6:30 vai. vak. Lo- 

Užkviečiame 
uti parengime.

B. K.

Brighton Parke Amerikos Lietu
viu Piliečių Kliubas rengia iškilmin
gą vakariene 
d. kovo, 
4615 So. Mozart 
po piet. 
galėsite Įsirašyti 
kliubą.

balių, nedėlioj, 2 
Grove svetainei 

St. Pradžia 3 vai. 
vakarienėj draugai 
i i toki skaitlingą

Kviečia Komisija.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
draugija laikvs mėnesini susirinkimą 
sekmadieny, kovo 2 dieną, šių metų, 
12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turime nauju 
ir svarbiu reikalui apsvarstyti. Taip
gi nepamirškite apsimokėti savo mo
kesčius. P. K., nut. rašt.

Dr-tė Atminties Liet. Ta'utos Mo
terų ir Vyrų rengia linksmą balių 
subatos vakare, kovo 1 d., Liet. 
Tautos parap. svetainėj, 3501 Union 
Avė. Pradžia 7 v. v. Kviečiami visi 
atsilankyti, bus duodami prizai už 
lietuvišką polką. —Komitetai.

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

2418 W. Marųuette Road 
arti Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038 
-------O-------

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

Telephone Annitage 1199 
-------O-------

------o-----
Paskolos suteikiamai 

j viena dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous
Įvairus

Specialistas gydyme chronlAkų ir Banių Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas iAegzamlnavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą ilgą ir jei ai apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei-
po

tlteria epeciallotą. kurie nokiau* juatj 
ir jums nkeaucia. bot ueatss paiiakye

šalutine* iftetrzarnlnaviino----kas lumi yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede 

lioj nuo 10 rvtn ki 1 no pietų

THEATRE
3140 S. Halsted St

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Vasario 27, 

28 ir Kovo 1
Visas kalbantis didysis paveikslas

“Welcome Dąnger”
Juoksites ir kvatosite — ir 

galo juokui nebus

Dalyvaujant 
paskilbusiam, kiekvienam 

nomam komikui
HAROLD LLOYD

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilpones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonas niateri- 
J’os dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekniadie- 
niaia nuo O iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale

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

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, III. 

Tel. Cicero 1329

Partners Wanted
Pusininku Reikia

Situation Wanted
Darbo Ieško

BAKERYS ieškau darbo, galiu iš
kepti gardžią juodą ir baltą duoną, 
Sutinku važiuoti ir i kitą miestą. 
M. Almanavič, 10747 S. Indiana 
Avė. 

bB—MH r BĮ -R W — |
Help, Wanted—Malė

reikiaDarbinin

Central District
3621 S. Halsted St.

SALESMANŲ reikia pardavinėti 
Radios. Gera ateitis užtikrinta su- 
gabiam žmogui.
Furniture Co.

Farms For St
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
1-mos klesos bučernč; geistina butų, 
kad galėtu biznį vesti. 6002 South 
Racine Avė.

Help VVanied—Uemaie 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie na
mu darbo ir padėti dirbti krautuvė
je. 2640 W. 69 St. 

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

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti vaikus. 7203 So. 
Maplevvood Avė., K. Čepulis, Tel. 
Hemlock 2852. -----o-----

1

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
2 metų vaiką. Valgis, guolis ir pri
mokėsiu. 2517 W. 69th St.

F or Rent
PARDAVIMUI arba rendai 9 

kambarių rezidencija su gražiu so
du ir 10 akerių žemės, netoli Chi- 
cagos, prie gerų kelių. Tinkama dėl 
roadhouse biznio arba vištų augi
nimui.

A. BUTCHAS,
216 Woodside Rd., 

Riverside, III.

RENDON 4 kambariai, randasi 
Bridgeporto apielinkėj. Elektra, va
nos. Atsišaukite prie savininko: 
6630 So. Talman Avė. Prospect 3938

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

GERA proga lietuviui įsigyti gry
nai lietuvišką gerą biznį. Nemažiau 
trečią dalį biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusią dalį priims 
išmokėtus lotus, mažą namą arba li
kusią sumą savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Su
mokant visus pinigus už biznį sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidą ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
platesnių informacijų kreipkitės i 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką

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.

GROSERNĖ, delicatessen ir sal
dainių sankrova pardavimui. Geras 
biznis. Turiu parduoti tuojaus. 
Pigiai. 3 kambariai pagyvenimui 
užpakaly; pigi renda. 3956 South 
Western Avė.

PARDAVIMUI bučemė — namis 
ir lotai, važiuoju į Lietuvą. Lotai 
randasi Evanhtone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0.689.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
kendžių ir smulkmenų krautuvė. 
Priimsiu pirmą teisingą pasiulimą. 
Priežastis patirsite vietoje. 3233 S. 
Halsted St.

PARSIDUODA bučernė lenkų ir 
kitų tautų apielinkėj, gerai išdirb
tas biznis. Kreipkitės greitai, 2557 
W. 63rd St., Tel. Republic 4378.

PARDUOSIU arba priimsiu part- 
nerką su mažu kapitalu į Chili 
Parlor biznį, biznis geras, vienai 
persunku. 9333 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA Road House su
visais įrengimais ir namu, arti kryž- 
kelio, su visais septynių kambarių 
(7 rooms) rakandais, labai pigiai, 
iš priežasties ligos. Išvažiuoju į šil
tą kraštą.

Atsišaukite greitai:
UOth St. and Harlem Avė.

FOREST CAFFE
110 South 
7300 West

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ. D.OMEI

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

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

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

WISCONSIN
10 akrų vištų farma, 75 m. nuo 

Chicagos, rezortų apielinkėj, 1 mylia 
nuo 4,000 gyventojų miestelio. 7 
kambarių namas. Geras vištininkas 
ir daržinė; tinka daržovių farmai. 
Turi gerai išdirbtą biznį. V2 
lios nuo golfo lauko. Galima 
pirkti pilnai už cash.

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

Tel. Central 5018

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARMOS
1 iki 5 akrų. Mažas imokėjimas. 

Visos jos randasi arti Chicagos. 
Arba pabudavosime ant jūsų loto 
kokią norėsite bungaįovv ar flatu 
narna, už mažą jmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine, III.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.

4 PLATŲ namas, parduosiu 
arba mainysiu ant automobilio, 
loto ar ant didesnio namo. Kai
na .$$7500.00.

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

E. Ė. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690

1) BRIGHTON Parko bargenas, 
ant 39th PI. netoli Archer, 7 kamb. 
rezidencija, pečiais šildoma, kaina 
$3,700, morgičių $3,000, lotas 33x125 
— pigiai.

2) ANT TRIPP ST. netoli 60th 
St., 6 kamb. namas, 4 apačioj, 2 
viršuj, lotas 60x125, kaina $4,500.

3) ANT 60 West nuo Kedzie, 2 fl. 
5 ir 3 kamb., karštu vandeniu apšil
domas, gatvė ir elė ištaisytos ir iš- 
mokėetos, kaina tik $6,600.

4) Daug kitų bargenų visose mie
sto dalyse.

V. MISZEIKA,
1739 S. Halsted St., (Naujienose) 

Tel. Roosevelt 8500 
---------- ---------------------------------------

PARDAVIMUI štoras su namu, 
(Grosernė, Ice Cream, Notions), 6 
kambariai, 2 lotai, didelis garažas, 
biznis išdirbtas per penkis metus, 
netoli lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos, Brighton Parke, našlė turi 
parduoti. M. S., 4605 So. Washte- 
naw Avė.

JŪSŲ PROGA
MARQUETTE PARK BUNGALOW 

Už MAŽIAU NEGU KAINUOJA 
APRAŠYMAS—6 kamb. buff plytų 

bungalow, karštu vandeniu šil
doma, dideli kambariai, kam
pinis lotas, lotas 30xl25C Vi
si assesmentai užmokėti.

VIETA—6956 S. Artesian Avė., 4% 
blokų iki Marųuette parko, 3 
blokai iki lietuvių mokyklų.

TRANSPORTACIJA—Western. Avė 
gatvekaris, 67 gatvės busas.

KAINA—$9,250 su $500 cash. — 
l-mas rnorp-ičius vra $6,,000, 
išduotas Metropolitan I.ife 
Insurance Co. ir atmokamas i 
10 metu. Jeigu bus didesnis 
cash imokėjimas, kaina 
dar labiau sumažinta, 
šiandie, rytoj gali būti 
vėlu.

BAGDONIS,
tel. Central 4804

PARDAVIMUI pigiai mano be
veik nauja 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, stikliniai miegamieji porčiai, 
2 karų garažas, lotas 37^x125 
,dų; taipgi rakandai, jei kas 
Hitų.

DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH
2 Šmotą kandžią neliečiamai seklyčios 

setas $55.00.
7 Arnotų rleSuto valdomojo kambarin se

tas $57.00.
5 Arnotų ąžuolinis Dinetto setas $17.50.
5 ftmottį miegamojo kambario sulfitas — 

lova, drrscrfs. skrynia. 
sa« — $00.00

Kaurai 0x12 $23.80.
AtsiAauklt kasdien iki
Nedaliomis iki 5 vai.

VICTOR BTORAGE

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

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

ir augš.
Grindų Lempos

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00
$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

Cedar Chests .....
Pusryčių Setai ... 
Dinette Setai .... 
Pavieni Dreseriai 
Pavieni Vanity .. 
Day Lovos .........
Pavienės Lovos .. 
Skrynios .. 
Ice Box’iai 
Garbačių Degintojai .. 
Hot Blast Pečiai ......
Kietų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....
Elektrikinės Skalbimo

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

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

$30,000 vertes augštos rųšies 
rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.

75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

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

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

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

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas aitė- 

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

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St


