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Kova tarp Illinois 
ir internacionalinės 
angliakasių unijos

Lewis prašo Amerikos Darbo 
Federaciją atimti iš III. D. F. 
čarterj už “maištininkų” rė- 
<mimą ,

INDI ANAPOLIS, Ind., vas. 
28. — Internacionalinė vykdo
moji United Mine VVorkers oi’ 
America unijos taryba kreipė
si j Amerikos darbo Federa
cijos prezidentų Williamą 
Greeną, reikalaudama, kad iš 
Illinois Valstijos Darbo Fede
racijos butų atimtas čarteris, 
jeigu ji nepadės United Mine 
VVorkers oi’ America unijai ko
voti maištų keliančius Illinois 
angliakasius.

Savo atsišaukime į Grccnų

Buvęs Persijos šachas 
mirė nuo lėbavimų

PARYŽIUS, vas. 28. — Ne- 
uiily ligoninėje vakar mirė Ah- 
medas Mirza, buvęs Persijos 
šachas (karalius), kuris 1925 
melais buvo pašalintas nuo so
sto. Jis buvo dar tik 32 metų 
amžiaus.

Ahmedas Mirza buvo vienas 
didžiausių palaidūnų Paryžiu
je, kur jis ir šachu būdamas 
nuolat gyveno ir švaistė Per
sų turtą. Sako, kad jis dabar 
miręs, sunaikintas visokiausių 
ligų, kurias jis gavo bedykau- 
damas ir belėbaiuBamas nakti
mis.

Bolševikai pasmerkė 
vėl tris sušaudyti

Neramios demonstr. 
prieš Ispanijos kara

lių, monarchiją
Milžiniškos respublikininkų mi

nios Madiide šaukia ‘šalin 
karalių! Valo respublika!”

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
28. — Ispanijos sostinėje va
kar Įvyko milžiniškos respubli- 
kininkųr demonstracijos, kurių 
metu buvo girdėt šukavimų: 
“Šalin karalių! Tegyvuoja res
publika!” Demonstrantai atve
jų atvejais bandė žygiuoti j 
karaliaus rumus, bet kiekvienų 
kartą buvo policijos atmušti. 
Daug asmenų buvo apkulti ir 
nemaža kilų areštuoti.

Mitingas ’ teatre
Prieš demonstracijas gatvė-

[ Atlantic and Pači tie Photo]

Chicago. — C. A. Donnell, kuris vasario 17 d. tapo paskir-

Klerikalu Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

internacionalinė angliakasių ta
ryba sako, kad J. H. VValker, 
Illinois Darbo Federacijos pre
zidentas, padedąs organizuoti 
savišką angliakasių konvenci
ją Springfielde kovo 10 die
ną. Ji prašo lodei, kad Ame
rikos Darbo Federacija dary
tų žingsnių afilijuotų organi
zacijų interesams apsaugoti, ir 
neleistų jų viršininkams kelti 
maišto prieš internacionalinę 
unijų.

John L. Lewis, internacio
nalinis angliakasių preziden
tas, šiandie vėl Įspėjo vietos 
angliakasių unijų, kad ji ne
turėtų nieko bendra su šaukia
ma Springfielife konvencija.

Terre Haute, Ind., laikoma 
dabar Indianos angliakasių kon
vencija vakar formaliai nuta
rė remti Lewisų.

LUGANSKAS, Sovietų Rusi
ja, vas. 28. — Bolševikų teis
mas čia dar tris asmenis pa
smerkė sušaudyti. Pasmerktie
ji buvo valdžios tarnautojai. 
Juos kaltino dėl pardavinėji
mo daiktų privatiniams preki
ninkams. '

Aštuoniolika kitų, kaltinamų 
dėl panašių nusikaltimų, buvo 
nuteisti kalėti.

Kinų banditai nužudė 
vyskupą, kunigą ir tris 

vienuoles
LONDONAS, vas. 28. — Iš 

Honkongo praneša, kad Šnipi
ne kinų banditai suėmę kata
likų vyskupų Versiglia, kunigų 
Caravario ir tris seseris vie
nuoles ir reikalavę iš jų $500 
išsipirkti. Pinigų negavę, ban
ditai visus juos nužudę.

J. V. aviatorė atskrido 
į Sanaloa, Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

28. — Mrs. Florence Lowe 
Barnes, Amerikos aviatorė, 
skrendanti iš Los Angeles i 
Mazatlanų, šiandie atlėkė į I>os 
Mochis, Sinaloa valstijoj.

Galvijų vagys nušo
vė aeroplaną; dvi 

mergaitės žuvo
VVALSENBURG, Colo., vas. 

28. — Nuošalioj Mosca perė
joj vakar įvyko aeroplano ka
tastrofa, kurioj dvi mergaitės, 
Elsie Noble, 16, ir Abra Tal- 
low, taip pat'16 metų amžiaus, 
abidvi aukštesnės mokyklos 
studentės, užsimušė, o pilotas 
Harry Miller lengvai užsigavo.

Miller sako, kad katastrofa 
atsitikus dėl aeroplano pašo- 
vimo. Jis jautęs, kaip dvi kn- 
lipkos užgavusios lėktuvų, su
gadinusios mašinų, ir aeropla
nas pradėjęs kristi žemėn. Prieš 
katastrofų, jis pasižiūrėjęs že
myn ir pamatęs lekiančius į 
kalnus du raitelius, kurie, vei
kiausia, buvę galvijų vagys ir, 
manydami, kad aeroplanas at
siųstas jų sekioti, šovę į jį.

Vietos vyriausybė pripažįsta, 
kad apielinkėje, kur įvyko ka
tastrofa, pastaruoju laiku siau
tė galvijų vagys. Vedama 
kvota.

se, Garzuela teatre įvyko po
litinis mitingas, kuriame kal
bėjo senas konservatorių’ par
tijos vadas, buvęs premjeras 
Sanchez Guerra, vienas aitriau
sių buvusios Primo dc R i voros 
diktatūros priešininkų. Tea
tras buvo prisigrūdęs žmonių, 
tūkstančiai kitų, netilpusių vi
duj, stovėjo už durių. Sanchez 
Guerra savo kalboj pasakė, 
kad nors jis pats dar nesąs 
respublikininkas, bet ir nesto
jus už tolesnį Burbonų viešpa
tavimo išlaikymą Ispanijoje.
Diktaturo — Alfonso padaras

“Turiu prisižinti, kad aš pra
radau pasitikėjimų karūna ir 
karalių. Ne Primo de Rivera, 
bet pats karalius įvykino 1923 
metų pervartų,” pareiškė Guer
ra.

Prisikimšus auditorijai dabar 
viešai išgirdo tų, kas ligšiol 
buvo tk patylomis šnabždama, 
būtent, kad de H i voros dikta
tūra buvo paties karaliaus Al
fonso padaras, nes kas butų 
atsitikę su juo, jeigu parlamen
to komisija, ištyrus ir sura
dus, kas buvo ispanų nelaimės 
Morokoj kaltininkus, paskelbs 
savo raportą. To karalius bai
siai bijojo ir, savo kailiui gel
bėti, pasislėpė už gen. de Ri- 
veros nugaros.

Po mitingo, miniose pasiro
dė raudonos vėliavos su Šu
kiais: “Tegyvuoja respublika!” 
ir netrukus prasidėjo nerami 
žygiuoto karaliaus rūmų lin
kui ir susirėmimai su policija.

Del šitų neramumų, premje
ras Damaso Berenguer paskel
bė, kad nuo šio laiko visokios 
viešos politinės kalbos bus už
gintos.

tas vyriausiu Chicagos meteorologu (oro spėjiku).

Domingo sukilėliai ir 
vyriausybė susitarė
Vasųuez pasitraukia; laikiniu 

prezidentu iki rinkimų bus 
sukilėlių vadas Urena

SANTO DOMINGO, Domin
go Respublika, vas. 28.—Jung
tinių Valstybių ininisteriui Cur- 
tisui tarpininkaujant, šiandie 
tarp revoliucininkų vadų ir vy
riausybės įvyko susitarimas, 
kuriuo sukilimas likviduoja
mas.

Einant sutarimu, preziden
tas Vasųiiez iš’ savo vietos re
zignuoja — viceprezidentas Al- 
fonseca jau prie-š kelias dienas 
rezignavo. Revoliucininkų va
das, gen. Urena, patampa lai
kiniu prezidentu iki ateinan
čių rinkimų, kurie jvyl<s gegu
žės mėnesį.

.Revoliucija įvyko beveik Imj 
kraujo liejimo.

Profesorius už žmogžu- 
dybę nužudytas

. COLUMBUS, Ohio, vas. 28. 
— Šį vakarą kalėjime čia ta
po nužudytas elektros kėdėj 
Dr. James II. Snook, 'buvęs 
Ohio valstijos universiteto pro
fesorius. Mirties bausmei jis 
buvo pasmerktas už nužudy
mą studentės Theoros K. Hix, 
savo meilužės.

Del gaisro miestelis li
ko visai be mokyklą
WAYNE CITY, III., vas. 28. 

— Praeitų naktį gaisras čia 
sunaikino trobesį, kuriame po 
vienu slogu buvo pradžios, vi
durinė ir aukštesnė mokyklos. 
Dabar miestelis liko be jokios 
mokyklos.

Bankininko sūnūs užsi
mušė autui susikūlus
EQUA»LITY, Ilk, vas. 28. — 

Vieškely, netoli nuo čia, jo au
tomobiliui apsivertus, užsimu
šė Albertas Ollinger, Shawnee- 

! towno banko kasieriaus sūnus.
Chicagai ir apielinkei federa- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; šalčiau į 
vakarą; vidutiniai pietų vaka
rų, vėliau žiemių vakarų, vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 320 jr 440 F.

šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 5:30. Mėnuo leidžiasi 
6:13 vakaro.

Leningrade areštuoti 
du žydų rabinai

MASKVA, vas. 28. — žydų 
.telegrafo agentūra praneša, 
kad sovietų žvalgyba suėmė' 
vyriausią Leningrado rabiną 
Lazarevą ir rabiną Jasnogo- 
rovskį. Abudu esą kaltinami 
dėl turėjimo neteisėtų susisie
kimų su užsieniais.

Per vagis, žmogus nors 
gyvas žemėn lįsk...

KE'NOSHA, Wis., vas. 28.— 
Vietos pilietis Angelo Giaco- 
mini ne- juokais ėmė abejoti, 
kad žmonėse butų dar kiek są
žinės. Atrodo, visi vagys, blo
gi žmonės...

Angelo sumanė verstis triu
šių auginimu, ir pradėjo su 
keturiais. Kažkas ėmė ir pa
vogė visus keturis.

Jis sumanė verstis vištų au
ginimu, ir pradėjo su septy- 
liomis. Kažkas ėmė jas ir pa

vogė.
Jis nusitarė pradėti garažo 

biznį, fsitaisė. Kažkas padegė, 
ir garažo neliko.

Angelo įsigijo gerų šunį. Įsi
gijo gerų grandinį, šunį jis 
prirakino prie namų kertės.

Kažkas ir grandini nusine
šė!

INiDIANAPOLIS, Ind., vas. 
28. — Gaisras čia sunaikino 
Big Four geležinkelio miLLn’š 
ką tepalų ir aliejaus sandėlį, 
patlarydamas apie $1,000,000 
nuostolių.

I
Walker dirbsiąs toliau 

angliakasių unijai 
reorganizuoti

SPRINGFIELI), Ilk, vas. 28.
— John H. VValker, Illinois’ 
Darbo Federacijos preziden
tas, šiandie pareiškė, kad jis 
nepaliausiąs savo darbo kasy
klų darbininkų unijai reorga
nizuoti. Jis pasakė, kad John 
L. Levvis nebeturįs teisės kal
bėti ir statyti reikalavimus kaip 
United Mine Workers of Ame
rica prezidentas. Jo teisė kal
bėti tos organizacijos iva,rdu 
esanti pasibaigus kartu su in
ternacionalines konstitucijos 
pasibaigimu 1929 metų kovo 
31 dieną. Nuo to laiko jis esąs 
privatinis asmuo, turįs ne dau
giau autoriteto kaip ir kiek
vienas kitas eilinis angliaka
sys.

Hooverio komisija at
vyko į Haiti tyrinėti
PORT-AU-PRINCE, Haiti, v. 

28. — Prezidento Hooverio pa
skirta komisija Haiti sąlygoms 
tyrinėti šiandie atvyko į Port- 
lau-Princeų pradėti savo darbų 
dirbti.

Kaune šovė į Kipro 
Petrausko butą

Kulipka išmušė langų ir įstri
go sienon. Niekas nesužeis
tas. Įvykis padarė sensaciją

Kauno laikraščiai praneša, 
kad vasario 10 dienos 6 va
landų ryto kažkas šovė į dai
nininko Kipro Petrausko bu
tų. Pats Petrauskas dar tuo 
metu miegojo, o jo žmona, 
artistė Zalinkevičaitė-Petraus- 
kienė, gretimame kambary rū
pinosi dukrelei maistu.

Netikėtai pasigirdo šūvio 
trenksmas, lyg butų kas spro
gęs. P. Petrauskienė pamaniu
si, kad sprogęs koks butelys, 
bet, apžiurėjus, nieko nerado. 
Trenksmas pabudino ir p. Pe
trauską. Besižvalgant, pastebė
ta nubyrėjęs nuo sienos tin
kas, kuris apibėrė ir prie sie
nos pakabintą ant kėdės kos
tiumų. Trenksmo priežastis pa
aiškėjo, kai lango stikluos dar 
buvo rastos kulipkos padary
tos skylės.

Tada pranešta policijai, ku
ri apžiurėjo įvykio Viedų iir 
pradėjo kvotų.

Ponų Petrauskų namuose 
turi butus dar konservatorijos 
profesorius Marini, užsienių 
reikalų ministeris Dr. Zaunius, 
ir kiti — visi ramus žmonės. 
Jei kas butų kėsinęsis prieš 
ministorį Zaunių, tai birtų ge
riau ištyręs, kuriame namų bu
te jis gyvena, o ne butų aki
ploti! šovęs į bet kurį langų. 
Greičiausia, bus, kad koks ne
blaivus praeivis šovė iš revol
verio ir kulipka prip/uolama’i 
pataikė Petrauskų Įaugau.

Tas įvykis vis dėlto padarė 
Kaune didelę sensacijų.

Toki šaudymų atsitikimai 
Kaune esu gana dažni. Taip, 
prieš porų metų Fredoje ku
lipka pataikius į vienos jHine- 
lės langų. Dar kiek anksčiau 
kita kulipka pataikė j kunigo 
Bučio langų, kuri, kaip pasi
rodė, buvo vieno vaiko palei
sta iš “montekristo”.

(Tęsinys)
i

KAUNAS, vas. 3. (LA.). — 
Teismas prijungė prie bylos 

dar kai kurios naujos medžia
gos ir paskelbė, kuo šalys ga
lės remtis savo ginčams. Tada, 
teismo pirmininkui leidus, 

dar davė paaiškinimus 
teisiamieji.

Mačiulis tarp kitko pa
reiškė, nemokėjęs ir nevedęs 
buhalterijos. Visur pasitikėjęs 
Rimša. Bankui prekybų vesti 
liepęs centras. Pats teisiamasis 
dėjęs pastangas sugražinti iš 
Brazilijos Rimšų, bet tos pa
stangos nuėjusios veltui ne dėl 
teisiamojo kaltės.

Z i n g ib ergas pareiškė, gir
di, visų laikų stengęsis sutvar
kyti banko buhalterijų, bet 
Rimša kliudęs. Po banko san
dėlio gaisro tepamatęs banko 
vadovybės “nešvarius darbus” 
ir ne tik jų neslėpęs, bet pa
čiai banko vadovybei, esu, pro
testavęs dėl to. — “Aš pats 
nieko nevogiau” — baigė savo 
paaiškinimą, galantiškai šypso
damasis...

Raupys pasisakė, iš vals
čiaus raštvedžio padėjėjo pate
kęs į banko buhalterius ir, pats 
iš pradžios nieko nenusimany
damas buhalterijoj, tedirbęs tai, 
ką liepdavęs Rimša.

P1 e v o k a s pareiškė, kada, 
girdi, dėl blogų darbo sąlygų 
ir dėl blogų santykių su bu
vusiu Liet, koopcrac. b-vių fi
gos Rokiškio skyriaus vedėju 
Lcsevičium perėjęs iš tos į- 
s ta i gos i ūkininkų s-gos Ro
kiškio banką, tuojau pastebė
jęs, kad tasai bankas negalįs 
ilgiau gyvuoti. Bandęs preky
bų sustabdyti, bet nepavykę.

Teismo pirmininko paklaus
tas dėl banko žibalo nutekėji
mo iš statinių, teisiamasis pa
reiškė, buvęs sustatęs net ak
tų dėl to, bet, girdi, niekas 
nepasirašęs to akto...

Paklausias, kodėl savavališ
kai bandė šio teismo posėdžio 
metu ekspertų kambary prira
šyti numerį vienoje važtaraš
čio sąskaitoje, Plcvokas teat
sakė,- kad, girdi, tuo bildu te
norėjęs palengvinti eksperlyzai 
darbų ir pats sau išaiškinti da
lykų...

R e p š y s tepaaiškino, kad, 
išrinkus jį i Lanko valdytų, 
senoji valdyba visai neperda- 
vusi naujai išrinktajai banko 
reikalų.

L e s e v i č i u s aiškino, kad

(prekybos santykiuose niekas 
nežinojęs nei Liet, kooperaci
jos b-vių s-gos skyriaus, nei 
ūkininkų s-gos banko Rokišky, 
o težinoję Lesevičių ir Rimšų.

K u r 'k i s, gavęs žodj, pa
reiškė: “Aš nieko neturiu”...

| teismo pirmininko paklau
simų dėl dviejų Uet. kooper. 
b-vių s-gos vagonų cukraus tei
siamasis atsakė, konkretiškai 
nieko neatsimenąs, tik tiek, 
girdi, kad buvę krauta į banko 
sandėli ir buvę iš jo iškrauta. 
Raščiukų apie to cukraus pa
krovimų į banko sandėlį tei
siamasis, girdi, kažkieno papra
šytas, išdavęs dar prieš gais
ra. *

Teisiamieji pral. Labanaus
kas ir A. Trimakas, davę savo 
paaiškinimus anksčiau, šį kar
tų pareiškė, neturį tuo tarpu 
daugiau nieko bepridėti.

Apie pusiau antra vai. po 
pietų teismo pirmininkas p. Gu
dauskas paskelbė teismo tar
dymų baigtų ir, valstybės gy
nėjui p. Rantenui paprašius, 
šalių ginčus atidėjo iki šios die
nos 9 vai., kad naujas šioje 
byloje prokuroras turėtų laiko 
susipažinti su pačia byla ir teis- 
no tardymo patiekta medžia

ga.
Teisino tardymo finale 

tiesiog neiškenti žmogus nepa
žymėjęs šio teismo posėdžio 
pirmininko — Panevėžio apy
gardos teismo vicepirmininko 
p. Gudausko parodytų ypatin
gų rūpestingumų, kad ši byla 
butų išaiškinta kuo objektin- 
giausiai.

Jau pradžioje tik prisaikin- 
tus liudininkus jisai ypatingai 
įspėjo, girdi, valstybei svar
biau yra, kad nebūtų nuteisti 
nekalti, negu kad išteisinti kal
ti, nors ir nusikaltusių baudi
mas, kaipo užkirtimas kelio ki
tiems nusikaltimams yra labai 
svarbus dalykas.

Toliau, liiujininkus apklau
siant, teismo pirmininkas p. 
Gudauskas nuolat stengėsi iš
aiškinti, ar, pačių su draugiš
kais vekseliais nukentėjusių 
liudininkų supratimu, faktas, 
kad jie patys 1928 m. V. 6 d. 
susiriijkįme buvo nutarę duoti 
draugiškus vekselius, jau ne
reiškia, kad dėl tų draug. vek
selių nebūta ir jokio apgavi
mo.

(Bus baugiau)

PINIGAI
LIETUVON

Valstiečių vargai

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

Prūsijos vidaus reikalų 
ministeris rezignavo
BERLYNAS, vas. 28. — Ta- 

riamai dėl blogos sveikatos, 
šiandie atsistatydino Prūsijos 
vidaus reikalų ministeris Al
bertas Grzesinsky. Jo vieton 
paskirtas prof. Heinrichas 
Waentig, prūsų Saksonijos gu
bernatorius.

JONIŠKIS. — Mes joniškie- 
čiai vėl baisiai vargstame. Sun
ku įsivaizduoti, kaip šiemet 

ūkininkai išlips iš savo var
gų?

Teisybe, užaugo javų ir li-l 
nai pusėtini, bet kaina, taip 
žema, kad parduodant ašaros 
.rieda, o či.a, kaip tamsus de-; 
bosys, slenka mokesčiai, pas
kolų reikalavimai etc., turėda
mi ūkius, plukdamies taip, 
kaip niekados dar nesiplukėm, 
sulaukėm tokio momento, kad 
nėra išeities, reikia traukti iki 
galo žūt ar bu t.

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.

1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Apie ponus

Lietuva saus i't rojus — 
šneka ponai j artojus! 
“Kur tik kelsi porą kojų, 
laimė sėja vasarojų”. 
Ir tikrai, po mus tėvynę 
laimė rado sau sėdynę. 
Lietus lijo, laimę sėjo, 
drūti ponai vaikštinėja. 
Laimė šypsos mus sodybai 
dygsta ponai, taip 

bai.
kaip gry

n.
Augo Jurgis. Augo Jonas, 

ponas.
Jurgis varles muši nėjo, 
Jonas kiaules varinėjo. 
O dabar jau po elėją; 
ponas Jonas vaikštinėja.
Ponas Jurgis jau i balius 
važinėja kaip karalius. 
Jonas biznį gerą darė, 
Jurgis šmugelį pavarė.
Biznis ėjo ir žydėjo,* 
Kapitalų Jonas dėjo.

jo kišenėj—milijonas. 
Niekas šito neatspėjo, 
kai varles jis mušinėjo. 
Niekas šito nepamanė, 
kai' Jonelis kiaules ganė.

III.
Ponas Jurgis, ponas Jonas 
švilpia savo milijonus.
Ūžia, trinkia, dzinguliuoja, 
bizni varo, spekuliuoja.
Litus vagia, 
niekas biesų 
Bėga dienos, 
tebežydi dar

•ten, kur litų daug praryta, 
ten kur Jurgis ir* kur Jonas 
krovė savo milijonus. 
Policeiskis melsvakuodis 
visą reikalą užuodęs 
tuoj Jurgiuką ir Jonelį 
nugabeno į turmelį: 
“Prašom, Jurgi, prašom,

Jonai, 
įturmelį prašom' ponai!”

IV.
Miškas gaudžia. Medžiai ūžia, 
kad skurdi žmonių dalužė. 
Putės, kėlėsi j ponus, 
barstė, žarstė milijonus. 
Ponas Jurgi, ponas Jonai, 
kur pradingo milijonai? 
Nelaiminga tu Lietuva, 
kiek čia ponų šitaip žūva, 
čia už lašinius už nieką • 
varinėja taip, kaip slieką. 
Tiesus kelias į turmelį, 
ten pas daktarą Draugeli, 
kur broliukas Eliziejus 
srebia barščius su aliejų, 
kur tėvelis Konstantinas 
tarp belanges sienų trinas. 
Ten gyvent gražu, malonu. 
Prašom, prašome ten ponų...

Ir jeigu Dievas jam padėjo 
jisai tarnauja padėjėju.

Jei padėjėju ir netinka .... 
tarnauja jis policininku; 
jei ir iš čia jam reik išeiti 
važiuoja valsčiun pas viršaiti

Kuris šiandieną, baigę teisę 
tasai gerokai įsitaisė.
J is antstoliauja Tribunole, 
arba važiuoja sau namolia...

Jeigu iš vietos ką pavaro 
tasai ir randa būdą gerą 
padaro slaptą sukilimą • 
ir gauna naują pakėlimą.

Kuriam nevyksta agituoti 
tas bando rankomis diktuoti. 
Kertėj sučiumpa savo vadą 
ir taip ramiai akis išbado.

Visus, kas turi gerą ranką 
į ministerijas surenka.
Todėl jei vienas nusidėjo 
senai su tuom susikalbėjo...

Čia referentas, patarėjas, 
net gera daros pažiurėjus!.. 
Nemažą gauna šiandien algą, 
pamiega sau, gerai pavalgo...

žodžiu — kas tik rašyti moka 
valdininkauti apsimoka.
šiandieną mus inteligentai 
yra visokį referentai.

“V-sva”

Liūne Janušytė

Dvigalve kaukė

šytume su kauke. — pasiūlo 
rengėjai.

Dvigalvė kaukė padaro jiems 
aukštą garbę. Fotografuojasi. 
Drauge su visais. Ji, aišku, cen
tre. O aplinkui visi stovi ir 
stengiasi daryt patenkintas mi
nas. “Ot, reiškia, kokia origina
li kaukė musų tarpe!..”

O ta poniutė, kuri buvo apal
pusi anksčiau iš pavydo, — vėl 
apalpo. Ir taip ir nusifotogra
favo. Apalpusi.

—Kai tik pažiurusiu kada į 
šitą fotografiją, tuoj prisimin
siu kokia aš žiopla buvau, kad 
nesugalvojau taip originaliai 
apsidaryti O tik už kažkokį ne
laimingą verbliudą persivilkau!

—Jėzus Marija! — mąsto 
dvigalvė kaukė, žvairakiuodama 
į duris. — Tuoj pulsiu greičiau! 
Bėgsiu!

O dabar — viens, du trys! 
— prašome nusiimti kaukes! 
Komanduoja rengėjai.

Visų žvilgsniai įsmenga į dvi
galvę kaukę.

Tuoj visi švilpt — ir nebėra 
kaukių.

O ta dvigalvė pasigraibaliojo 
sau aplink veidus. Ir nieko. Ko
kį velnią ten nuimsi!

—Prašom kaukę nuimti! — 
primygtinai paprašė rengėjai.

—Aš... Tuojau... Aš., palau
kit... dejavo vargšė dvigalvė 
kauke, ieškodama kur čia ar-

suriko

—Vot velnias! — sukeikė jis, 
net sušilęs nuo tų pastangų. — 
Anei viena neina!

—Stipriai prikabintos! Lai
kosi ! — stebėjosi publika.

—Per aspera ad astra! — 
siryžo vėl visuomenės labui 
siaukavusis. Pailsėjęs kiek.

Kaukė dabar neberėku.
spiegė. Paskui ir nebespiegė.
Visai nutilo.

—Ne, be galo jau kažkaip 
ypatingai padaryta kaukė! Jo
kiu budu nenuplėši! — pagaliau žemintai! 
nustojo vilties pasiryžėlis.

—O jau! O dar stipriausias 
musų mieste skaitaisi! — pa
šiepė kažkas.

—Stipriausias!

Jut Boki.
Inteligentiškas jau

nimas
Šiandiena mus inteligentai

i yra visokį referentai,
i vadai, teisėjai, sekretoriai; 
žodžiu — valgyti baisiai nori.

ištai duokim tūlas Martinėnas 
pabaigęs mokslus Ežerėliuos 
kuri tai poną prikalbėjo.
kad paskirtų nors ir...teisėju..

Kas i teisėjus nebegali 
tas susiranda kitą kelią.

litus krauna 
nepagauna, 
metai sukas, 
Jurgiukas.

Tu tėvyne, tu Lietuva, 
Jonas žulikas nežūva.
Bet. štai vieną gražią dieną 
garsiai pralėkė naujiena, 
kad revizija daryta

100 Radio Setų

kabinetu vertės

Radio

buvo kaina

$79.00 
$49.00 
$39.00 
$49.00 
$98.00 
$98.00 
$29.00 
$29.00 
$15.00 
$19.00

i, Phonografa 
$230.00 už ....

sugrąžintų iš Kostumerių, kurie nega 
įėjo išsimokėti, jums tik tereikės už 

mokėti tiek kiek paliko balansas

Viskas giiarantuota ir parduodame ant 
Lengvų Išmokėjimų

geras dėl mokinimos

R. C. A. Radiola Dynamic, 
$210.00 už ...................

Atvvater Kent 7 tūbų 
vertės $200.00 už .....

Steinite 7 tūbų 
vertės $225.00

Brunstvick-Radiol
krūvoje vertės

9 tubu RADIO
U7. ...................

su rolėmiGrojyklis Piana 
i $700.00 už ....
Skalbiama mašina, Elektrikinė

buvo vertės $175.00 ..............
Brunk\vick Radiola

vertės $200.00 už ...................
Graži Victrola

vertės $150.00 už ...................
Pianas rankini

parsiduoda tiktai

Rex Radio Shop
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 3986

“Lodzėje, Lenkijoj, šiomis 
dienomis viena moteris pa
gimdė kūdikį su dviem gal
vom.” “M. R.”
Praeina 20—30 metų. Lodzė

je, Lenkijoj, kaip sako “Musų 
Rytojus”, gyvena sau laimingai 
pilietis su dviem galvom. Ir 
niekam nieko blogo nedaro.

Tik staiga, kažkur gretimame 
mieste ruošiamas didelis ma
skaradas.

Po paibelių...— mąsto sau 
pilietis su dviem galvom. — Ko 
čia žiopsoti.. Eina visi j maska
radus, netgi kurie tik po vieną 
galvą teturi. Kodėl man, pilna- 
teisiui visuomenės nariui nenu-

Mes suprantame gal tamsta 
incognito čia, bet... matote... 
pas mus tokie papročiai... Pra
šome nusiimti.

—Pašome nusiimti! — pakar
tojo ir publika.

—Tur būt fizija tokia, kad 
bijo doriems žmonėms ir paro
dyt ! — garsiai ėmė kažkas 
spėlioti.

—Aišku! Koks nors šarlata
nas! Akis mums apdūmė — ir 
tiek! Atsibaladojo iš kažkur!...

—Kaip dar tokiems visokiems 
ateiviams prizus duoda!

—Pas mus visad taip! Saviš
kius pamiršta! O jeigu tik kas 
iš kitur, tai tuoj,!..

—Ir ypač, kad nieko tokio 
ypatingo! Nu R— kas tai: dvi 
galvos! — pastebėjo apalpusi 
poniutė.

Publika ėmė nekantraudama 
trypti vietoj.

—Prašome tamstos dar sykį 
nuimti kaukę! — pakeltu balsu 
paprašė rengėjai.

—Juk, suprask, mums be ga
lo įdomu: šitoĮęį^ įdomi kaukė, 
mes norim išreikšti tamstai sa
vo entuziazmą! Bet kas tamsta? 
Kas po kauke? Mes, — tamstos 
garbintojai, prašome, padaryti 
mums malonumą ir nuimti savo 
vieną galvą!

Vienas iš 'garbintojų entu
ziastiškai pasiraitojo rankoves.

—Plyš-truks, bala nemato!

teisėjai j

paraitytom
kevos po-

kaukės. Ir įteikė poniutei — 
verbliudui.

—Visgi,
! ne dvi galvos, bet užtai — vis
kas kaip ant delno! Viskas čia 
aišku!

Dvigalvę kaukę išmetė į kitą 
kambarį. Paskui niekas neina
te, kaip ji išnyko. i

—Ačiū už maskaradus, — 
karčiai šypsojosi dvigalvis pilie
tis, grįždamas traukiniu į savo 
gimtąjį miestą. — Ačiū — nu- 

Pirmą iy paskutinį 
kartą!..

Ne gyvenimas išeina, bet 
pragaras!

Ir vienas džiaugsmas tik, kad 
Eikit patys,' ponai gydytojai tame pačiame 

jeigu taip! Bandykit! — supy-|“M. Rytojau 
ko tas, kur su paraitytom ran- ja: 
kovėm.

Dar keli piliečiai iš publikos 
ir net pats ponasi žvėryno savi
ninkas, kurs kasdien plikom 
rankom liūtus mankština, — 
bandė atplėšti galvas nuo dvi
galvės kaukės. Bet ir tai nieko:

! negelbėjo.
Kaukė tylėdama, beveik apal

pusi, gulėjo vidury salės. Ir 
kuriam ne, tingu,

sako, — nors ir

pa- 
pa-

Ale dėl visuomenes gerovės pa- 
siaukoju! Aš, piliečiai, nors 
smurto keliu nuimsiu jam gal
vą ir patenkinsiu jūsų žingeidu
mą! *• • 

—Klausykit... Leiskit mane..
— kuone verkdama prašėsi dvi
galve kauke.

—Nieko neleisim! Nusiimkit 
galvą, nes mes norim išvysti 
tą, kuris...

—Ai! Laikykit!
kažkas publikoj.

Dvigalvė kaukė buvo be.ban- 
danti šokti pro langą, nors ir iš 
antro aukšto.

—Ach šitaip!.. Nu, jeigu taip, 
tai ir mes taip! — sujudo pub
lika.

—Jam reiškia ir prizus duok 
ir dar prašyk, kad imtų... kad 
savo kvailą veidą parodytų! — 
kreipėsi sunervuoti 
publiką.

Entuziastas su
rankovėm atsistojo 
zėn.

—Aš aukojuosi visuomenės ir 
tėvynės naudai, — pasiryžėlio 
balsu tarė jis.

—Gerai, — leido rengėjai.
—Jeigu taip, tai taip! Nuimk kiekvienas, 

tamsta jam vieną galvą! 'galėjo prieiti prie jos ir plėšti
Dvigalvė, kaukė rūkė, cypė ir | galvą.

spardėsi. Rengėjai ir šiaip publi-' Rengėjai pagaliau supyko, 
ka laikė ją už kojų ir rankų. O —Spiaut, jeigu taip! — su- 
pasiryžėlis su paraitytom ran- suko jie. — Jeigu taip baisiai 
kovėm iš visų savo jogų sten- išsistato, taip baisiai įsivaizduo- 
gesi nuplėšt jam nors vienų , ja, tai, ir tiek to! Ir nereikia! 
galvą. Atėmė prizą nuo dvigalves

N-ry pranašau-

“...kūdikis.
liks gyvas.”

Ačiū Dievui!

tur būt, neiš

[“V-sva”]

JUOKAI
Jeigu Šekspyras musų die

nomis gyventų, jis butų papras
čiausias žmogus ir nei kuo ne
būtų pažymėtinas.

—Kaip tai? Juk jis turėtų 
tris šimtus metų.

—Aš skaitau, kad moteriai 
30 metų yra pats gražiausias 
amžius.

—Ypač tokiai, kuri jau turi 
ketuinasdešimt.

Šiandie Atidarymas
Brighton Motor Sales, Ine

3962 Archer Avė., tel. Lafayette 6666

Parduoda, taiso ir

aptarnauja

Graham-Paige automobilius

ir prekibinius karus

Šiuomi pranešame gerbiaVnai lietuvių visuomenei, kad Archer Motor Sales, 610 W. 35 St., 
permainė savo firmos vardą į Brighton Motor Sales, Ine. ir persikėlė į nuosavą, patogų ir 
gerai įrengtą namą 3962 Archer Avė., kur ir toliau pardavinėsime, taisysime ir aptarnau
sime garsiuosius Graham-Paige pasažierinius automobilius ir prekybinius (komercinius) 
karus. Iškilmingas atidarymai šios musų įstaigos bus šiandie, kovo 1 d.

Mes kviečiame visus lietuvius atsilankyti į musų naująją vietą, pamatyti musų pilną 
rinkinį naujųjų gražių ir gerų Graham-Paige automobilių ir musų įrengimą jums patarnauti.
> Carl Wainoris, Joseph Bagdonas, John Lasky,

Peter Novak, George Shleivis

Sis Stiprus Basikas

Ir nueina.
{eina į salę. Nei šio, nei to. 

Kaukės, žinoma, ne labai taip 
jau peiktinos, bet girti negali
ma.

Na, o šitas su dviem galvom 
vos Įeina, iš kaito į save visų 
dėmėsi atkreipia.

—Vai, vai! — šnabždasi pu
blika. — Pažiūrėkit, kokia įdo
mi kaukė! Kaip originaliai pa
daryta !..

Viena poniutė net apalpsta iš 
pavydo, kad ne ji tokią kauke 
sugalvojo.

Vienas rengėjas priėjo prie
j dvigalvės kaukės ir sako tyliai. 
, kad niekas negirdėtų.

—Ačiū tamstai, kad nors 
tamsta šiek tiek paįvairinai mu
sų balių. O tai iki šiol nieko ge
resnio nebuvo.. Prizas, tai jau 
kaip amen teks tamstai! Ačiū 
dar sykį!..

O dvigalvė kauke vaikščiojo 
sau liūdna po salę.

—Dievaž! — mąsto ji. — 
Spruksiu va pro šitas duris!

| Arba gal pro langą, kad grei
čiau butų! Kad neprisikabintų!..

Bet buvo jau per vėlu. Žiau- 
I rus likimas savo beširdžia ran
ka nutraukė jo svajones, — 
kaip sako visokie žymus rašy
tojai.

Priėjo pora baliaus rengėjų 
prie dvigalvės kaukes.

—Taip ir taip, sako jie. — 
Kaip tamsta, tur būt, jau ir 
pats teikeis pastebėti, visų prie

lankumas tamstos pusėj. Todėl 
mes skaitome sau garbe įteikti 
tamstai šitą dovaną...

Ir itėike jam kažką.
- Ačiū... — sarmatijasi dvi- 

1 gaivu kaukė, — jus gal kam ki
tam jteiktumėt... Aš nesijaučiu 
esąs vertas...

Ach, ką jus! Ką tamsta 
| kalbi! žiūrėk, visų simpatijos 
|jusų pusėj.

—Valio! — rėkia publika. — 
Nicchaj gyvuoja ilgiausius me
tus dvigalve kauke!! Prizą!

—Dabar paprašykim padaryt 
mums aukštą garbę, ir bendrai I 
su visais nusifotografuoti. Pra- |

Per 25 Metus Saugojimo
TAUPIMŲ DAUGIAU 40,000 DEPOZITORIŲ 
LAIMĖJO IR IŠLAIKĖ JŲ PASITIKĖJIMĄ

Jus Turite Turėti Savo Tau
pimo Sąskaitą Čia

VALANDOS:
Antradieniais ir 

šeštadieniais
9 ryto iki 8 vai. vak.

Visas kitas dienas
9 ryto iki 3 v. p. piet

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

" - Autorizuota Trusto Kompanija ...
Corner Halsted ®. Roosevelt Road 

C H I C A G O

DEPARTAMENTAI: 
TAUPYMO 
KOMERCIJOS 
REAL ESTATE ir 
PASKOLŲ 
APSAUGOS BOX’A1 
PINIGŲ SIUNTI
MAS, KREDITAS, 
AUKSO BONDSAI
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[korespondencijos]
notei sėtai 

sostinę Vii- 
nesitraukti 
kol Vilnius

Grand Rapids, Mich
Raudoni ir juodi biznieriai

pats klebonas 
savo parapija 
dalyvauti. Bet 
žmonės nuėjo 

tai tas

Kokis laikas atgal S. Nau
džius “Naujienose” rašė, kad 
bolševikų valdoma Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Dr-ja atmetė 
SLA. 60 kuopos pakvietimą ben
drai paminėti Lietuvos nepri
klausomybės 12 metų sukaktu
ves. Pamatę tą koresponden
ciją bolševikai gvoltu suriko 
per savo spaudą. Girdi, S. Nau
džius butų geriau padaręs, jeigu 
kuopos susirinkime butų pasiū
lęs sušaukti protesto mitingą 
prieš Lietuvos mėsininkus. Ži
noma, nėra ko stebėtis, kad bol
ševikai taip nepatenkinti minė
jimu Lietuvos 12 metų nepri
klausomybės, nes jie visvien 
nebūtų turėję progos dolerių pa- 
sikolektuoti, kaip jų raudonas 
biznis reikalauja.

Ne kitaip ir su juodaisiais 
biznieriais einasi. Kaip keturių 
didelių draugijų atstovai susi
rinko pasitarti apie viršminėtą 
rengimą, tai nutarė dėti visas 
pastangas, kad kuo-daugiausia 
lietuvių pritraukti prie paminė
jimo. Todėl ir 
Lipkus su visa 
buvo užkviestas 
kuomet nusiųsti
pas kunigužį pasitarti, 
atsakė, kad esą nei aš nei mano 
geri parapijonai nedalyvaus to
kiame apvaikščiojame, nes baž
nyčiai iš to nėra jokios naudos. 
Mat, draugijų atstovai nutarė 
rengti apvaikščiojimą be jokios 
įžangos ir tik padaryti kolektą 
dėl Vilniaus našlaičių. Reiškia,! 
ir juodojo internacionalo agentas j 
pasielgė taip, kaip ir raudono-! 
jo: kur nėra biznio, ten ir da
lyvauti nereikia. Keista, kaip 
tos dvi lietuvių srovės gali tū
lais reikalais veikti sutartinai.

Bet nežiūrint juodų ir rau
donų biznierių pasipriešinimo 
kultūringam darbui, paminėji
mas įvyko ir buvo sėkminges
nis, negu mes tikėjomės. Sve
tainė žmonių prisirinko pilnutė
lė. programas buvo. įvairus, su
sidedantis iš muzikos ir prakal
bų. Kalbėjo S. Naudžius ir D. 
Greižaitis, ir publika patenkin
ta išsiskirstė, išnešdama ir pro
testo rezoliucijų prieš Lietuvos 
valdžią. Aukų surinkta nedaug, 
kadangi čia siaučia didelė 
darbe. Vienas iš atstovu.

be-

paminėjimo 12 metų 
nepriklausomybės su- 
priėmėm vienbalsiai 
protesto rezoliuciją

REZOLIUCIJA

Mes, Grand Rapidso lietuviai, 
susirinkę masiniame mitinge, 
kurį sušaukė keturių didžiulių 
draugijų legališkai išrinkti at
stovai vasario 19 d. 1930 me
tais švento Jurgio Dr-jos sve
tainėj dėl 
Lietuvos 
kaktuvių, 
sekančią
prieš dabartinę Lietuvos vyriau
sybę. Reikalaujame;

1. Kad butų atsteigta demo
kratinė tvarka;

2. Kad butų sušauktas Seimas 
sulig pirmosios konstitucijos 
patvarkymų;

3. Kad butų suteikta Lietuvos 
piliečiams spaudos ir susirinki
mų laisvė;

4. Kad butų panaikintas karo 
stovis;

5. Kad butų paskelbta visuo
tina amnestija politiškiems ka
liniams. '

To nepadarius, mes pasiža- 
dam visuomet stovėti tų žmonių 
eilėse, kurie kovoja už Lietuvos 
demokratijų, ir juos remti viso
kiais budais.

Vilniaus klausime mes visi 
vienbalsiai stojam už prijungi
mą Vilniaus prie Didžiosios Lie
tuvos. ir protestuojam prieš

P Ko ne Virgiinia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

c KONTR AKTORIŲ S -
4Ž>6 So. Rockwell ŠU Chicago, III.

lenkų valdžią, kuri 
pasigrobė Lietuvos 
nių, ir pas i žadam 
iš kovos lauko tol,
bus grąžintas Lietuvai.

Pasirašo Rezoliucijų Komisija:
S. Naudžius, , 
J. Naudžius, 
J. J. Bau ra.

Indiana Harbor, Ind
Smagus vakaras

Vasario 23 d. Lietuvių 
svetainėj buvo surengtas 
gražus vakaras. Rengė šv.
Draugija iš E. Chicago, 
Buvo suvaidinta keturių

para-
pi jos 
labai 
Onos 
Ind.
veiksmų drama “Pirmieji žings
niai”.

Visi lošėjai savo roles išpildė 
labąi gerai. Aš- nemaniau, kad 
Šv. Onos Draugija yra taip veik
li ir turi tokių gabių vaidintijų. 
Kai kurios moterys ir vyrų ro
les atliko, ir atliko visai gerai.

Aš visada mėgstu į tokius 
parengimus eiti. Bet šitas va
karas. mano manymu, buvo gal 
geriausias, kokį aš kada nors 
esu matęs. Garbe
pirmininkui, artistams ir visai 
jų draugijai už tokį šaunų pa-! 
rengimą. Po vaidinimo buvo 
šokiai. Prie geros muzikos vi
si smagiai linksminosi. Išsi
skirstė visi patenkinti linksmu 
vakaru. Kurie nebuvo, tai tie 
ir dabar dar tebesigaili.

Daugiau tokių vakarų. Mes 
visi jų pageidaujame.

— Harborietis buvęs ten.

Šitai konvencijai, žinoma, daro
ma ir nemažai klinčių kaip iš 
Levvis pusės, taip ir iš komunis 
tų. Bet visgi tikimasi, kad kon
vencija įvyks ir manoma, kad 
delegatų apie 1000 suvažiuos. 
Čia mainos suvis menkai dirba. 
Ir jau nekurias pradeda suvisai 
uždarinėti. Mainose darbai sun
kus. Ventiliacija kuone visur la
bai prasta. žmonių prisikimšę 
ir uždarbiai menki. Dar randa
si ir tokių neišmanėlių, kad bo
sams fundina ir už darbą pi
nigus moka. Šitais peiktinais 
darbais nemažai atsižymi ir lie
tuviai.

Vasario 9-tą tapo aulomobi- 
liaus užmuštas lietuvis Vincas 
Gurskis, amžiaus 43 metų. Pa
liko pačią, 2 dukteris ir 2 sunu.

priklauso 27 metus.

ma, daro pastangų pastaruoju 
laiku anglų kalbos pramokti ir 
labai interesuojasi Amerikos li
teratūra ir moderniniais Ame
rikos rašytojais. Bet Lietuvoje 
amerikoniškai angliškos litera
tūros knygų veik visiškai nėra. 
Ten jiems ypač yra reikalinga 
Amerikos autorių originalus 
raštai-knygos:

PAIEŠKOMA:

Springfield, III
isko po biskj

Darbininkų įžymesni vadai: 
Howat. Brophy, Germer, Nes- 
bit, Fishwick, John Walker ir 
kiti šaukia mainierių konvenci
ją ant kovo 10-4os dienos. Kon
ferencija įvyks The Knight of 
Columbus Auditorium, Spring
field, III. Konvencijos sušauki
mų remia Illinojaus, Kansas ir 
Ohio mainieriai. Betgi tikima
si, kad konvencijoje dalyvaus 
dar ir kitų valstijų mainieriai. 
Konvencijos svarbesniu tikslu 
bus perorganizuoti mainierių 
uniją. Galutinai atsikratyti In-' 
ternacionalinio prezidento John 
Levvis ir kitų jo sėbrų. Išrinkti 
naujus unijos viršininkus ir <t.t.

Lietuvos Sūnų Draugystė tu
rėjo savo mėnesinį susirinkimą 
(vasario 23 dieną), kuriame pa
gerbė savo draugystė senų dar
buotoją Vincą Černahską. ir į- 
teikė jam dovaną auksini laik
rodėlį. V. černauskas išbuvo 
šios draugystės iždininku jau 

Lietuvos Sūnų drau
gystė dar gerai gyvuoja. Tur
to turi $3771.91.

V. černauskas pereitą metą ir 
nuo kitos draugystės, būtent, 
Lietuvių Am. Ukesų Kliubo ap- 
laikė dovaną auksinę plunksną 
$10.00 vertės, /šioje d vagystė j e 
V. černauskas išbuvo finansų 
raštininku 17 metų.

SLA. 275 kuopa organizuoja 
jaunuolių lietuvių Base bąli 
jauktą. Į šią kuopą jau prisi
rašė gražus būrys jaunuolių. 
Kuopa turi narių 172 ir gražiai 
gyvuoja. Susirinkimai būna pa
vyzdingi, ramus, nes į pašali- • 
nius reikalus neįsileidžiama.

—Gerulių Ainis.

romanai (noveds), 
poezija (poetry), 
drama,
knygų recenzijos ir kritika.
Čia yra graži proga Amerikos 

lietuvių jaunuomenei susiartin
ti su Lietuvos jaunuomene. Jei 
Amerikos lietuvių jaunuomene 
malonėtą šią progą išnaudoti at
siųsdama perskaitytą knygelę 
šiai įstaigai aukščiau minėtam 
tikslui, tai iš perskaitytų kny
gą j trumpą laiką susidarytų 
gerokas siutinys besimokinan
čiam Lietuvos jaunimui.

Tiesa, ar tai Amerikos ar tai 
Lietuvos jaunimas neturi pini
gų knygoms, bet kame yra no
ras, ten surandamas ir kelias 
tą norą vykdyti (Where i s a 
will, there is a way).

Kiekvienam, kas teiktųsi at
siųsti šiam tikslui bent vieną 
anglišką knygutę, ši įstaiga 
stengsis sulig pareikalavimo at
silyginti pasiųsdama ar tai lie
tuvišką knygelę ar tai Lietuvos 
žemėlapį.

Pradžia jau yra padaryta: 
New York Public Library jau 
teikėsi mums dovanoti 100 nau
jų knygų.

Ivanauskas, Antanas, išvy
kęs j Ameriką iš Klovainių 
miestelio, turįs seserį Oną. ir 
giminaitį Marei joną. Gyvenęs 
ir dirbęs kažkur kasyklose. Pa
ieško giminaitis.

Davidonis. Viktoras, 33 m., 
išvykęs 1929 m. kovo mėnesį iš 
Rygos j Kanadą. Kilęs iš $etos 
valse., Kėdainių apskr.

Skirpstunas, Pranas, kilęs iš 
Pakuonio miestelio, Amerikon 
atvykęs apie 1906 m. Gyvenęs 
Gilberton, Pa. Prašoma suteikti 
žinių ar jis gyvas ar miręs.

Chamas
Dovydo sūnūs,
33 Harold St., 
roe St., vėliau 
Boston, Mass.

Kondratas, Aleksandras, se
niau gyvenęs 867 Fillmore Av., 
Buffalo, N. Y. Paieško sesuo

., Rafailas,
seniau gyvenęs
vėliau
181 Walnut St.,

(Ralph),

93 Mon-

Leonora.
Drulis, Antanas, Amerikon 

atvykęs 1904 ar 1905 metais, 
gyvenęs pas seserį Marijoną 
Bublienę.

Kaminkas, Jurgis, seniau gy
venęs Buffalo, N. Y., vėliau iš
vykęs dirbti į Connesticut taba
ko ūki.

Andriuškevičius, Vincas, ki
lęs iš žiegždrų kaimo, Pažaislio 
valse., Kauno apskr., Amerikon 
atvykęs 1911 m., gyvenęs Bayo- 
nne, N. J. ir vėliau Tower City, 
Pa., grįžęs po karo iš Amerikos 
armijos išvykęs kitur.

Petrauskas, Jurgis, turįs bro
lį Liudviką, gyvenęs Bostone,' 
Mass. Paieško giminaitė.

Kaškelis. Juozas, tėvas ir tuo

pat vardu sūnūs, Amerikoje 
prieš karų gyvenę Pibtston, Pa. 
ir Port Gryfick, Pa. Mayu St. | 
1138-a, kilę iš Luokės vals., Tel
šių apskr.

Stogis, Kazys, gyvenęs Moliu, 
111., kilęs iš Šiaulių apskr.

Morkis, Vincas, gimęs 1904 
m. Baisogaloje, Kėdainių apskr., 
Amerikon atvykęs 1929 m. bir
želio 14 d. iš Hamburgo.

Mikelunas, Pranas ir Agota, 
turį vaikus Emiliją, Adolfą ir 
Bronių, kilę iš Švenčionių apsk. 
Tverečiaus valse, Pakalnės kai
mo, gyvenę Grand Rapids, Mich.

Adamanytė-Rikauskienė, Jie- 
va, ištekėjusi už Adomo. Ameri
kon atvykusi 1912 m. Paieško 
motina Marijona.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kvie
čiami atsiliepti šiuo adresu:. 
Consulate General of Lithuania

15 Park Row, New York City. 
Gen Konsulato pavedimas, 
K. Jurgelą, Sekretorius a. i.

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yrą populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

IKiESIŲ UEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS

Moka didelę alga. Išmo- ‘ . 
kitę dezaininti ir pasiūti p 
Kražius drabužius ir' 
skrybėlės dėl savęs, ar u 
dėl užsiėmimo. Musu as-Jzt 
meniškas lavinimas grei-^ 

tai pri ruošia jus tai 
tai j trumpa laika- 
žykite dėl knygutes.

vie-
Ra-

MASTER COLLEGE
190 N. State St.»

Randolph 2718

------------------------------------ g— —A

Victor Tonas

Žodis Amerikos lie 
tuvių jaunuomenei

Laike daugiau kaip tris deSimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- mosi 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re- I 
umatizmp, širdies, vi- 
durių, inkstų ir pus- 
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy- 
dymai pasirodė ne- 
sėkmingi. Jus galite Dr. Ross 
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurią šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 So. Dearbom St.

kampas Monroe St., Chicago, Crilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dedimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augSto. Valan- 
dfiliomis 10 iki 1. Panedėllais, Seredomls 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 

........................r . i . ,,z

silpnumu, chroniškomis ir

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Baigęs Napratijos Kolegiją Illi- 
nojuje. 8 metai kaip užsiima žmo

nių gydymu Chicagoje.

Daktaras Specializuojasi ant Nervų Lirų.
Ofisas 2346 W. 69th Str.

arti S. Western Avė., Chicago. III.
Idgydo be operacijos penesaidę, goi to

ri; pasitarimai veltui ir mandagus. Yra 
išgydęs daug žmonių Lietuvoje ir Ame
rikoje nuo Reumatizmo, mirštamos li
gos, Širdies ir pilvo ligų, galvos, nugaros, 
strėnų gėlimo. Eina Ir j namus gydyti.

Tel. HEMLOCK 1881.
Valandos: nuo 0 iki 11 iš ryto, nuo 2 
iki i po pp'tij ir nuo i! iki I) vakaro. 

Šventadieniais nuo 9 iki 11:30 iš ryto.
■— ................. ...

Lietuvos jaunuomenė Lietu
vos mokyklose, kaip yra žino-

VICTOR NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
10 colių, Listo Kainos 75c.

Visos Knygos Už Pusę Kainos
“Lietuvos” Knygyne

Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas “Lietuva”, parduoda visas 
knygas kurios tiktai randasi kataloge už pusę kainos. Kai kurios 
knygos gaunamos už dar pigiau negu puse kainos. šitas knygų nu- 
piginimas tęsis tiktai iki Balandžio-April <30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. Tokio knygų 
nupiginimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingų knygų — rasite didesni 
knygų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”, 
3210 S’O. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d., 1930 
TIESIAI I KLAIPĖDA

Laivu UTUANIA
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 laikų Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

NAUJI
1739 So. Halsted St., Chicago,' III.

V-14028 Reginos Polka
Aukso Žuvitė Polka 

Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa 

V-14029 Užgavėnios 
Linominis

J. Žuronas ir Grupa 
V-14003 Bailes Dienelė 

Pasėjo Brolelis 
81692 šarka ir Žąselė 

Sakė Mergos 
Dulkė P. A.

V-14025 Pas Močiutę Augau 
Sėdžiu po Langelio 

Krasauskienė-Volteraitė
V-14027 švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinės valdo bernus 
Petraitis Petras

V-14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas

Šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14004 Davatkėlė po sodneli 

Močiut, širdele mano 
VinckeviČius-Daukša-Namieka 

V-14021 Gaspadinės Ę^nkietas 
Pas motinėlę

V-14014 Burdingierius pratikoje 
Klausyk mylimoji

V-14015 Chicagos karčiamoj 
Vienas artistas 

Žuronas ir Grupa

INSTRUMENTALIŠKI
V-14018 Onyte Polka 

Caspian Polka
Velička ir Mali Maki trejetas

V-14011 Kalnų Polka 
Katarinos Polka 

Lietuvių Orkestrą
V-14012 Pasveikinimas iš namų 

Valcų rinkinys 
ševi Alkani Muzikantai

V-14001 Anykščių merginos 
F. Yotko Orkestrą 

Smagi kumutė 
Witkow Orkestrą 

81693 Laiščiau rūtą Polka
Kauno Polka 

80750 Rožės Mazurka 
Seradžiaus Polka

80752 Rūtų Polka 
Daina jaunystės nelaimės

81303 Kvietkos Valcas 
Giedrutis Valcas

81443 Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka

Mahanojaus Lietuviška Orkestrą
V-14005 Džiugus variakalys 

Miškas aukcijonas 
Penki Alkani Muzikantai

V-14031 Suirusio Gyvenimo-Valcas 
Gero Ūpo — Landler 

V-14030 Dėdienė Polka
Ant Upės Kasankos 
Victoro Kapelija

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldieni 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.V — — ----7

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

SLA. VIRŠININKŲ RINKIMAI

Kovo mėnesį tur-but prasidės ir balandžio mėnesį 
baigsis galutiniai balsavimai Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje viršininkų rinkimuose. Nominacijos įvyko 
lapkričio ir gruodžio mėnesiuose.

Kandidatus nominuojant, pasirodė, kad narių bal
sai dalinasi į dvi nelygaus dydžio dalis: anti-bolševikiš- 
ką ir bolševikiškų. Anti-bolševikiškoje pusėje buvo pa
duota per nominacijas apie 5,000 balsų, o bolševikiškoje 
— apie 3,000. Tai yra pakankamai didelis skirtumas, 
kad iš anksto butų galima pasakyti, kurios srovės kan
didatai laimės rinkimus.

Del daugumos kandidatų, iš tiesų, jokio neaiškumo 
ir nebėra. Galima jau dabar tikrai spėti, kad į tas vie
tas Pildomojoje Taryboje, į kurias eina tik po du kan
didatu (arba keturi, kur reikia dviejų), bus išrinkti 
anti-bolševikiško sąrašo kandidatai. Tokių vietų yra 
penkios.

Bet rinkimų prospektus šiek-tiek komplikuoja tas 
faktas, kad į du urėdus “runija” daugiau kaip po vieną 
kandidatą nuo kiekvienos aukščiaus paminėtųjų srovių. 
J Prezidentus stato savo kandidatūrą, be pp. Gegužio 
ir Bacevičiaus, Dr. A. L. Graičunas, o j Iždininkus kan
didatuoja, sale K. P. Gugio ir B. Salaveičiko, p. J. Ta-

Graičuno kandidatūrą galima ignoruoti, nes jisai 
nominacijose tesurinko tiktai 18 balsų ir jo neremia 
jokia grupė. Bet p. Tareila turi šiek-tiek šalininkų įvai
riose kolonijose ir jie, statydami jį, nori, taip sakant, 
įvaryti kylį į anti-bolševikiškos ir bolševikiškos srovių 
imtynes dėl kontrolės Susivienijime.

Tareilos rėmėjai žino taip pat gerai, kaip ir kiek
vienas SLA. narys, kad jų kandidatas nieku budu negali 
gauti daugumos balsų. Koks gi jų tikslas yra skaldyti 
anti-bolševikiškos pusės balsus? Jie siekia štai ko: lai
kyt savo kandidatą ant baloto, idant butų progos mo- 
bilizuot už jį delegatus Seime. Seime jie tikisi turėt 
daugiaus pritarimo, negu kuopose, ir jie mano, kad su 
pagelba bolševikų jie galės priversti Seimą panaikinti 
visuotino balsavimo rezultatus.

Jei ne šitoks butų “tareilinių” planas, tai jie po no
minacijų butų turėję “kvitinti”. Fąktinai, kol nomina
cijos ėjo, jie taip ir sakė: jei musų kandidatas gaus ma
žiaus balsų už Gugį, tai jisai savo kandidatūrą ištrauks. 
Bet, praėjus nominacijoms ir paaiškėjus, kad Gugis ga
vo net keturis kartus daugiau balsų, negu Tareila, jie 
savo žodį sulaužė ir tęsia savo agitaciją toliaus.

Taigi nėra jokios abejonės, kad jie deda savo vil
tis tik ant busimo seimo. Nors jie neva reikalauja “de- 
mokratingumo” ir prikaišioja Pildomajai Tarybai bei 
jos rėmėjams “diktatoriškus” “sąmokslus”, bet su de- 
mokratingiausia įstaiga Susivienijime — visuotinu bal
savimu, jie kaip tik ir nesiskaito. Tareilai ir jo sėbrams 
yra vistiek, kaip balsavo arba balsuos dauguma SLA. 
narių; jiems tiktai yra svarbu, kad atvyktų į Seimą pa
kankamas skaičius delegatų, kurie sugebės “įvertinti” 
tą didelį Waterburio “veikėją”, taip kad jie galėtų Sei
mui padiktuoti: arba Tareila — arba bolševikų kandi
datas!

žodžiu, “tareiliniai” spekuliuoja tuo, kad Seime jų 
frakcija sudarys nusveriančią jėgą tarpe anti-bolševi
kiškos ir bolševikiškos srovių. Nesvarbu, kokio dydžio 
bus ta “jėga”, gal viso tik tuzinas arba puskapis dele
gatų, kuomet kitos dvi srovės gal turės po pusantro šim
to; — bet jeigu šių dviejų srovių balsai butų netoli ly
gus, tai desėtkas, kitas, “tareilinių’* darys ką norės.

Vadinasi, dabar jų uždavinys susideda iš to, kad 
sukrapštyti per visas kuopas Amerikoje bent keletą de
šimčių delegatų, ir tuomet, kai ateis Seimas, jie užgra- 
jins, o visasi Seimas turės pagal jų muziką šokti. Ot, ši
tokia “demokratija” jie rengiasi pavaišinti Susivieni
jimą!

Aiškus dalykas, kad visas šitas “skymas” gali pa
sisekti tiktai tame atsitikime, jeigu bolševikai ateinan
čiam Seime turės delegatų daug-maž tiek pat, kiek Py
domosios Tarybos šalininkai. Jeigu gi bolševikų atsto
vybė bus menka, tai visa “tareilinės” frakcijos muzika 
nueis ant šuns uodegos. Taigi sale agitacijos už tą “tre
čiąjį” kandidatą reikia dar stiprinti bolševikus. Ir Ta
reilos rėmėjai šitą “garbingą” darbą atlieka kuo' uoliau
siai. Savo “literatūroje” jie pila pamazgas ant Pildo-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Męttyns .....................  $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims menesiams _____  2.00
Dviem mėnesiam ..........  1-50
Vienam mėnesiui......... .................75

Chicago j per išnešiotojus i
Viena kopija____________________________ 8c
Savaitei____________ __________ 18c
Mėnesiui ~--------------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ $7.00
Pusei metu -______ _______  8.50
Trims mėnesiams  ............—- 1.75
Dviems mėnesiams  ......... — 1.25
Vienam mėnesiui ——.. -..............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___ ___________ —. $8.00
Pusei metu _____ _________  4.09
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

_ BAUJIENDS, CHcžįff, UI 

mosios'Tarybos,'ant socialistų,‘ant sandariečių ir ant 
visų laikraščių, kurte nepučia į “tareilinių” dūdą; bet 
bolševikų jie neužkabina. Bolševikus jie net stengiasi 
apginti, — pav. smerkdami kuopų perorganizavimus, 
kurie buvo įvykę dėl bolševikiškų skandalų.

Todėl, kuomet p. Tareila arba jo agentai bažijasi 
prieš publiką, kad jie, saugok Dieve, nesą joki bolševi- 
kų talkininkai, tai jiems galima drąsiai ir su gryna są- 
žine pasakyti: “Meluojate!” Be bolševikų pagelbos vi
sas “tareilinių” pasikėsinimas eiti prieš daugumą SLA. 
narių ir bandyt įstatyt savo kandidatą į Iždininkus (į 
kuriuos jisai “tinka” taip pat, kaip Gerdauskas) butų 
visai tuščias ir juokingas. Tiktai viltis, kad SLA. Seime 
Chicagoje bus daug bolševikų palaiko juose smarkumą 
ir norą “spendyti” pinigus agitacijai už kandidatūrą, 
kurią griežtai atmetė dauguma narių.

Bet ar jiems ši spekuliacija pasiseks, tai kitas klau
simas. SLA. narių pareiga šiandie yra pasirūpinti, kad 
ir galutinuose balsavimuose ir delegatų į Seimą rinki
muose butų sumušti ne tik bolševikai, bet ir jų talki
ninkai, “tareiliniai”.

Remtini kandidatai į SLA. Pildomąją Tarybą yra 
šie:

Į Prezidentus — S. Gegužis, j Vice-Prezidentus — 
A. Mikalauskas, į Sekretorius — P. Jurgeliutė, į Iždi
ninkus — K. P. Gugis, į Iždo Globėjus — M. A. Ragin- 
skas ir J. Januškevičius, į Daktarus-Kvotejus — Dr. E. 
G. Klimas.

Oro keistenybes
Apie orą visi kalba, —Lietuvoj 

nėra žiemos.— Golfštromo į- 
taka Europos orui. — Saulės 
dėmės ir ortas. —Dr. E. E. 
Tree samprotuvimiai. — Pra
našauja ledų laikotarpį.

Apžvalga
APIE “PLEČKAITIADĄ”

Prasidėjus J. Plečkaičio bylai 
Insruty (Insterburge), Rytų 
Prūsuose. “Lietuvos Aidas” įdė
jo ilgą straipsnį apie “plečkai- 
tiadą”, kurią jisai apibudina 
taip: |

“Atsirado žmogus, kuris iš 
pradžių už pinigus išdavinė
jo savo draugus, o paskui iš
davė ir tėvynę. Tokių pleč- 
kaičių visur atsiranda.

“Plečkaitiada tai liūdnas, 
nemalonus epizodas. Jis tu
rėjo ir gerą, pusę, nes parode, 
jog dėl santykių su lenkais 
pas mus visos partijos ir vi
sos grupės priešingų nuomo
nių neturi. Plečkaitį už jo 
darbus pasmerkė visi.” 
Oficiozas savo straipsnyje 

grįžta ir prie to kaltinimo, kad 
Plečkaitis tarnavęs už pinigus 
Lietuvos žvalgybai. Sako:

“...Audringi neramus sei
mų laikai, dėka jo demagogi
niams gabumams ir beprin- 
cipiniam lengvumui, išplovė 
ji paviršiun. Jis tampa žy
mus socialdemokratas ‘liau
dies tribūnas’. Iš seimo tri
būnos ir mitinguose jis mėto 
perkūnus prieš buržujus ir 
valdžią, o tuo pačiu laiku už 
šimtinę kitą auksinų išduoda 
savo kovos draugus tiems pa
tiems buržujams ir tarnauja 
jiems šnipu.

“šlykštus tipas, koks tik 
retai pasitaiko. Pas mus vis 
dar randasi žmonių, kurie' 
abejoja ar iš tikro Plečkaitis 
išdavinėjo už pinigus savo 
draugus. Tegu jie kreipiasi 
pas tuometjnį (1920-1921 m.) 
piliečių apsaugos departa
mento direktorių ir galės pa
matyti Plečkaičio originali- 
nius kvitus už gautus pini
gus.” 
Bet keista, kodėl tie doku

mentai iki šiol nebuvo niekam 
parodyti, nors savo laiku spau
da to reikalavo.

Be to, emigrantai Vilniuje 
apkaltino Plečkaitį, kad jisai 
buvęs Voldemaro agentas pro
vokatorius. Jeigu jisai tikrai 
buvo šnipas 1920-21 metais, 
tai jisai galėjo būt provokato
rius 1927-29 metais. Bet “L. 
A.” apie tai visai tyli.

BANDO UŽSIGINTI

“Draugas” bando užsiginti to, 
ką jisai rašė 1926 m. gruodžio 
mėn. perversmo metu ir po per
versmo, ir bando pateisinti Lie
tuvos krikščionių tų laikų poli
tiką: Girdi:

“...Tol, kol tautininkų vy
riausybė (ji buvo sudaryta 
teisėtai) ėjo laikydamos Val
stybės Konstitucijos dėsnių, 
katalikų partijos ją palaikė.

Bet kai pradėjo krypti į ne
teisėtumą. Krikščionys de
mokratai ir ūkininkų sąjunga 
savo atstovus iš vyriausybės 
ištraukė. Katalikai reikalavo, 
kad1 paleidus Seimų, laikantis 
Konstitucijos dėsnių, tuoj 
paskelbti naujus rinkimus. 
Tačiau tautininkai su tuo ne
sutiko. Del to koalicinė vy
riausybė sugriuvo ir nuo to 
laiko katalikų partijos perėjo 
opozicijom”
Tai neatatinka faktų. Viena, 

ne visos katalikų partijos perė
jo opozicijon, o tik dvi; trečio
ji gi, darbo federacija, buvo pa
silikusi valdžioje da ir po to, 
kai krik-demai su Uk. Sąjunga 
jau buvo pasitraukę.

Antra, klerikalai nereikalavo 
tuoj aus po Seimo paleidimo 
skelbti naujus rinkimus, laikan
tis konstitucijos; bet jie tarėsi 
su tautininkais pirma pakeisti 
konstituciją, o jau paskui skelb
ti rinkimus. Konstitucijos kei
timas be Seimo yra neteisėtas 
darbas.

Trečia, tautininkų valdžia ne
buvo teisėta nė vieną valandą. 
Sulig konstitucija naujas kabi
netas turi turėti Seimo pasiti
kėjimą; tuo gi tarpu Voldema
ro kabinetas, į kurį įėjo kleri
kalai, niekad negavo pasitikėji
mo išreiškimo Seime.

Ketvirta, Smetoną renkant 
prezidentu, jisai negavo abso
liučios Seimo narių daugumos 
balsų; o betgi jį arkivyskupas 
Skvireckas “prisaikdino”.

Penkta, klerikalai pritarė ar
šiausiam konstitucijos sulaužy
mui — gruodžio perversmui. Jų 
atstovai Seime buvo prisiekę 
saugoti ir ginti konstituciją; 
vietoje to, ant rytojaus po nak
tinio “pučo” kun. Krupavičius 
viso klerikalų bloko vardu ištie
sė ranką perversmo vadams ir 
iškilmingai prižadėjo jiems “be
sąlyginę paramą”!

Tai buvo išdavikiškas darbas, 
kurio jokios “Draugo” pastan
gos šiandie ifbnubaltins!

JUOKAI
—Aš norėčiau gyventi šiau

rės ašigaly. — pasakė Baltrū
nas.

—Kodėl šiaurės ašigaly? — 
nusistebėjo Vablickas — visai 
nesuprantama.

—Ten šešius mėnesius diena, 
o šešius naktis.

—Na, ir kas iš to?
—O tai: jeigu, pavyzdžiui, 

ateitų kas nors su vekseliu, ku
rio aš negaliu išpirkti, tai aš 
visai ramiai pasakyčiau: “malo
nėkit ateiti rytoj!”

—Aš skaičiau, kad Amerikoje 
moterys ir merginos paskuti
niais metais kosmetikai padaro 
daugiau išlaidų, negu karo mi- 
nisteris visai savo armijai.

Nestebėtina užtat joms 
ir užkariavimų daugiau.

(oro stebėjimo) stočių. Tais da
viniais pasiremdamas, jis suse
kė, kad tikrai oro temperatūros 
svyravimai turi ryšio su saulės 
dėmių pasikartojimu. Štai kele
tas pavyzdžių:

Šiaurės Norvegijoj aukščiau
sia vidutinė temperatūra esti 
visada (su mažais nukrypimais) 
per 2 metu ir 7 mėnesius prieš 
dėmių maksimumą — kada dė
mių saulėj pasirodo daugiausia. 
Anglijoj šilčiausi metai esti per 
3 metus ir 6 mėnesius prieš dė
mių maksimumą; Vokietijoj 
per devynis mėnesius prieš dė
mių maksimumą, Lenkijoj vė
liau per 1 metus 4 mėnesius 
IX) dėmių maksimumo. Lietuvoj, 
galima sakyti, šilčiausi metai 
bus maždaug vieni metai vėliau 
dėmių maksimumo.

Iš šitų F. Bauro patyrimų kai 
kas ir sprendžia, kad šiemet ne
turime žiemos tik dėl saulės dė
mių. Saulės dėmių maksimu
mas prasidėjo 1927 m. ir dar. 
dabar tebesitęsia.

Ilgi garsaus Amerikos moks
lininko Abboto matavimai ir 
stebėjimai parodė, kad saulės 
veiklumas laike jos dėmių mak
simumo esti didesnis 3%. kaip 
minimumo metu. Iš to išeinant 
reikėtų laukti, kad dėmią, mak
simumo metu oras turėtų būti 
tikrai šiltesnis. Bet tikrenybėj 
oras šilčiausias prieš ar po mak
simumo, o paties dėmių maksi
mumo metu oras esti šaltesnis, 
čia susidaro mažas neaišku
mas. Vienok jis greit mums 
paaiškėja, atsiminus -tai, kad 
dėmių maksimumo metu oras 
esti labiau debesuotas ir dėl to 
per debesis saulės spinduliai 
negali prasiveržti į žemės pa
viršių. Todėl oras ir šaltesnis.

Pastebėta, kad dėmės tada 
daugiausia įtakos turi musų at
mosferai, kai jis savo centru 
atkreipta tiesiok į žemę. Tafta 
žemės atmisferoj pasirodo viso
kių magnetinių ar elektrinių 
reiškinių, sukrinka telegrafo 
aparatai, magneto adata ima 
svyruoti ir, be to, oro tempera
tūroj įvyksta staigių permainų, 
įvairių atmosferos neramumų, 
audrų. šalčių. Greičiausia ir 
yra kaltos saulės dėmės, kad 
Europoj šilta, kitur šalta, kad 
visur labai nevienodas ir nepa
stovus ofas.

Tačiau ne visi mokslininkai 
tos nuomonės tesilaiko. Saulės 
dėmėms jie, taip sakant, atiduo
da atatinkamą kreditą, bet tuo 
pačiu laiku ieško ir kitokio iš
aiškinimo. Pavyzdžiui, šiomis 
dienomis pasižymėjęs Amerikos 
mokslininkas Dr. E. E. Free pa
skelbė labai įdomią teoriją, ku
rios esmė yra tokia. Paskuti
niųjų kelerių metų oro keiste
nybės gali reikšti tai, kad jau 
prasidėjo ledų gadynė.

Tai gali labai keistai skambė-' 
ti. Bet šiandien mokslininkai 
tikrai žino, jog praeityj buvo 
bent keli ledų periodai. Prieš 
dvidešimtį ar dvidešimts pen
kis tūkstančių metų ta vieta, 
kur dabar randasi Chicaga, bu
vo apdengta ledais. Ledai taip 
pat dengė visą Europą. Tuo lai
ku ir pranyko visi dinosaurai, 
montesaurai ir kiti milžinai.

Taigi Dr. Free ir sako, jog 
labai galima, kad dabar prasi
deda nauja ledų gadynė. Bet 
apie tai pakalbėsime kitą kartą. 
Čia pakaks tik tiek pasakyti, 
jog nėra mažiausio reikalo iš
sigąsti: jei tai ir butų ledų1 ga
dynes pradžia, — mes visvien 
nesulauksime to laiko, kada Eu
ropa ir Amerika apsidengs le
dais. Ne tik mes, bet nesulauks 
to laiko nei musų ainiai, kurie 
gyvens už tūkstančio ar dviejų 
tūkstančių metų. Ledų gadyne 
paprastai prasideda nepaprastai 
lėtai,—ima tūkstančius ir de- 
sėtkus tūkstančių metų, kol 
oras tiek atvėsta, kad ledai ga
lėtų apdengti žemės paviršių.

“Apie orą visi kalba, tačiau 
niekas nieko nedaro”. Tai gar
saus Amerikos rašytojo Mark 
Twaine’o žodžiai. Ir iš tiesų 
taip yra. Vargu apie ką. nors 
kitą žmonės tiek daug kalba, 
kaip apie orą. Ir kol kas jie 
tik kalbėti ir tegali, nes nėra 
jokių galimybų kontroliuoti orą. 
O paskutiniais keleriais metais 
oras suteikė' pakankamai me
džiagos įvairiems spėjimams, į- 
vairioms kalboms. Kuomet mes 
Amerikoj dejuojame, kad ši žie
ma palyginamai buvo gana šal
ta, tai Europos žmones spėlio
ja, kur dingo žiema. Vienas 
Lietuvos laikraštis rašo seka
mai:

Štai ir sausio mėnuo jau bai
giasi, o žiemos dar nesulaukia
me. Tokia žiema yra ne. tik 
Lietuvoj, bet ir toliau. Iš Mask
vos praneša, kad ten tempera
tūra tesiekianti vos 7 laipsnius 
šalčio. Ne šalčiau ir Vengrijoj, 
Vokietijoj. Lenkijoj ir kitur.

Bet Amerikoj, Azijoj visai 
kitokia žiema. Amerikoj siau
čia dideli šalčiai; daug žmonių 
sušalo. Kinijoj, siaučiant šal
čiams, taip pat daug žmonių žu
vo.

Iš tikrųjų keistai atrodo, kad 
vienur šalčiai siaučia, o kitur 
tarytum pavasaris rodosi. Kur 
reikia ieškoti to oro nevienodu
mo priežasties? Oro žinovai 
mums sako, kad Europos orui 
didžiausios įtakos turi jurų sro
vė vadinama “Golfštromu”, ku
ris teka per Atlantiko vandeny
ną ir atneša šilto vandens nuo 
pusiaujo. Paprastai žiemą Golf
štromo vanduo 10 laipsnių šil
tesnis nei aplinkinis oras. To
dėl nuo to šilto vandens įšyla 
oras, susidaro šilto oro sluoks
nis, kuris, patekęs Europon, 
žymiai sušvelnina jos orą. Bet 
čia vėl kyla klausimas, kodėl ne 
visuomet pas mus žiemos šil
tos. Tam nevienodumui turi 
daug įtakos ir srovės kryptis. 
Pasitaiko, kad srovė kiek nu
krypsta į kitą pusę ir šilto oro 
mes iš ten nebesulaukiame. Be 
to, oro temperatūra nemažos 
reikšmės turi bendrai viso pa
saulio vyksmai, šiandien me
teorologai—oro spėjikai ir žino
vai, norėdami atspėti orą, se
ka ne tik oro kryptis, bet taip 
pat seka dangaus kūnų reiški
nius. Daugiausia įtakos musų 
orui turi saulė.

Dar 1611 m. Galilėjus paste
bėjo, kad ant saulės paviršiaus 
yra juodų dėmelių. Apie tą pa
stebėjimą jis pranešė visuome
nei, bet už tai jam teko smar
kiai nukentėti nuo anų laikų 
kunigų. Jis kaltinamas buve 
tuo, kad, girdi, jei ant saulės 
yra juodų dėmių, tai saulė ne
tobulas kūnas; o kaip gi Dievas 
galėjo sutverti netobulą kūną. 
Vėliau atidžiai sekant, pasiro
dė, kad kartais dėmių daugiau 
matyti, kartais mažiau. Kuriam 
laikui praėjus Astronomas 
Schwabe susekė, kad saulės- dė
mių kiekis kartojasi kas 11 me
tų ir 45 dienos. Susekus sau
lės dėmių pasikartojimą, kai 
kuriems oro tyrinėtojams kilo 
mintis, ar tik dėmės neturi į- 
takos musų atmosferai (orui). 
Imta atidžiai sekti vienodo oro 
ir saulės dėmių kartojimasis. 
Pagaliau buvo pastebėta, kad 
maždaug kas vienuoliką metų 
oras lyg kartojasi. Tatai paty
rus, garsus meteorologai Mielke 
ir Koeppen’as pradėjo tyrinėti 
nuo 1870 m. oro temperatūros 
svyravimus ir tą darbą tęsė iki 
1910 m. Vėliau kitas moksli
ninkas Frank Baur’as stebėjo 
orą 41 metus ir davinius ėmė 
iš 30 Europos meteorologinių Garsiiikiies NauiifiDOse

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS 

Matrasų

50 svarų, grynai vatinis 
$4.95

50 svarų, grynai vailokinis 
$9.75

Puikus pavasariniai matrasai 
$12.95

* Dvigubų col springsų 
Reguliarė kaina 

$14.50 
Spacialiai už 

$6.95

CENTRAL
DISTRICT 

FURNITURECO. 
3621-23-25 S. Halsted 
Street, Chicago, III.

RIILBA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Kovo 2 ir 3

Visas kalbantis didysis paveikslas

‘The Lošt Zeppelin’
Graži, sujudinanti 

melodrama
Dalyvaujant 

Conway Tearle, Virginia 
Valli, Ričardo Cortez

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančio* žinio*.

ŠIANDIE HAROLD LLOYD 
veikale “Welcome Dangei'”

RADIO
Didelis Pavasario Iš
pardavimas, Beveik 

Dykai Radio
Bremer Tulle, 9 tūbų, 4 Screen 
Grid, gražiausiame kabinete, 1930 
Model, dabar CCO
už ........ ............................

Philco . beveik už puse kainos, 
$10.00 įmokėti, likusius lengvais 

išmokėjimais.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

HAS
MADE GOOD with 

miUions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25^ 
Pure — Economical 

Efūcient
MILLION8 OF POUNDS 

USBD BY OUB GOVFRNMBNT
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Į

Brighton Park
Piliečiui valgys vakarienę

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politikos ir Pašalpos Kliubas 
rengia puikų pasilinksminimą, 
kuris įvyks nedėlioj, kovo 2-rą 
(pradžia 3 vai. po pietų), Li
berty Grove svetainėj, 4615 So. 
Mozart Str. Komitetas man 
pranešė, kad dalyvaujančius pa
linksmins įvairiais budais —ne 
tik kad bus gražus programas iš
pildyta, muzika, šokiai, bet ir 
šauni vakarien bus.

Nežinau kas kam patinka, o 
man tai vakarienė, pasak tos 
dainos, “nes nenoriu laukti, kol 
inžinierius pradės pilve šokti“. 
O antra, tai bus smagu matyti, 
kuomet daugelis šios apielinkės 
musų brolių ir sesučių susės 
prie vieno stalo ir visi bendrai 
valgys vakarienę. O kur visi 
laike vakarienės draugiški pa
šnekesiai, juokavimai? žinoma, 
kitas ir savo mylimą turės prie 
šalies. Juk tai ne stebėtina: 
žmogus per visą savaitę dirbęs 
ar šiaip kokius nesmagumus iš 
priežasties gyvenimo aplinkybių

Raulas pasakys įžanginę kalbą. 
O daugiau— jei kas norės kal
bėti, tai galės, o jei ne, tai vis
ką užbaigsime pare.

—Komitetas.

Lietuvių programas 
per radio

Kadangi lietuvių visuomenė 
pageidauja pasiklausyti tobules
nei išvystytų 'lietuviškų dainų 
ir muzikos, todėl pradenat nuo 
pirmadienio, 3-čios dienos kovo, 
nuo 7:00 iki 8 vai. vakare per 
W. H. F. C. radio stotį žinoma 
tautiečiu firma The Peoples 
Furniture Co. duos lietuviškus 
programus kiekvieną pirmadie
nio vakarą per keliolika mėne
sių. Patartina lietuviams ne
praleisti šios progos—pasiklau
syti šių programų.—R.

North Side
Pas mus naujanybių nestoka. 

Štai šį vakarą, 1 d. kovo, Wic- 
ker Park svetainėj, 204Q W. 
North Avė., 7 vai. vakare, ma
tysime lietuviškas “Užgavėnes“. 
Tai yra graži operetė, kurią 
stato scenoje North Sides jau
nuoliai—Bijūnėlio choras. Tai
gi minėto j operetėj matysime 
jaunas lietuvaites, pasipuošu
sias tautiškais parodais ir vaiz
duojančias musų jaunystę. Iš

tikrųjų, yra verta pamatyti mu
sų praeitį.

Dar turiu priminti, kad dalį 
prdgramo išpildys pavieniai Bi
jūnėlio nariai. Bus muzikos, 
monologų, dialogų. • dainininkų, 
nes Bijūnėlio chorui priklauso 
gabiausi jaunuoliai. Todėl šį 
kartą pasirodys gerai išlavinti 
jaunuoliai, nes p. Gaubis daug 
laiko praleidžia lavindamas dai
nuoti ir pavienius programo da
lyvius. Galima tikėtis, kad pro
gramas bus įvairus.

Taigi nepraleiskite progos. 
Atsilankykite į šį parengimą vi
si ir visos. Po programo bus 
linksmi šokiai iki vėlumos.

Iki pasimatymo. Bukite visi 
northsidiečiai. Busiu ir aš.

Northsidietė.

Vanagas ir Olšaus
kas Chicagoj

Artistai A. Vanagaitis ir J. 
Olšauskas, kurie pastaruoju 
laiku gastroliavo ir dzimdzia.vo 
po Amerikos lietuvių koloni
jas, užvakar atvyko porai die
nų Chicagon pasilsėti.

Minimi artistai šiandie, t.y. 
kovo 1 d. vakare duos gražų 
programą Waukcgane, III., o 
nedėlioj 2 d. kovo vakare duos 
puikų programą Kenosha, Wis.

P-as Vanagaitis savo gastro
lėmis rytuose labai patenkin
tas. — Rep. V.

Melrose Park
Atidaro naują valgyklą

Gerai žinoma melroseparkic- 
čiams kaipo pasiturinti mote
ris, poni A. Širmulis, kurios 
nuosavybėj yra keletas namų 
Melrose Parke bei Cicero j; šian
die atidaro valgyklą po nume
riu 2 Broathvay, Melrose Pai ki*, 
vardu BROADWAY RESTAU- 
RANT.

Grand Opening prasidės nuo 
6 vai. po pietų. Kadangi po
nia Širmulis yra patyrusi biz
nyje per daugelį metų, lai ma
tomai turės gero pasisekimo. 
Taipgi josios nuosavybėje yra 
Quarry Inu, kuris randasi York

gatvėje, šautų pusėje nuo Koo- 
sevelt Rd. Koresp.

j So. Englewood
Vasario 23 dieną Jaunimo 

Dailės Choras buvo surengęs 
maskių balių. Publikos susi
rinko nemažas būrelis. Apsi- 
maskavusių betgi buvo ne dau
giausia.

Man ypališkai atrodė, kad 
' rengėjai nepasistengė parinkti 
i patyrusių teisėjų, kam ir kaip 
duoti dovanas. Iš šalies žiū
rint, buvo nemalonu matyti, 
kad teisėjams reikėjo klaustis 
rengėjų, kam duoti dovanas.

Teko nugirsti, kad draugi-

:X: Vitak-Elsnic Co. :X:

:X:

jėlei liksią gražaus pelno. Vis
gi gerai, kad draugija palinks
mino šią koloniją maskiniu ba
lių, kokio čia nebuvo jau ilgą 
laiką. Raparteris.

Klaidos pataisymas

Vakar, vasario 28 d., “Nau
jienose? buvo pranešta, kad

p. čiutra renkąs parašus prp- 
tpstuoti prieš neseniai išleistus 
lietuvių kunigų ipatvarkymųs 
graboriams. P-nas Čiutra tele
fonu pranešė, kad jis jokių 
parašų nerenkąs ir nieko ne
žinąs apie jų rinkimą.

Garsinkites Naujienose

turėjęs, tai nors septintadienio 
sulaukęs reikalauja vieną kitą 
valandą linksmai laiką praleisti.

Viršminėtas kliubas ir nusi
tarė. kad šią vakarienę nereng
ti pasipelnymo tikslu, o tik 
šiaip turėti bendrą pasilinksmi
nimą, kad visi dalyvaujantys 
butų pilnai patenkinti. Už tai ir 
tikietai padaryti labai pigus 
tik vienas doleris.

Aš užtikrinu, kad kurie atsi
lankys į- musų kliubo rengiamą 
pasilinksminimą, tai daug dau
giau gero apturės už vieną do
lerį, negu kokioj nors surprais 
parė j už 5 ar 10 dolerių.

Ti kietų galite gauti pas kliu
bo raštininką iš anksto, šiuo 
adresu: 3959 Archer Avė., 
Phone Lat. 7819.

—Anton Jūsas.

Siurpraiz parė
Ši parė įvyksta svetainėje 

(Auburn Avė.) sekmadienio va
karą, vienai poniai pagerbti. 
Bus dar negirdėta parė Bridge- 
porto piliečiams.

Rengimo komitetas neturi 
jokių keblumų su kolekta dėl 
to, kad parininkė pati nurodo 
kolektorkoms kur eiti ir rinkti 
kolektas ir kiek iš kurio rei
kalauti.

ši parė turėjo būti surengta 
23 dieną vasario, bet kad So. 
Epglewoode buvo tą vakarą 
maskių balius, tai Centralinio 
Parių Komiteto pirmininkas 
Raulas atidėjo jos rengimą 2 
dienai kovo mėnesio.

Parininkė gaus automobilį, 
kurį ji pati pasirinks. Už su
rengimą parės Rengimo Komi
tetas gauna 50 dolerių, o kas 
liks iš komiso, tai tuos pinigus 
sumokėsime kaip pirmą depozi
tą automobiliui. O ko truks, 
tai pati parininkė užsimokės.

Užkandžius ir alų, o taipgi 
“stipriąją“ pati parininkė pasi
gamins. Muzikantams taipjau 
pati sumokės, o už maršus mo
kės svečiai.

Programas bus trumpas. Tik

:X:
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IškilmingasAtidarimas
NAUJOS KRAUTUVES

SAVO NAME, ADRESU

4815 So. Ashland Avenue
— įvyks —

Subatoj, Kovo 1, 1930

Dovanos Visiems!
, Tikrai bus naudinga jums atsilankyti į 

musų 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.

i
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A. BITINO
Paminklų Išdirbyste

Vienatinis Lietuvis Vakarinėse Val
stijose išdirba Europiškus ir Ameri
koniškus akmeninius paminklus. Pa
sirinkimas didžiausias. Kainos pi
giausios. Pirmas priešais Šv. Kazi
miero Kapines. Taipgi skyrius ir 

prie Tautiški; Kapinių.
3958 W. Illth St., Chicago, III.

Tel. Beverly 0005

Jūsų Sutaupinti Pinigai
f

Visuomet bus saugus, jei jus laikysi
te juos padėję Metropolitan State 

BANKOJE

Jus žinote, kad Metropolitan State Ban
kas yra seniausias, tvirčiausias ir didžiau
sias lietuvių bankas Chicagoje.

Musų Bankoje dirba vien tik lietuviai ir 
lietuviai yra įsteigėjai šios didelės ir pa
sekmingos įstaigos..

Jus atsilankę į musų Bankų jausitės 
kaip namie. Jums bus suteiktas manda
gus, greitas ir atsakantis patarnavimas.

Čia padėti jūsų sutaupinti pinigai vi
suomet bus saugus ir atneš jums g'erą 
nuošimtį. Atsilankykit į musų banką.

Metropolitan State Bank

:X:

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

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

i
:X:

MALT TONIS - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

tNVI&ORATlHO 
ooo roti convm 

RIFHESHINO
GOOD FOR THl HOMS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICO
arba

John Brenza, Pres.

2201 West 22-nd Street

k im y, ik *

Jis yra rekomen-

jĮduojamas per

Dr.B.McNicholas i
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

- JOVTH _.

Extra Pale Alaus

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

’ FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St.’, Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS

Siulija $50.00 ir Daugiaus
Nuolaidos už jūsų instrumentą Į 

mainus ant naujo

Victor
RADIO

Mados 45
Tai yra geriausia proga įsigyti atsakantį 

RADIO atsakomingose .Krautuvėse 
su dideliu sučėdymu

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS BE 
PALUKŲ

Bukite musų Krautuvėse šiandien ir pa
matykite didžiausi 'rinkinį visų atsako- 
mingų Amerikos išdirbysčių radios ir per
sitikrinkite kiek čia pirkdami galite su- 
čėdyti!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirta
dienio ir šeštadienio vakarais ir

Nedėlioję pagal sutarti.

Pašaukite:
HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

Komplimentuojame dėl savo Tautiečių 
Lietuvišką Programą kas Panedelio

— VAKARE PER —
W. H. F. C. RADIO Stotį

1420 Kilocyclcs— Nepamirškite pasiklausyti!
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
. Cicero

Utiosybės bendrovės šėrininkų 
susirinkimas

Trečiadienį, vasario 26 die
na, Įvyko metinis Lhlosybės 
Bendrovės šerininkų susirinki
mas. šerininkų susirinkime da
lyvavo daugiau, kaip šimtas. O 
viso šerininkų bendrovė turi 
daugiau, kaip 400. Taigi šia
me susirinkime dalyvavo, ga
lima sakyti, lik ketvirtadalis 
jų.

Išduota raportas iš namo 
apyvartos 1929 melais. Pasek
mės atrodo geros. Metinis kon
certas davė daugiau, kaip $100

pelno. Skolos bendrovė turi dar 
apie $20,000. Paskutinis mor- 
gic’us baigiama mokėti šį me
lą. Belieka tik privačios pa
skolos. Iki šiol bendrovė ver
tėsi ne prastai. Svetainė nešė 

| pelną.
Bet kaip bus ateityje, tai ki

tas klausimas, ir niekas neži
no. Visi tavoršeiai, pasivadinę 

1 bedarbiais, šaukia kiek galė
dami deliai to, kad neduota 
komunistams laikyti mitingas 

j bedarbių vardu. Jie pasmerkė 
psvelaipės prižiūrėtoją Petraitį, 
kad šis paklausė policijos įspė
jimo ir nedavė komunistams 

, svetainės, kurioje jie uorėje 
bedarbių rolę lošti.

Komunistai gali rėkti, bvt 
tenka Įspėti šėrininkus, kad 

i pyktis su policija, bent tokia
me miestelyje kaip Cicero, tik 
(lėliai to, kad! komunistai ne
gavo progos pasipinigauti iš 

Į bedarbių nelaimės, butų ne iš
mintinga.

ĮDOMYBIŲ VAKARAS
Rašytojo Šerno atminčiai pagerbti

Perstatymas

“UŽBURTI TURTAI” IR KONCERTAS
Nedėlioję, Kovo-March 9 d., 1930 m.

Pradžia 6:30 vai. vak. «
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

3133 So. Halsted St.
šerno Fondo Komiteto rupesniu, Chicagos ir apielinkių lietu

viam tenka labai reta proga pasigerėti “Užburtų Turtų” pavejan
čiais vaizdais. Tai bus tikras svajonių vakaras, kuriame figūruoja 
pačios geriausios musų scenos meno žvaigždės: P. Milerienė, .1. 
Gulbinienė, J. J. Zolp, A. Jusas, J. Stasiūnas, Pačkauskas, Bagdo
nas, Kasparaitis ir kiti.

Koncertinėj daly programo dalyvauja dar Chicagos lietuviams 
negirdėta pirmaeilė dainininkė Mrs. M. Boris, kurią lietuvių garbei, 
Amerikos patys didieji tetrai jau senai pažįsta ir gėrisi. Bus ir 
vietos artistai.

Taipgi atsilankę ne tik pilnai galės pasitenkinti scenos sielą ku
tenančiais vaizdais ir muzikos kuriniais, bet ir urisidės prie atmo
kė iimo Šerno paminklo skolos. Visus nuoširdžiai kviečia, 

ŠERNO FONDO KOMITETAS.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam 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 į offisą 2621 West 71st St.

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Tikrai
Patyrę Graboriai
Eudeikio graborių įstaigos vardas jau yra žinomas 
lietuviams daugelį metų. Kodėl daugelis žmonių, 
reikalui esant, kreipiasi j Eudeikio graborių įstai
gą? Todėl, kad tie žmonės jau iš anksto žino, 
kad Eudeikio įstaiga suteiks jiems geriausį, man

dagiausi patarnavimą.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: 
pigiausius ir brangiausius ir čia jų yra didžiau- 
sis pasirinkimas. Taipgi užlaiko visokius rubus 

papuošimui mirusiųjų.
Jus visuomet busite užganėdinti, jei nuliūdimo va

landoje kreipsitės j Eudeikio graborių įstaigą.

J.F.Eudeikis&Co
4605-07 So. Hermitage Avė.

TeL Yards 1741-1742

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kaip bus toliau su svetai
ne, pamatysime.

Ex-dii*ektorius.

Lietuvių konsulas Čikagoje, 
p. A. Kalvaitis. Jis kalbės nedė
lioję, kovo 2 dieną, iš nulio 
stoties W. C. F. L. 970 k., nuo 
1 iki 2 valandos po pietų. 

>:« >:< >:<
Iš stoties W. C. F. L., 970 

k., kovo 2 dieną, sekmadienį, 
nuo 1 iki 2 valandos po pie
tų, gros lietuvių orkestrą Rie
tuvių melodijas, po vadovyste 
M. Juozavito. Bud'riko krautu
vės naujas tenoras padainuos 
keletą naujų dainelių — “Mes 
čigonai” ir “Išėjo tėvelis i miš
ką”. Bus girdima daug naujų 
muzikos gabalėlių orkestras su 
dainomis.

Lietuvių konsulas, p. Kal
vaitis, kalbės apie Lietuvą.

Programą duoda Jos. F. 
Budriko muzikos krautuvė, 
3417 So. Halsted street.

Bridgeport
Holdapas lietuvių krautuvėje.

Vakar apie 1 valandą dienos 
du jauni vyrai atvažiavo Hal
sted gatve ir sustabdė auto
mobili prie skrybėlių krautu
vės, kuri randasi adresu 3322 
So. Halsted street. Krautuvė 
priklauso lietuvei, p. Meškaus
kienei.

Įėję vidun, jauni vyrai rado 
čia vieną moterį. Grūmodami 
.revolveriais, jie padarė hold- 
apą. Išsiėmę iš registerio $10, 
nuvažiavo savais keliais.

Moteriške, išbėgusi paskui, 
mėgino dar paimti auto nume
rį, bet spėjo jsilėmyli tik du 
pirmuosius laisnio numerius.

Duota žinoti policijai.
Tuoj po įvykio teko eiti pro 

šalį, kur buvo holdapas pada
ryta. Būrys žmonių. Vienas iš 
jų, žydelis, papso trako drai- 
veris, aiškina: girdi, praėjusią 
savaitę man padare net du 
holdapu. Na, ir ką tu pada
rysi...

Holdaperiai buvo negrai — 
“juodi broliai”. Rep.

Mirė auto sužeistas 
lietuvių kūdikis

Vakarykštės dienos “Nau
jienose” buvo pranešta, kad 
trečiadienį tapo sužeistas Ste
ponas Lukošius, 10</> metų ber
naitis, gyvenęs adresu (>944

Bridgeportas
Atvažiavo iš Lietuvos 

skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimeles. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutes saldainės — žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart <to galite gauti 
Lietuvos baravykų. Palangos 
Trejų Devynerių, gintaro karo
lių, lininių abrusų, staltiesių ir 
kitokių Lietuvos išdirbinių.

Malonus skaitytojau, pirk ir 
vartok Lietuvos produktus, nes 
tuomi suteiksi didelę paramą 
Lietuvai. Krautuvė atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedėliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

V. M. STULPINAS, 
3255 So. Halsted St., Chicago.

Visas viršminėtas prėkes ga
lite gauti sekančiose vietose: J. 
Matkus, 6801 So. Artesian Avė., 
ir S. Kiela, 4839 W. 14th St., 
Cicero, III.

šeštadienis, kovo 1 d., 1930

Archer avenue. Jisai, lies na
mais, bėgu per gatvę. Jį užga
vo automobilis. Nelaimė atsi
liko 4:30 valandą po pietų. Nu
gabentas German Deaconess 
ligoninėn, vaikutis mirė ket
virtadienį 8:30 valanda vaka
re.

l’žgavusio vaikutį automobi
lio šoferis suimtas. Jis yra Wil- 
liam Murphy.

Vakar buvo koronerio lyri
nėj imas pp. Einhikių įstaigo
je, 4605 So. Hermitage ave
niu*. Pripažinta, kad bernaitis 
miręs dėl perskėlinio galvos.

Laidotuvės bus antradienį į 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, o iš ten j šv. Kazimiero 
kapines. Report.

Bridgeportas
Policija išvaikė komunistų mi

tingą Lietuvių Auditorjoj.

Ketvirtadienio vakarą buvo 
šaukiama komunistų milingas. 
Komunistai rengėsi protestuo
ti dėl bedarbių.

Kai jau mitingas turėjo pra
sidėti, tai pasirodė policija, va
dovaujama paties skvadų vir
šininko Stoge.

Sakoma, kas ten sudavęs po
licijos komisionieriaus padėjė
jui Stege’ui lazda. Policija pa
sileidusi darban. Ir kai ku
riems iš susirinkusių gan sun
kiai tekę nukentėti.

Areštuoti buvo Jobu Idna- 
wic (gal Ignavič?), 6837 So. 
Tallman avė.; John Dailei, 1014 
East 61 street; Milės Norton, 
6114 So. Carpenter st.; Ralph 
Hurley, 4317 Emerald avė., ir 
Charles Farren, 359 West 22 
street.

Jeigu prisižiūrėsime paduo
toms pavardems, tai pamaty
sime, kad visi areštuotieji, iš
skyrus Ignavičią, tur būt yra 
svetimtaučiai. Jų buvimą Au
ditorijoj sunku išaiškinti ki
taip, kaip tuo, kad jie yra ko
munistai ir kad atvažiavo į 
Lietuvių Auditoriją sudaryti 
“publiką”. O gal jie buvo pro
vokatoriai?

Bridgeporte dar eina gan
das, kad išvaikiusi susirinku
sius Auditorijoj, policija užsu
kusi į komisarų dienraščio bu
veinę. Čia betgi ji nieko ne
radusi, nes (komisarai ir jų 
dienraščio darbininkai išbėgio
ję kas per užpakalines duris, 
o kas per langus.

Trys Čikagos profesoriai — 
būtent, Robert Morris Lovett, 
Charles Merriam ir Augusi 
Vollmer — pasmerkė policijos 
elgesį su komunistais. Pasak 
tų profesorių, tegul, girdi, ko
munistai protestuoja, išleidžia 
štymą. Išleis, ir nutils. O per
sekiojimas juos, komunistus, 
kaip psichopalinius ir keistai 
susukiotu protu žmones, tik 
padaro kankinius.

Policija išdraskė komunistų 
buveinę adresu 2021 West Di-
Vision st.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Navy Blues”

Dalyvaujant 
Wm. HAINES

Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

i- ........ *

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Šiandie
Chicagos Lietuvių Socialistų 

susirinkimas — l’niversal *Kliu- 
he, 814 W. 23 Si. Pradžia 8 
v. v. Yra (Lug 
lų aptarimui 
šliaukyti laiku.

LSS. Ch. C. Kp. Komitetas

svarbių reika 
malonėkite ai

Kviečia,

SPORTAS
P AS J. J. ELIAS MATĖ 

SCOTT-SHARKEY 
RUNGTYNES

Tiktai $82.00
Viskas ką turite tik užmokėti likusį 
balansą ant $235.00 vertės Radio.

Ponas J. J. Elias, Universal!^^ 
State Banko prezidentas, dabar 1 
randasi Floridoj. Prie progos | A 
jis nuvyko vasario 27 d. į Mia- & 
mi stadioną pasižiūrėti bokso 
rungtynių tarp Jack Sharkey ir 
Phil Scotto. • Apie rengtynių re
zultatus p. J. J. Elias “Naujie
noms” telegrama? pranešė seka
mai :

“Musu tautietis Žukauskas- 
Jack Sharkey lengvai laimėjo 
trečiame raunde bokso rungty
nes iš Phil Scott, Didžiosios Bri
tanijos čempiono. žiurėjau 
rugtynes. •

—Joseph J. Elias.

Bronislavos
MUZIKOS

:r:

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S a x'aMokinama Piano, 
phone, Klerneta, Kometą, Trombone 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

:r:

Lietuvių Valanda
IŠ RADIO “W-C-F-L”, 

Chicago, III.

309 m. 970 k.
Nedėlioj, Kovo 2 d., 

1930 m.
nuo 8 iki 9 vai. 

vakare
C. Standard Time 

Prašom pasik
lausyti. nes pro
gramas bus įvai
rus ir įdomus.

Kalbės 
S« BENECKAS 

temoje:
“PASAULIO 

ATITAISYMAS” 
Ir bus dviejų 
'pasikalbėjimas, 
Biblijos tyrinė
tojo su Kataliku.

pranešti musų
S. J. Beneckas
Turim už garbe 

klausytojams radio, kurie girdėsite 
minėtą programą, tai malonėkite 
prisiųsti mums savo įspūdžius ir 
antrašą, tuomet jums prisiusime ke
letą knygelių veltui.

Adresas
3542

Biblijos 
madieniais 
3-čių lubų 
Illinois.

laiškams:
S. J. B.,

So. Francisco Avė., 
Chicago, III.

paskaitos atsibuna 
nuo 10 vai. iš ryto, 
2458 W. 38 St., Chicago,

sek
ant

From Youth to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenimo: kada merralta 
subręsta t moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
terie pasiekiu vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkham’a 
Vegetablo Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikata ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
I.YltlA E. PINKKAM ME1). CO., LYNX MASS.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Tiktai $82.00 su 8 tūbomis. Dynamic 
Speakeriu, gražus kabinetas. Dykai gu- 
arancija, dykai lempa ar Radio benchus.
Lengvus išmokėjimai, po $3.00 i savaitę.
Dabar tiktai yra jums proga įsigyti to
kį gerą Radio, vertė $235.00 už

$82 su viskuo

Jos.F.BudrikJnc
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Bus 
vakaro, 
linksmai

MASKARADU BALIUS
Rengiamas 

DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS
Atsibus Užgavėnių vakare , 

UTARNINKE, KOVO 4, 1930 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:00 vai. vakare 
už $500.00 dovanų. Kiekvienas, kuris 
pasirėdęs prašmatniai, gaus dovaną, 
laiką praleisite prie geros muzikos.

Kviečia

atsilankys ant šio
Visi pribukite ir

DRAUGIJA.

V:

Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos Moterų ir Vyrų
Rengia

LINKSMA BALIU
Sukatos vakare, Kovo-March 1 d., 1930

Lietuvių Tautos Parapijos svetainėj, 3501 S'. Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare

Kviečiame senus ir jaunus būtinai atsilankyti. Bus duodami 
praisai tiems, kurie labai gražiai pašoks lietuvišką polką. Be to, 
bus gera muzika, prie kurios galėsime linksmai laiką praleisti.

Kviečia KOMITETAS.

įdomus perstatymas — 4 veiksmų komedija
Rengia

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 194 kp.
Nedėlioj, 2 d. Kovo (March), 1930 m.
Liuosybės Svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

SUVAIDINS A. L. P. M. S. 1-ma TEATRO KUOPA 
Pradžia 6 vai. vakare; lošimas lygiai 7 valandą 

Atsilankę visi busit patenkinti. Turėsit linksmaus juoko ir
ilgai nepamiršit.

Po perstatymui šokiai prie geros unijinės muzikos. 
Kviečia visus S. L. A. 194 Kp. KOMITETAS'.

IŠKILMINGAS BANKIETAS
Rengia

American Lithuanian Citizens Club
NEDĖLIOJ, KOVO-MARCH 2 d., 1930

Liberty Grove svetainėje, 4615 So. Mozart St.
Pradžia 3-čią vai. po pietų. įžanga y patai $1.00

Visi apielinkės ir iš toliau lietuviai kviečiami atsilankyti i šį 
puikų banketą, šiame bankiete galės įstoti į kliubą nupigintu įsto
jimu. Atsilankiusieji nesigailėsite, nes galėsite linksmai praleisti 
laiką prie geros muzikos.

KveČia RENGIMO KOMITETAS.

Floridan Dancing Club
674 West Madison Street

Instruktoriai parūpinami
Atdara kiekvieną vakarą nuo 8 vai. iki 1 vai 

nakties, Nedėliomis po piet.



Akių Gydytojai Įvairus gydytojaiLietuviai Gydytojai

ir
perspėjimas ren-

■ I -r "V I

šeštadienis, kovo 1 d., 1903 NAUJIENOS, CJ

ĮSTOKIT DABAR

perspėjimai rcn-

perspėjimas ren-

Gavo algas
ir

Graboriai9 valandos pa-
Lietuvės Akušeres

Vardas

Adresas

4650-52 So. Ashland Avenue

Feenamint
/

S. D. LACHAVKH

Telefonas Yards 1138

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

W. 46th St.1646

$3 METAMS 
pasitarti su ad-

Telefonas
Cicero 8724

1327 So. 49 Ct

patarimas visuose

Telefonas
Boulevard 5208

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice pirm gegužio 30. 1930, gaus 
narystes teises už $2.

i r 
patar-

Skolinam Pinigus
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

Lengvomis išlygomis
Public Mortgage

Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th Street

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

MRS. ANELTA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

4605-07 So. Hennitage Avė

ALFONSAS BRIEDIS

Macevvicz

Akių Gydytojai

va-

Iv r
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, telefonas

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas

Persiskyrė 
/asario 27 diena.

Petrą ir

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:

DR. C. MICHEL 
OPTOMETRIST 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius .

1650 South Ashland Avenue. 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D,
OPTOMETRISTAS

CHICAGOS 
ŽINIOS

1,000 pavieto darbininkų 
Algos 
gruo-

darbiniiikių gavo algas, 
gauta už laikotarpi nuo 
dzin 15 iki sausio 15 d.

Kongresmanas ištei 
sinta

Kunz, 
kyšių

Lenkas K o n grės m a n as 
kuris buvo apkaltintas 
ėinynu, teismo pripažintas net 
kaltas.

JOE. PETRAUSKIO 
Čeverykų dirbtuvė

Prašom atsilankyti lietuviai ir lie
tuvaitės, darbą padarysim geriausiai 
ir pigiausiai. Dirbam visada, dieną 

ir vakarą.
207 W. 47 St.

Liuosuotojų 
Jus kramtysit 
Kaip Gumų 
Soknis Tik 

Mėtos

PETRAS RŪBELIS
mirė vasario 27 d., 1930 m., 
4:30 vai. ryte, 42 metų am
žiaus. 1__
čio, Rietavo 
kaime. 
27 metus.
nuliudime
sūnų Kristoforą, 2 dukteris — 
Teofilę ir Petronėlę, posūnį 
Antaną, broli' Joną, seserį Zo
fiją, 2 pusbroliu
Joną ir brolienę, puseserę Pet
ronėle ir gimines. Kūnas pa
šarvotas 2153 

Laidotuvės 
kovo 3 d. iš 
bus nulydėtas 
kapines.

Nuoširdžiai 
gimines 
tamus-nias 
dotuvėse.

Kilo iš Telšių apskri- 
parapijos, Legų 

Amerikoje išgyveno 
Paliko dideliame 
moterį Viktoriją,

Vilimą ir

W. 24 St. 
i vyks 
namų 8:30 vai.

panedėly,

Kazimiero

kviečiame 
draugus-ges 

dalyvauti

N ui inde:
Moteris, 
Posūnis, 
Brolienė,

visus 
ir pažys- 
šiose lai-

Brolis 
Puseserė ir

Dukterys, 
Sesuo,

I .aidotuvems patarnauja
borius Skudas. Roosevelt 7532.

PETRAS NAUGŽEMIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 27 dieną, 2:15 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus 
nos parapijoj 
me, Tauragės apsk. Paliko di
deliame nuliudime motiną Pet
ronėlę, dvi seseris 
Norkienę, (perkraustytojo mo
teli) ir Marijoną Laurinavi
čiene. du brolius —Kazimierą 
ir Antaną, du švogerius — Po
vilą Norkų ir Augustą Lauri
navičių. Kūnas pašarvotas 
randasi 1706 W. 47th St.

Laidotuves įvyks panedėlyje, 
kovo 3 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namu j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Naugžemio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. z

Nuliūdę liekame.
Motina, Seserys, Broliai, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- . 
bortus L J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

gimęs Kvedar- 
Girininkų kai-

Ona

reikaluose.
2. Veltui 5 dienu 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienu 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienu 
dauninkams.
5 Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne kaina
7. Gaukit apdraudė pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
9. Grupė advokatu visuomet patar

nauja nuo 9 iki 
tarti jums.

$3 METAMS
Jus galit ateiti ir

vokatais kiekvienu klausimu ir gauti 
iš jų patarimus veltui.

Philadelphijos ir Apie- 
linkės Lietuviams

Pranešu, kad aš užsidėjau naują 
lietuvišką aptieką. Turiu žolių ir 
vaistų nuo visokių ligų, kurių Ame
rikoje negalima gauti. Reikale ma
lonėkite užeiti, duosiu katalogą 

gera patarimą.
Mrs. B. Lomson
1814 So. Water Street, 

Philadelphia, Pa.

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

,$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060 
-O-------

City of Chicago 
Landlords Ass’n

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garu. 
Gryni pūkai. 

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite ir 

pamatykite jas. 
Mes kalbame angliškai.

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

JUOZAPAS BUNEVVYCZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 27 dieną, 6:25 valan
dą ryte, 1930 m„ sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Alytaus apskr., Nemajū
nų parap., Gelažunu kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 3 
brolius — Feliksą, Vincą, Jur
gį ir gimines, o broli Aleksan
dra Brazilijoj, o Lietuvoj mo
tiną Jievą, tėvą Joną ir brolį 
Joną. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1501 S. 48 Ct., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 3 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Bune- 
wycz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Gimines.

borius Budeikis, Tel. Yards 
1741.

su šiuo pasauliu 
3 vai. po piet, 

1930 m., sulaukęs 13 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vą Pranciška, motina Oną, dvi 

• seseris — Bronislavą Mickus, 
Margaret Butvill, du brolius — 
Aleksandra ir Franciškų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3556 Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 3 dieną, 7 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, 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 patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Tėvai, Seserys, Broliai 

ir Giminūs.

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

LOVEIHJS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 

-------o-------Phone
Hemlock 9252

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589 
-------0.------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24ih STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergai* 

8 iki 8 v. v. Utarninkai* ir 
Pėtnyčiomi* 1 iki 6 v. v.

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

-------o------ , 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

V idikas-LuIevičienė
3103 South Halstėd Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla 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.

Graboriai

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

I 3201

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

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

Sąžiningai 
pigiai 
nauju diena ir 
n a k t i 
miesto 
Moteris 
bininkė.
2205 Lake St

Tel. Melrose 
Park 797

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
14 LO 4kS)tH <31— <3 i c c r o

Tel. Cicero 3704 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. likti. 3201

re, 1930 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiau
lių apskrity. Paliko dideliame 
nuliudime tėvą Antaną, motiną 
Uršulę, Kewanee, III., o Chi
cago j — tris seseris: Antanina 
Kocewicz, Paulina 
ir Mercedes Mitchell, tris švo- 
gerius: Vladislovą, 
James, broli Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1029 Terry Avė., Kevvanee, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 3 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų i šv. Antano parapijos 
bažnyčią, Kevvanee, III., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Mt. 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
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Tėvai, Seserys, Švogeriai, 

Broliai ir Giminės.

visose 
dalyse, 
pagel-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3113 S. Halsted St.

Chicago. I1L
Tel. Victory 1115

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Phono Cicero 294

Patarnavimas diena 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

-O——-

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

O

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

Tel. Kenwood 51*7
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 664.0 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

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

'Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
i Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir- 
i tu valandų. Room 8,

i’hono Cauul 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
(i iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

Telefonas Yards 0994

-------o-------
Ofiso Telefonas Virjrlnla 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 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

_____ (~)

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1128

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 Sb. Halsted St.
• Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Ijafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Armitage 1746 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvcst 'J'ovvor Blclgf., Koom 309 

1608 Milwaukee Avė. 
Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

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

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph' 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aven 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakarą Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso .valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piet, 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

slaptas ligas Vyrų ir moterų, se* 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stato Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 iki 1U

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirvrgaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny, 10—12 dienų

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1811
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 24G0
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
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 vakarai*

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman S95O 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, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark St*.
• Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan A v.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6920

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lotai Office: 1900 So. Uniuu Av«fc 

Tel. Roosevclt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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PRANEŠIMAI
ATIDARYMAS lunchruimio utar- 

iiinke kovo 4 diena, 1930, D. Dargis 
.•uvinjnkas, 1622 So. Halsted St.

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

Chicagos lietuvių socialistų 
susirinkimas ivyks subatoi

Universal Kliube, 
I raužioj bus apta
rė ’kalai ir vėliau 

zk: • Už ai. Pradžia
Kviečia L.S.S.t h.C. kp.

Visų 
bendras 
Kovo-March 1 d 
814 W. ;<oid St. 
riami svarbesni 
seKs iiruug. 
7:30 v. v.

18 Apielinkė. — S. L. A. 1'29 kp. 
ir Jaunuoliu skyriaus bendras susi
rinkimas ivyks 
no nietų 1 vai., 
1900 So. 
yra iaoai 
siems būti 
stis, kaip 
rei kai’nga

nedėlioj kovo 2 ji., 
G. Chernausko svet., 

Union Avė. Susirinkimas 
svaraus, jame reikia vi- 
ir kurių užvilktos moke- 
senų taip ir jaunų yra 

Valdyba.
taip ir 

užsimokėti. —

Marųuette Park S. L. A. 260 Icp. 
rengia draugiška vakarienę, 1 d. ko
vo, 1930 m., 9 vai. vakare, P. P. 
Vitkų namuose, 6616 So. Californai 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvaut.

p.

Marųuette Park S. L. A. 2G0 kp 
mėnesinis susirinkimas įvyks 2 d 
kovu, 1930 m., 2 vai. po piet. K. J 
Mačiuko raštinėje, 2433 W. 69 St.

(naujoj vietoj)
Visi nariai kviečiami

r
gus prisirašyti

atsilankyti, 
savo drau- 
Valdyba.

Moterų Draugijos
susirinkimas

Liet uvių 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, kovo 3 d., 1930 m., 7:30 
vai. vak., Mark VVhite Sųuare Par
ko Eųgine Room, Halsted ir 30 gt. 
\ isos narės susirinkite laiku. *

— Sekretorė.

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taiogi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metu.

S. L. A. 
III., su bato j 
bažnytinėj 
Homan 
gramą 
vak.
Įžanga 35c.

178 kp. Mt. 
kovo 1 d 
svetainei 

Avė. balių 
r išlaimėjimą. 
’rogramas 

y pat ai.

Greenwocd, 
1930, rengia 

lllth St. ir 
prakalbas, pra- 

Pradžia 5 v. 
prasidės 8 vai 

Visus kviečia 
Komitetas.

CLASSS RED ADSk

Northside Bijūnėlio Choras stato 
scenoje operetę Užgavėnios, taipg’ 
Koncertas ir šokiai, šeštadieny 
kovo (Mach) 1 d., 1930, Wicker 
Park svetainėje, 2010 W. North Avė 
Durys atsidarys 6:30 vai. vak. Lo
šimas prasidės 7 vai. C'žkviečiame 
kuodaugiausiai dalyvauti parengime.

B. K.

Educational
Mokyklos

Brighton Parke Amerikos Lietu
viu Piliečiu Kliubas rengia iškilmin
gą vakariene ir 
d. kovo, Liberty 
4615 So. Mozart 
po piet. 
galėsite įsirašyti 
kliubą.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2010-12 Washington Blvd.

Sioj

balių, nedėlioj, 2 
Grove svetainei 

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

Kviečia Komisija.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
draugija laikys mėnesini susirinkimą 
sekmadieny, kovo 2 diena, siu metų, 
12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turime nauju 
ir svarbių reikalų apsvarstyti. Taip
gi nepamirškite apsimokėti savo mo
kesčius. K., nut. rašt.

Atminties Liet. Tautos Mo- 
Vyrų rengia linksmą balių 
vakare, kovo 1 d., Liet.

Dr-tė 
terų ir 
subatos 
Tautos parap. svetainėj, 3501 Union 
Avė. Pradžia 7 v. v. Kviečiami visi 
atsilankyti, bus duodami prizai už 
lietuvišką polką. —Komitetai.

Cicero, III. — Antradieny “Aušre
lė” Jaunuolių draugijėlė po globa 
Lietuvos Kareiviu draugystes Cicero 
rengia linksmą Užgavėnių vakarėli 
su programų, Lukštienės svetainėj. 
15 ir 49 Avė. Pradžia 7:30 v. v.

Kviečia Komitetas..

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaicriama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
i si gyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. II L.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrightB — ižradimai 
sokios rūšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

BruDswick 7187

ir

vi

Brighton Park — S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas ivyks pane- 
dėlio vakare, kovo 3 d., 7:30 v.,
2959 40 St. ir Sacramento Avė. Mel
džiu visus narius būti susirinkime, 
turime darinkti valdybą ir yra daug 
svarbių reikalų. — Y. Yons.

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

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

veiksmu 
S. L. A. 
2 diena 

svetainėj, 
14 St. ir 49 Ct., Cicero, III. Pradžia
7 vai. vakare. — Komitetas.

Įdomus perstatymas, 4 
komedija “Vagvs”, rengia 
191 kuopa, nedėlioj, kovo 
1930 m., Liet. Liuosybės

BRIDGEPORT PAINTING CO.
MALEVOJAM, POPIERUOJAM

DEKORUOJAM
3147 S. Halsted St.

Victory 7261 
Res. Hemlock 1292

IR

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Telephone Armitage 1199

2281

24

NAUJIENOS, Chicago, TTL šeštadienis, kovo 1 d., 1903

For RentAutomobiles Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Cadillac sedanas, 
7 pasažierių, 1927 m., arba mainy
siu j mažesni; greitas pardavimas, 
pigi kaina — $800. S. Jonaitis, 
2113 So. Halsted St.

NASH ’27, Advanced Six, 2 durų, 
5 pasažierių sedanas. Nauji tairai, 
karas mažai vartotas. Neturiu dar
bo, paaukosiu už $150. 6750 South 
Campbell Avc.

PASTEBĖTINA PROGA
BUICK 1929 modelio “Master Six” 

4 durų sedanas, esu priverstas pa
aukoti, nes man reikia pinigų. Aš 
vaitojau karą tik šešis mėnesius ir 
jis yra kaip diena išėjęs iš dirbtu
ves, net tairai veik neparodo jokio 
nusidėvėjimo. Kam pirkti naują 
karą, kuomet jus galite nusipirkti 
manajį, taip kaip naują, tiktai už 
$450. Aš užmokėjau $1,750 už ji tik 
šeši mėnesiai atgal. Būtinai pamaty- 
kit jj, tiktai $450 paims jj. Atsišau
kite bile laiku nedėlioj, 2116 North 
Spaulding Avė., Ist flat.

NASH ADVANCED SIX SEDANAS 
Aplinkybės priverčia mane paau

koti vėliausio modelio Nash Sedaną 
mano išvažiuotą 
mylių ir kiekvienu 
naujas. Originalis 
ir balloon tairai, 
ir 4 ratu brekiai. Karą reikia pa
matyti kad įvertinti. Tik $350 pa
ims jį. Namie visa diena nedėlioj. 
2231 N. Kedzie Avė., 1 flat.

tik keletą šimtų 
žvilgsniu yra kaip 
geras užbaigimas 
sėdynių apdangos

CHRYSLER—NAŠLĖ TURI 
PAAUKOTI

Kad išlyginti palaikus, našlė yra 
priversta paaukoti Chrysler 4 durų 
sedaną, vartotą tik trumpą laiką ir 
yra kaip naujas. Priims tik $300. 
2538 North California Avė., Ist apt.

Miscellaneous
Jvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

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

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Personai
Asmenų Ieško

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 
nimui.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

augi-

EXTRA! Parsiduoda bučernS ir 
grosernė, lietuvių apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas per ilgus metus. 
12300 Emerald Avė. Pullman 3990.

A. BUTCHAS, 
216 Woodside Rd 

Riverside, III.
PARDAVIMUI pekarnė, sykiu 

geras išvažiojimui trokas, kuris ap
dengs jūsų iškaščius. Viskas už 
pusę kainos, 4513 So. Wood St.

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS
Tel. Normai 4896

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

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

RENDON MODERNIŠ
KI FLATAI

MEAT MARKET. Ką tik atidary
tas marketas šalę Consumers. Visi 
fixturiai nauji, tinkami bizniui. Par
duosiu pigiai, arba priimsiu gerą 
biznierių ant pusės, nes nesu gerai 
patyręs tame biznyje. 1343 W. 87 
St., tel. Beverly 3296.

Jei jums yra reikalingas 
puikus ir moderniškas fla- 
tas ir norite gražioje apie- 
linkėje gyventi, tai atva
žiuokite j musų ofisą. Mes 
turime dar keletą puikių 
flatų rendon. Pirm ieškoji
mo kur nors kitur, apžiu- 
rėkit pirmiausiai šiuos mu
sų flatus.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

PA SI REN D U OJA — $15 i mėnesi; 
švarus ir šviesus 3 kambariai; ga- 
sas, elektra ir toiletas. 913 W. 2( 
Street.

Furnished Rooms
DEL KENIJOS gražus’ kam 

barys, išfornišiuotas, garu šil
domas; elektra, vanos.

2318 Washington Blvd.
----- o-----

KAMBARYS pasirendavoja su vi
sais parankamais. 6111 So. Albany 
Avė., Prospect 10434.

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

KAMBARYS rendon, vedusiai po
rai arba pavieniam. 6047 So. Sacra- 
mento Avė., Hemlock 1655.

PASIRENDUOJA kambarys vai
kinui, arba merginai. Galima ir val
gį pasigaminti. Garu apšildomas, 
arti karų linijos. 1507 N. Irving 
Avė.

RENDON šviesus ir gražus kam
barys, vaikinui, 2955 W. 43 St.

PASIRENDUOJA kambarys ant 
antrų lubų šviesus, su valgiu ir vi
sais patogumais. 4359 So. Maplcwood 
Avė. Tel. Virginia 0817.

KAMBARYS ant rendos vienam 
ar dviem ypatoms, apšildomas, 6545 
So. Talman Avė., 2-ros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučerne ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

ČEVERYKŲ taisymo biznis parsi
duoda, priežastis phrdavimo patirsi
te vietoj. 655 W. 18th St.

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKU ATIDAI 

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

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

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta mątei zuiki su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, gera 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste, dva
riški budinkai, 20 karvių, 5 aikliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, 
mokyklos, $850, verta $2500.

80 akrų ūkė, 
puikus sodnas, 
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė

arti

arti

arti Michigan ežero, 
girios, vidutiniai bu-

prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, 
ežero, ant didžiausio cementinio 
lio, kuris yra vienas kelias per 
są U. S. Kaina $4000.

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

arti 
ke- 
vi-

PARSIDUODA arbi išsimaino apt 
namo 40 akrų vaisių farma Michi
gan valst., netoli Benton Harbor. 
Astuonių kambarių namas, furnasu 
šildomas. Sinkos, toiletas ir vana. 
Bėgans vanduo trioboj ir barnėj. 
Moderniška bamė, cemento bloksų, 
garažas dėl dviejų karų. Vištinin- 
kas. Visi budinkai nauji. Du kieti 
keliai eina pro farmą. Gyvuliai, visi 
farmos įrankiai ir trokas. Farma 
pilnai apsodinta pyčėms, obelėms, 
slyvais, vyšnioms, vynuogėms ir vi
sokių uogų. Del platesnio sužinoji
mo kreipkitės

P. JAKUBONIS, 
4203 S. Albany Avė. 
Phone Virginia 1079.

WISCONSIN
10 akrų vištų farma, 75 m. nuo 

Chicagos, rezortų apielinkėj, 1 mylia 
nuo 4,000 gyventojų miestelio. 7 
kambariu namas. Geras vištininkas 
ir daržinė; tinka daržovių farmai. 
Turi gerai išdirbtą bizni. my
lios nuo golfo’ lauko. Galima nu
pirkti pigiai už cash.

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

Tel. Central 5013

VIŠTŲ FARMOS
Mažas jmokėjimas. 

Chicagos. 
jūsų loto 
ar

SpectaltstM grydyme chronišką ir aauin li
rą. Jei kiti negalėjo iutnis ttrydyti. atailaa 
kyklt pas mane. Mano pilnas iteffzamiuayi- 
mas atidengs jusq tikrą ligą Ir jei ai apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavtmo—kas jums yr*.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo II ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:39 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvto Iri 1 no pietų.

Paskolos suteikiama 
jį viena dieną

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

NAŠLĖ, turinti vieną kūdiki, ieš
ko apsivedimui dorą vaikiną ar naš
lį, ar ūkininką. Atsišaukite Mrs. 
Rose Balčiūnas, Wilson Hotel, 1903 
Mulkey Avė., and Taxedo, Dearborn, 
Mich.

PAIEŠKAU savo puseserės Pran- 
čiškos šimkaitės po vyru Macijaus
kienės. Paeina iš žalių kaimo, Tau
ragės apskričio. Girdėjau gyveno 
Amerikoje, bet nežinau kur — malo
nėkite atsišaukti

3950 So. Western Avė., 
Chicago, III.

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

1 iki 5 akrų.
Visos jos randasi arti 
Arba pabudavosime ant 
tokią norėsite bungalow 
narna, už mažą jmokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kerwood St., 
Palatine, III.

flatų

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

Ofiso 
pietų, 

lio j

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS j

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

čMadt by

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.

SAVININKAS parduoda 80 akrų 
Wisconsino farmą, dalinai išdirbta. 
Arba mainys ant vidutinės kainos 
>ungalow.

Matykite
Agentai nereikalingi.

GROSERNĖ, delicatessen ir sal
dainių sankrova pardavimui, 
biznis. 
Pigiai, 
užpakaly; pigi renda. 
Westem Avė.

Geras 
Turiu parduoti tuojaus. 
3 kambariai pagyvenimui 

3956 South

A.
6511

N. ANDERSON, 
S. California Avė.

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, 
nius.

farmas, lotus ir visokius biz-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

b

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rašt.
Roosevelt 8887

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

PARDAVIMUI bučerne — namas 
ir lotai, važiuoju j Lietuvą. Lotai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

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

Yards 6751

80 AKRŲ su budinkais, gyvuliais, 
prie Joliet. Mainys ant namo.

IEŠKAU darbo i namus prie lais
vos šeimynos, ne daugiau kaip prie 
2 vaikų. Turiu gerą rekomendaci
ją. Tel. Prospect 4628.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

REIKALINGAS vežimų ir arklių 
(austyto jas. 1822 Winnebago Avė.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prižiūrėti boileri ir kitus. Našlė mo
teris. K. Garrison, 9320 So. Cottage 
Grove Avė.

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

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

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

60 AKRŲ su budinkais, prie 
mont; mainys ant namo.

Le-

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

Atsišaukite greitai:
UOth St. and Harlem Avė.

FOREST CAFFE 
110 South 
7300 West

8 AKRAI su budinkais prie Kan- 
cakee, ant cementinio Highvvay 17, 
rinkamas dėl Gas Station, 
ant namo.

mainys

šil-

2 FLATAI muro 6—6 kambariai, 
mainys ant namo.

Bungalow 5 kambarių, 
nys ant farmos.

CHAS ZEKAS &
4454 So. Western

muro, mai-

co.
Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

IŠ PRIEŽASTIES ligos, esu pri
verstas parduoti savo bizni ir na
mą, tarų lietuviu apgyventa vie
ta, biznis (kendžių ir icecream), 
parduosiu už labai pigią kainą.

2906 So. Union Avė.
Chicago, III.

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

EXTRA BARGENAS
Muro 5 ir 6 kambariai, visi įren

gimai, geras beismantas, dviem ka
ram garažas, lietuvių kolionijoj, ne
toli Humboldt Parko. Savininkas 
priverstas būtinai parduoti, priims 
gerą motgečių, lotą ir cash kaipo 
pirmą imokėjimą, kaina $8000. Vei
kite greitai.

Kreipkitės pas
SIIVELNIS ir MANKUS 

1443 N. Paulina St. 
Tel. Armitage 6411

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 
sto dalyse.

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

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

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

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

čių .... *.............
Seklyčių Setai ...............
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Se<tai 
Kaurai visokio didumo 

ir augš.

rakan-

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00
$50.00
$10.00

mie-

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 
retų.

GEO. HOOSLINE, 
Tel. Plaza 4594

pė- 
no-

.. $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

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

Grindų Lempos .........
Coxwell Kėdės ...........
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 .....................
(150 Naujų Sparton Radijų)

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI

PARDAVIMUI cottage ir šalę lo
tas, labai pigiai, išmokėjimais. Prie
žastis apleidžiame miestą, 3633 W. 
55th Place.

BARGENAI
Parsiduoda bučerne ir grosernė 

su namu, Brighton Parke.

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

šaukite
Tel. Lafayette 8780

arba 
flatų

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

dumo.

IŠMAINAU SAVO murini 8 flatų 
po 6 kambarius namą, ant farmos. 
Farma turi būt nedidelė, prie kelio. 
Turi būt tikrai farma, kuri nėra 
tuščia.

Taipgi turiu 3 flatų medini namą 
Agentai lai neatsišau- 

1237 North
ant maino.
kia. Andriejus Poška, 
Leavitt St.

KAINA TIK $4,500
kamb.. 
vanos, 
$1500.

Ran- 
Pasi- 

parsi-

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

Mūrinis namas, 2 fl. po 5 
cementiniai fronto porčiai, 
elektra, šviesus. Įmokėti tik 
Likusius mažiau negu renda. 
dasi arti Emerald ir 32-ros. 
skubinkit nes tokie bargenai 
duoda greitai.

S. L. FABIAN & CO
809 W. 35th St

Boulevard 0611-0774
KETURIŲ kambarių cottage ge

rame/stovyje, cemento skiepas, fur- 
naso šiluma, parsiduoda už $4,200. 
Savininkas 3232 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ir 
Storas, parduosiu su štoru ar be 
Storo. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju i Lietuvą. 2546 W. 69 St.

PARDAVIMUI medinis 2 po 5 
kambarius namas, elektra, vanos, 
kaina $2,200, 332 W. 58th St. Tel. 
Wentworth 2835.

PARDAVIMUI .biznio prapertė, 
prie 50th St. ir Ashland Avė, kaina 
$13,000, įmokėti $2,000. 5129 So.
Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 akrai, i vakarus 
nuo Glencoe, prie Dundee kelio. 
Prieina prie Forest Preserve. Arti 
No. Shore Elektrikinės Milwaukee 
linijos stoties. 9 golfo kliubai. Avia
cijos stotis. $100 įmokėti, likusius 
mėnesiniais išmokėjimais. Rašykite 
Naujienos, Box 1177, 1739 South
Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI bučernčs fikčeriai, 
bučernę pakeitėme kitu bizniu, .3407 
So. Wallace St, Tel. Boulevard 6297.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite ši apgarsinimą su sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai! 
nuo kovo 1 iki kovo 10 d., jskaity-' 
tinai.

VICTOR
4811 W. Lake Street 

Atdarą kasdie iki 10 v. v., 
nedėliomis iki 5 v. v.

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^ Jacąuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

150

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 tuojaus. Pirmas atė

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

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St,


