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Senato komisija ims 
svarstyti bilius ko 

vai su nedarbu
Senatorius Wagner siūlo kovai 

su nedarbu paskirti 150 mi
lijonų; darbo sekretorius prie 
šingas

W ASUI NG TONAS,
— Senato prekybos 
paskyrė pakomisijų 
tiems nedarbo biliams

kovo 7. 
komisija 
pasiuly- 
apsvar-

paskirtiPakomisijon tapo 
senatoriai: 1 tiram Johnson, pre
kybos komisijos pirmininkas, 
Nye ir, Vandenberg, republi- 
konai, ir Fletcher ir Hawes, 
demokratai. Pakomisijos dar
buose pakviestas taipjau daly
vauti senatorius *Couzens.

Senatorius Robert F. Wag- 
ner (dem., N. Y.) yra pasiū
lęs tris kovai su nedarbu bi- 
lius. Vienu jų numatoma vie
šųjų darbų planavimas iš ank
sto ir regulavimas jų pramo
nės depresijos laikotarpiais 
taip, kad bedarbių armijos ga
lėtų rasti uždarbio viešuose sta
tybos darbuose. Tam reikalui 
numatoma asignuoti 150 mili
jonų dolerių.

Darbo sekretorius James J. 
Davis yra betgi tam biliui prie-

Antru biliumi numatoma su
kurti nacionalinė darbo rupi- 
nimo sistema, kuri kooperuo
tų su atskirų valstijų darbo 
prirodymo biurais.

Treciu bilium numatoma pra
plėsti darbo departamento tar
nybą nedarbo statistikos žinių 
rinkime.

Bulotams leido griž 
ti į Lietuvą

va-Kauno ‘Lietuvos Žinios 
sario 17 dieną praneša, 
prisiekusių advokatų tarybai 
prašant, krašto apsaugo mi
nisterija leido ištremtam pris. 
advokatui Andriui Balotais ir 
jo žmonai, Aleksandrai Bulo
tienei, grįžti į Lietuvą.

Bulotienė grįžta šiomis die
nomis, o Bulota dar pasilieka 
užsieny gydymosi kursą baigti.

Masaryk — 80 metų 
amžiaus

PRAHA, Čekoslovakija, kovo 
7. — čekoslovakų respublika 
šiandie švenčia 80-metines sa
vo prezidento, Tomaso Masa- 
rvko, gimimo sukaktuves.

^ORHS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuraš šiai dienai prana
šauja:

Didumoj debesiuota ir kiek 
šalčiau; vidutiniai ir stipresni 
žiemių ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 350 jr 380 F.

t
šiandie saulė teka 6:15, lei

džiasi 5:47. Mėnuo leidžiasi 
2:47 ryto.

NEW YOBKAS, kovo 7. — 
Erlan- 
Ameri- 
garsios 
firmos

pirmininkas. Jis buvo 70 metų 
amžiaus.

Šiandie čia mirė A. L. 
j ger, vienas žymesnių 
kos teatrininkų, buvęs

Greitojo traukinio 
susikulimas Ga-oj

Traukinio tarnautojas užmuš
tas; daugiau kaip 30 pasa- 
žierių sužaloti

Ga., kovo 7.— 
Georgijoj, dvi- 
mylias j pietus 
šj rytą įvyko 

geležinkely ka- 
vicnas trau-

Pacific Photo!

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

užmuštas, o daugiau

Peoria. Diesel elektriškos mašinos, kurios pAskendo Illinois upėj. Tai Wood brolių kompanijos 
nuosavybė. Mašinos kainavo apie $150,000

Britą ambasad. Ma- *.<■ ■ > Iz iui rzl zr4~zi *<*

skvoj pranešimas 
nebus skelbiamas

pašauktą jai gydytoją

COLUMBUS, 
Ties Glen Altą, 
dešimt penkias 
nuo Columbus, 
Illinois Central
tas t rota, kurioje 
kinio tarnautojas, O. C. VVhitc 
buvo 
kaip trisdešimt pasažierių, vy
rų ir moterų, sužaloti, jų tar
pe vienuolika chicagiečių. Kai 
kurie sužaloti pavojingai.

Nelaimė atsitiko antrajai 
greitojo Seminole Limited trau
kinio sekcijai įlėkus į pirmą-
ją sekciją, kuri buvo sustojus. ■ LONDONAS, kovo 7.—Ang- 
Paskutinis pirmosios sekcijos ufc rcjkalu 
vagonas buvo sudaužėtas, o du . ... .. . /. X., - • ’is, Arthuras Hendersonas, pa-priekuna, l’ullmano vagonai parlamen|(, ka(1 gautas iš 
išmesti is egiJ. | Ąng|jj(>s pasiuntinio Maskvoje

pranešimas apie religinius per
sekiojimus Sovietų Sąjungoje 
nebusiąs viešai skelbiamas. Bri
tų vyriausybė nenorinti, pra
nešimo paskelbimu, įkurti pre
cedentą, kuris galėtų pakenk
ti krašto interesams.

SOUTH BEND, Ind., kovo 
7. — Sugrįžęs iš vaistinės, kur 
D-ras Curtis, negras, buvo pa
siuntęs 
gan čia i 
ibinskis, 
šovė ir
žmoną, 26 metų moteriškę, tri
jų vaikų motiną. Po to šovi- 
kas pašaukė policiją ir pats jai 
pasidavė.

700 žmonių žuvo per 
baisius potvynius 
pietų Francijoje

ji parnešti vaistų ser- 
žmonai, Leonas Dam- 
24 metų amžiaus, nu- 
D-rą Curtisą ir savo

Juros konferencija 
vėl pradėjo dirbti

Britų premjeras MacDonald 
įsitikinęs, kad konferencija 
pasibaigs sutartimi

LONDONAS, kovo 7. — 
Franci jos delegacijai su Brian- 
du priešaky grįžus į Londoną, 
penkių valstybių juros konfe
renciją, kuri dėl vyriausybės 
krizio Francijoje buvo laikina 
sutrukdyta, šiandie vėl pradė
jo veikli.

Ramsay MacDonald, britų 
premjeras ir juros konferen
cijos pirmininkas, pasikalbėji
me su spaudos atstovais pa
liškė, kad nežiūrint visų pra
našų, pranašaujančių nepasise
kimą, jis esąs įsitikinęs, ir tam 
savo įsitikinimui turįs gerų 
priežasčių, jogei konferencija 
pavyks. Jis manąs, kad iki ba
landžio mėnesio viduriu kon
ferencija pasibaigs sutartimi.

10 angliakasių žuvo 
kasyklose Belgijoje

CHARLEROI, Belgija, kovo 
7. — Caziers anglies kasyklo
se, ties Marionelle, įvyko smar
kus sprogimas, kurio dešimt 
angliakasių buvo užmušti ir 
vienuolika kitų sužaloti.

Hooveris sako ne 
darbo padėtis ne to 

kia jau rimta -
Per porą mėnesių, statybai pra

sidėjus, nedarbo padėtis pa
gerėsianti

Ir Ispanija atsisakė 
įsileisti Trockį

BARCELONA, Ispanija, ko
vo 7. — Ispanijos vyriausybė 
atmetė Leono Trockio, išguito 
iš sovietų Rusijos buvusio Le
nino draugo ir karo komisaro, 
prašymą, kad jam butų leista 
atvykti į Ispaniją gyventi ir 
savo sveikatą pataisyti.

Buvęs senatorius Emilo Ju- 
noy tikrino, kad buvęs sovietų 
lyderis, atvykęs į Ispaniją, ne- 
užsiimsiąs nė kokia propagan
da, tačiau jam atsakyta, kad 
dėl dabartinės situacijos Ispa
nijoje Trockio atvykimas ir pa
silikimas krašte nepageidauja
mas.

PA,RYŽIUS, kovo 7. — Ne
oficialiais apskaičiavimais, per 
baisius potvynius Franci jos 
pietuose ir pietų vakaruose sep
tyni šimtai žmonių žuvo, o tuk
siančiai kitų liko be pastogės, 
be mantos ir be duonos. Mate
rialiniai nuostoliai, padaryti 
plačiausiai išsiliejusių upių, sie
kia apie 40 milijonus dolerių.

'Tvanai dabar jau pradeda 
atslūgti, tačiau didžiausi plo
tai vis 
semti.

Del 
šelpti
milijonus dolerių.

dar tebėra vandens ap-

tvanų n uken įėjusiems
parlamentas paskyrė 4

Komunistų demon 
stracijų vaisiai

Per riaušes Amerikoj ir Eu
ropoj bendrai buvo 3 užmu
šti, 200 sužeisti ir 600 su
imti

4 užmušti, 40 sužeis 
tų per tornadą

MEMPHIS, Tenn., kovo 7.
Mississippi, Arkansase ir 

Louisianoj vakar vakarą siau
tė tornadas, padaręs fdidelės 
pragaišties.

Kiek žinoma, keturi asme
nys buvo užmušti ir keturias
dešimt ar daugiau sužaloti. 
Materialiniai nuostoliai siekia 
daugiau kaip HM) tūkstančių 
dolerių.

Nedidelis Gregory kaimelis 
Arkansaso valstijoj buvo beveik 
visai sunaikintas. Harris baž
nytkaimy, Louisianoj, šeši na
mai ir bažnyčia buvo su
griauti.

WASHINGTOINAS, kovo 7. 
— Prezidentas Hooveris šian- 
lie išleido formali pranešimą, 
kuriame jis sako, kad dabar
tinis nedarbas nė per pusę 
nesąs taip rimtas, koks kad 
siautęs po 1907 ir 1922 metų 
panikų.

Prezidentas mano, kad per 
r^ėnesį-antrą nedarbo padėtis 
žymiai pagerėsianti, kai su pa
vasariu prasidėsiąs statybos se
zonas.

Prapuolęs prieš 12 die
nų aeroplanas rastas 

sudužęs kalnuose

rastas sudužęs San 
kalnuose, augšČiau 
ežero.
aeroplaną ir užsi-

Pranešimas
Norintieji garsintis Naujienose prašbmi 
priduoti skelbimo kopiją ne vėliau kaip iki 
6 vai. vakaro—kitaip jūsų skelbimas nega
lės būt patalpintas rytmetiniame Naujienų 
numery.

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

Penki kaltinami dėl už
mušimo streikininkės 

teismo išteisinti
CHARLOTTE, N. C., kovo 7. 

— Penki asmenys, kurie bu
vot kaltinami dėl tekstilės strei
kininkės, Mrs. Ellos May Wig- 
gins, šešių vaikų motinos, už
mušimo, tapo prisiekusių posė- 
dininkų išteisinti.

Mrs. Wiggins buvo nušauta 
praeitą, ru^piučio inūnesį, kai 
ji kartu su dvidešimt kitų strei
kininkų krovinių vežimu va
liavo i komunistų mUingą 
South Gastonijoj.

BERLYNAS” kovo 7.—Hja’- 
mar Schacht, Reicbsbanko pir
mininkas, nepritadramas Youn- 
go reparacijų planui, šiandie 
iš savo vietos rezignavo.

LOS ANGELES, Cal., kovo 
7. — Western Air Express ae
roplanas, kuris vasario 23 die
ną su trimis įgulos žmonėmis 
išskrido iš Kingmano, Ariz., i 
Los Angelesą ir kelionėje pra
puolė, tapo 
Bernardino 
A.rrowhead

Sudužusį
mūšius visus tris jo įgulos žmo
nes — pilotą Jamesą Dolesą, 
antrą pilotą A. Bieberį ir pa- 
sažierių Slesvardą Slatoną — 
vakir surado aviatoriai Mrs. 
Juanita Burns ir Dudly Steele, 
skraidžiodami kalnuose ii’ jų 
ieškodami. Aeroplanas su savo 
įgula, matyt, žuvo per smarkią 
audrą.

Sovietai apsunkina iš
važiavimu iš Rusijos

Sovic-MASKVA, kovo 7.. 
tų vyriausybes nvvtiu 
gegužės 1 dienos užsienių pas- 
portri Sovietų Sąjungos pilie- 

500črms pabranginami iki 
rublių.

TOKIO, Japonija, kovo 7.— 
Ciesorius Hirohito įsakė inkri- 
mipuoti (buvusį švietimo mi- 
nisterj Inchutą Kobashj, kalti
namą dėl kyšių ėmimo.

Associated Press praneši
mais, ryšy su ketvirtadienį įvy
kusiomis tarptautinėmis komu
nistų nedarbo demonstracijo
mis Jungtinėse Valstybėse, K a- 
nadoje ir Europoje bendrai bu
vo suimta apie 609 riaušinin
kų ir agitatorių. Trys asmenys 
buvo užmušti — vienas jų Ber
lyno, du kiti Halle, Vokietijo
je, riaušėse — ir apie 200 su
žeisti.

Jungtinėse Valstybėse, pasak 
Associated Press, per riaušes, 
kur jų įvyko, bendrai buvo ar
ti 150 asmenų sužeista ir apie 
200 suimta.

New Yorke dėl riaušių bu
vo, be kitų, suimti ir kmou- 
nistų partijos vadai: jos vy
riausias vadas Wm. Z. Foster; 
Daily Worker’io redaktorius 
Robert O. Minor; Israel Am- 
ter; Ilarry Raymond ir Jose*>h 
Lestcr. Visi jie laikomi be kau
cijos, kaltinami dėl riaušių kur
stymo.

(Tęsinys)
Pral. Labanauskui, anot pro
kuroro, tenkanti ir moralinė 

atsakomybė. « 5
Esą, ir todėl, kad galėjo pa

bėgti Rimša, moralinė kaltė 
krintanti gal daugiausia pral. 
Labanauskui. Banko sandėliui 
sudegus, girdi, kun. Labanaus
kui nevieno buvę, nurodinėja
ma į Rimšą, kaipo kaltininką. 
Pral. Labanauskas tačiau ir ta
da užstojęs Rimšą savo auto
ritetu.

Pral. Labanauskas, anot pro
kuroro p. Monstavičiaus, tik
rai buvęs ir išrinktu banko 
tarybos pirmininku.
Dėl banko vestos prekybos 

prokuroras p. Monstavičius nu
rodė, kad buvę prekiauta ne 
vien trąšomis. Prekybą bankas 
vedęs ir po 1928 m. sausio 
mėn. 1 d., ir banko sandėliui 
jau sudegus. Girdi, ir centra- 
linis ūkininkų bankas, pada
ręs Rokiškio ūkininkų s-gos 
banke revizija, slaptam rašte 
tepataręs atsargiai prekiauti.

“Rokiškio ūkininkų draugi
ja”, anot prokuroro, buvusi iš- 
sipirkus prekybos patentą... 
lar prieš steigiamąjį tos dr- 

įos susirinkimą. Girdi, o ir pa
ties patento išsipirkimas dar 
nereiškiąs, kad ta draugija ir 
tikrai egzistavusi. Toji dr-ja 
tebuvus įsteigta tik banko pre
kybai ir banko nuostoliams pa
slėpti. “Rok. ukin. dr-ja” pa
ti, kaipo įstaiga, atskirai nie
ko neturėjusi ir faktiškai ne
egzistavusi.

Girdi, ir tokiai fiktyvei drau
gijai vis dėlto priklausęs ir 
kun. Labanauskas...

Banko vesta prekyba, anot 
prokuroro p. Monstavičiaus, 
padariusi bankui nuostolius, 
todėl ir netenka abejoti, kad ga
lima laikyti baudž. stat. 579 
str.

Dėl kitų kaltinimų 
orokuroras tarp kitko nurodė, 
są įrodyta, kad ūkininkų s- 

7os Rokiškio banko sandely 
lesudegę du vagonai Liet, ko- 
Operac. b-vių s-gos cukraus. 
Girdi, kaip teisiamasis Kurkis 
:r keli liudininkai yra parodę, 
gaisro metu iš viso nebūta 
dviejų vagonų cukraus tame 
sandėly. Todėl užtenką pripa
žinti kaltu ir LeseviČių, kaip 
kad jis yra kaltinamas pagal 
kaltinimo aktą.

Dėl kaliošų istorijos, anot

prokuroro p. Monstavičiaus, 
tie kaliošai buvę neva “Rok. 
ūkininkų dr-įos”, o tačiau 
kaip tik banko nutarimu jie 
buvę atiduoti teisiamajam Rep
šiui, buvusiam tada banko ta
rybos nariui.

Visai negalimas daiktas esąs, 
kad iš 10,(MM) kg. žibalo butų 
nutekėję arti 3,000 kilogramų.

Be to, prokuroras p. Mon
stavičius nurodė, esą, neabe
jotinai įrodyta, kad dingę du 
vagonai paties banko cukraus. 
O vekselių dalis, girdi, teismo 
tardymo metu kad ir atsira
dę, bet neatsiradę pinigai už 
juos, nors jie esą buvę diskon
tuoti.
Teisiamasis Kurkis, anot pro
kuroro p. Monstavičiaus, ver

tas pasigailėti.
Girdi, tai kuklus ir jaunas 

vaikinas, kuris nusikaltęs, tik 
patekęs į piktų žmonių tarpą 
ir jų įtakon, ir jau pat pirmą 
teismo posėdžio dieną viską 
prisipažinęs. Prokuroras p. 
Monstavičius pareiškė vilties, 
kad teisinas atsižvelgs į nuo
širdų, girdi, Kurkio prisipaži
nimą, skirdamas jam bausmę.

Po prokuroro p. Monstavi
čiaus
replikoje karštai dalyvavo visi 

teisiamųjų apgynėjai.
Į ' )

Anot prisiek, advokato p. 
Nargelavičiaus, buvusius ūki
ninkų s-gos banko vadovus pre
kybos atžvilgiu suklaidinęs, 
esą, gudrus Rimšos patarėjas 
Gordonas.

Mačiulis, anot p. Nargelavi
čiaus, nebuvęs ypatingose san
tykiuose su Rimša, kurį tiek 
pat, kiek Mačiulis, galėję žino
ti ir visi rokiškėnai. Todėl, gir
di, p. Nargelavičius prašąs tei
smą ir jo ginamajam rasti tei
sybės saiką.

Ir kiti visi apgynėjai atkak
liai teisino savo ginamuosius.

įdomu dar dėl civilinio 
ieškinio.

Pris. advok. padėj. p. Ro
binzonas užvakar savo kalbo
je buvo nurodęs, kad civilinio 
ieškinio Įgaliotinis juk negalįs 
reikalauti 'dvigubo išieškojimo 

nuostolių atlyginimą už 
<Jraugiškus vekselius priteisti 
ir kartu anuliuoti pačius tuos 
vekselius.

(Bus daugiau)

PINIGAI 
LIETUVON

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

Sovieto - uroletariškas 
meniu: “Kopūstų sriu

ba su kirmėlėmis”
MASKVA, kovo 7. — Bol

ševikų “Krasnaja Gazeta” ra- 
ŠC!

“I ‘Krasna»a Gazeta’ vedak- 
c'ia atvyko vienas Isajenko ir 
atsinešė su sivim kopusiu sriu
bos, kurioj plūduriavo kirmė
lės. Pasirodo, kad tokia kopū
stų sriuba penimi “Proletaro” 
valgyklos, esančios lies Gosti- 
ny dvor, lankytojai.”

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 
S vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

Komp. M. Petraus
kui pagerbti kon

certas
Koncertas įvyksta bal. 2 d. Lie

tuvių Auditorijoje. Progra
mą išpildys musų vietiniai 
chorai.

Trečiadienio vakare įvyKP 
(vntras iš, eiles susirinkimas rei
kale rengimo koncerto komp. 
M. Petrauskui pagerbti. I po
sėdį atsilankė gražus buris 
žmonių, kurie Įvertina gerb. 
p. Petrauską. Jie išdirbo planus, 
kad koncertas butų pasekmin
gas visais žvilgsniais.

Jau iš anksto buvo pasida
linta biletais, ir tarpe dalyvau
jančių tapo išdalinta apie 200 
biletų. Iš jų pasiryžimo maty
ti, kad Chieagieciai nepasiliks 
nuo kitų kolonijų, ir musų 
gerb. muziką pioneri Įvertins 
priderančiai

P. Grigaitis, atstovaudamas 
“Naujienas”, pareiškė, kad nei 
vienas centas nebus paskaity
tas už skelbimus šiame atsi
tikime. Tą patį padare ir “San
dara”.

Auditorijos bendrovės svetai
nė duodama veltui, tik už švie
sas teks mokėti. Jau buvo to
kių keletas profesionalų, kurie 
paėmė išankslo biletų, užmokė
dami po $25.00 už juos.

Visi chorai ir artistai daly
vauja gralis. 1 aip kad galima 
permatyti, jog 2 balandžio Lie
tuviu Auditorija susilauks kon-1 v U
cerio, kokio iki šiol nebuvo. O 

musu visu šiame atsitikime 
yra priedermė paskutinį kartą j 
atsilankyti, nes gerb. p. Pet
rauskas jau daugiau mums ne
dainuos ir mes jo nematysi
me. — D. M.

Marųuette Park
Sunkiai susirgo Mykolas Sa

kalauskas, 7001 So. Tallman 
avė., II melų bernaitis. Pada- 
■ yla jam gerkles operacija. Gu
li šv. Kryžiaus ligoninėje. Sveik
sta. Mykolas yra ger?s, pro
tingas vaikinas. Linkėtina jam 
kuo veikiausia pasveikti ir su
grįžti namo pas tėvus.

Rcport.

“Užburti turtai” Lie
tuvių Auditorijoj

Byloj, sekmadienį, surasime 
“Užburtus turtus” Lietuvių Au
ditorijoje. Pažiūrėti jų turime 
susirinkti 0:30 valandą vaka
re. Nesivėluokime, ba jeigu pa-1 
vėluosime, tai visų nematysi-1 
me.

Kokie tie “Užburti turtai” i 
yra? Atsakymas — lai yra d ra- I 
ma, pavadinta minėtu vardu ir, 
išversta lietuviu kalbon. D ra- 
n.atiškas Kalelis suvaidins ją.1

Veikalas Irbai įdomus. O ak
toriai, Dramatiško Batelio na-į 
riai, tai geriausi vaidintojai ir j 
vaidintojos lietuvių tarpe Chi-

cagoje.
Taigi patartina visiems pa

matyti tikrai gerą veikalą ir 
tikrai gerai vaidinamą.

Be to, tikslas, kurinę šjs vei
kalas statoma scenoje, yra 
svarbus. Vįąas pelnas eįs dė
dės šerno paminklo skolai at
mokėti. Dar trūksta skolai iš
mokėti keleto šimtų dolerių. 
Ir jeigu mes tik skaitlingai at
silankysime, tai šis svarbus 
darbas bus užbaigtas.

Bukime todėl visi. Atiduoki- 
Ime kas šernui priklauso. Ne 
kažin ką mums lai kaštuos — 

.tikėtas, tai ir viskas.
Busiu.

“Aušrelė” turi p-lę Lyžiutę. Ir 
ką manote — jei kam galima 
pranašauti dainininkės karje
ra, tai šitai mergaitei. Supran
tama. ji (kaip mokytoja p. Bi- 
geliutė nurodė) dar per jauna

tę galima pasveikinti. Mačiau 
“Aušrelės” stovį pirm to, kada 
ji pradėjo mokinti. Tai buvo 
neseniai, šiandie jau nepaly
ginsi “Aušrelės” su tuo, kasi ji 
buvo pirmiau—tokį progresą pa-

ma, viena, be vyresniųjų para
mos ir priežiūros, negali gyvuo
ti. Ir už tą priežiūrą vįsų pir
ma, tenka kreditas pp. Skir- 
kams, Kuzmickui ir dar porai 
lietuvių moterų. Už darbą jie

kurį dirbo vyresnieji “Aušre 
lę” auklėdami.—RepOrt.

Garsinte Naniisnose

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

North Side
Nusišovė Komaiko, North Sidės 

biznieris, didelis lietuvių 
draugas

Komaiko turėjo pirtį adresu 
1916 W. Division st. Taipjau 
viešbuti.

Daugelis lietuvių čia eidavo 
maudytis. O ir mėgo Komaiko 
draugauti su lietuviais.

Vakar ryte, apie 10 valan
dą jis įėjo viešbutin, užsida
rė kambaryje.

12 valandą jis rasta negy
vas, nusišovęs. \

Darbininkai labai apgailes
tauja. Komaiko samdė lietu
vius darbininkus.

Buvo vedęs. Bet žmona ser- 
Iga ir guli ligoninėje.

Paliko mirusio brolis, kuris 
| yra Lietuvių Pirklybos buto 
į narys ir taipgi didelis lietuvių 
į draugas. Report.

Cicero
■‘Aušrelės” vakarėlis

Antradienio vakare, kovo 4 
dieną, Lukštienės svetainėje, 
vaikų draugijėlė “Aušrelė” su
rengė Užgavėnių vakarėli.

Susirinko gražus būrys vai
kučių (draugijėlės narių) tėvų 
būrys. Buvo ir šaip publikos, 
kuri prijaučiu vaikų organizavi
mo darbui, o taipgi tokios, kuri 
tikėjosi smagiai ir gražiai laiką 

i praleisti. Ir neapsiriko.
Publikos susirinko tiek, kad 

užpildė svetainę ir visi galėjo 
jaustis kaip tik smagiai.

I

žinoma, kaip “Aušrelės” pa
rengime, tai pačios draugijėlės 
nariai ir programą išpildė. Kas 
galima pasakyti apie tą progra
mą ir apie pačią ‘‘Aušrelę”?

Draugijėle turi apie keturias 
• dešimtis narių. Ji auga, jos 
i jėgos didėja. Mačiau šiame pa- 
! rengime naujų narių.

Augimo priežastis ne sunku į- 
, žiūrėti. Tai parodė programas. 
Choras sudainavo keletą dai
nų. Sudainavo gražiai. Manau, 
kad tėvai galėjo pastebėti, jo 
gei “Aušrelės” darbas yra nau
dingas jų vaikams.

“Solistus” programas turėjo 
keturius. Tris dainininkes ir 
vieną deklamuotoją svečią. Dai
navo p-lė Kungiute — viena 
jauniausių “Aušrelės” narių. Ją 
vos pastebėti galima, o ji dai
nuoja, laikosi ritmo “artistė”. 
Jos sesutė— vyresnė. Ji taipgi 
dainavo. Bet ne dainomis ji 
pasirodė. Ji yra šokėja.

Tikrąją solistę dainininkę

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
pigini mas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30, 1930. Geriausia proga 
Amerikos ir Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. Tokio knygų 
nupiginimo dar nėra būvy. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos” ka
talogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaiš
kinimus. Kataloge yra apie 1500 skirtingu knygų — rasite didesnį 8 
knygų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukite katalogo šiuo adresu: I

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 SO. HALSTEI) ST., CHICAGO, ll.L.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

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

arba pašaukite
Office Hetnlock 0367, Res. Grovehill 1680

rimtaį laivinti balsą dainoms. 
Bet turi gerą muzikališką at
mintį ir nepaprastai jautrų bal
są. Susirinkusieji jos dainavi
mą tikrai įvertino.

Deklamuotojas svečias buvo 
northsidiet.is Smalelis. Kaip tik
ras, patyręs scenos dalyvis, jis 
jautėsi savo vietoje ir pasirodė 
cice.ricčiams juo puikiausia. Tik
rai malonu buvo žiūrėti į šiuos 
visus jaunus “veikėjus”.

Dar deklamavo vienas kitas, 
bet gaila, pavardžių neatmenu.

“Aušrelė” dirba gražų ir nau
dingą darbą. Daugiausia rūpi
nasi jos darbuote p. Kuzmic
kas, p.p Skirkai ir dar pora mo
tinų. “Aušrelės” mokytoja yra 
p-lė Bigeliutė.

Man rodosi, kad p-lę Bigejiu-

darė “Aušrelė” p. Bigeliutei va
dovaujant. O progresuoti ne 
lengva. Viena—pamokos būna 
tik vieną kartą savaitėje, o kita 
—kai kurie draugijėles nariai ir 
narės dar gal būt ne daug pra
lenkė penkius ar šešiuš metus.

Šitokia draugijėlė,

negauna atlyginimo. O prižiūrė
ti reikia, ir reikia būti visuomet 
ir laiku. Atlyginimas, rasi tik 
tas, kad žino, jogei naudingų 
» arba dirba. Ir gal dar atei
tyje kuris nors iš dabartinių 
“Aušrelės” narių, tars’ ačiū, ka-

supranjta-' da išaugs ir supras vertę darbo,

ISTOKIT DABAR
1. Veltui legalis i 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų 
dauninkams.
5 Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne kaina |
7. Gaukit apdraųdą pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesnę kaina. I
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
Jus galit ateiti ir pasitarti su ad

vokatais kiekvienų klausimu ir Rauti 
iš jų patarimus veltui.

patarimas visuose | 
perspėjimai

t perspėjimas
i perspėjimas

ren

ren-
ren

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlors Associątion 
ofice pirm Regužio 30, 1930, Raus 
narystės teises už $2.

Peoples Furnitūra CoKRAUTUVĖS
4177-83 Archer Av.-2536-40 W. 63 St

groserninko wba aptiekoriaus, jeigu jie negali

|y, *—U»r-IN1- • l/U!

Jis yra rcko.nen-

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Graham-Paige automobilius

ir prekibinius karus

į musų naują vietą ir pamatyti garsiuosius’ GRAIIAM- 
stiprius automobilius’, taipjau Graliam kpmJrcinius ka-

INVIC.ORATIHI.
OOD T03 CONvALBSCINTS

REfntSHlNO 
GOOD FOIITHE ’

- SOUTH »•»«*<>• t0' 
l-R;ED>RRi«C< SR®’’’

Rengia Lietuvišką Programą Per

W. H. F. C.
RADIO STOTI, 1420 Kilocycles

Pirmadienyje, Kovo 10 Dieną
Nuo 7:00 iki 8 vai. Vakaro

Yra patartina Lietuviams įsigyti sau pa
protį, kad kiekvieną pirmadienio vakarą 
pasilikti prie Radio ir pasiklausyti tobu
lesnių ir tvarkingų Lietuvių dainų ir mu
zikos, kurią teiks parinkčiausi Lietuvių 
Muzikos talentai.

MALT TONIS - EXTR A PALE 
SPECIALiS ALUSAdresas

s’vdvmn chronišku ir aanp] 11 . 
nj. Jol kiti negalėjo jumis i&gydyti. atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas iAejrzatuinavi- 
tnas atidengs jūsų tikra llgij ir jei aA ausi 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sngryft. Ei 
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur tr kas jums skauda, bet pats pasakys I 
po galutino liegzaminavimo—kai Jurui yri*

City of Chicago , > 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avcnue

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

duojamas per

Dr.B.Mclrolas

20

Ofiso 
pietų, 

lioi

galutino liegzaminavimo—kai Jurui yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo lt ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede 
nuo 10 rvto M 1 no pietų.

St.

r>o

JAU ATIDARYTA

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS
Boulevard 2538 811 W. *37th St., ChicagO

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Parduoda, taiso ir

aptarnauja

Brig'hton Motor Sales, Ine
naujoj vietoj

3962 Archer Avė., tek Lafayette 6666
(Buvusi Archer Motor Sales, 610 W. 35 St.)

Kviečiame kiekvieną atsilankyti 
PAIGE 4 spydų, greitus, gražius ir 
rus. Jus nesigailėsite- Įsigiję naująjį Graham-Paige. automobilių ir niekad juo neatsigerėsite.

Mes esame prisirengę duoti jums, kuo geriausi patarnavimą.

Carl Wainoris, Joseph Bagdonas, .John Lasky, 
, Peter Novai*, George Shleivis



NAUJIENOS, Chicago, Hl.^pstadienis, kovo 8 d., 1930

te. Tai stebuklai, ar ne?( Tokių 
stebuklų nei amžina atsilsi Lt'* 

• ninas niekuomet nesitikėjo su
laukti !

Reikia atiduoti dideli kreditą 
musų bolševikams už didelį jų 
“pull” svetimtaučių bolševikų 
tarpe, štai, sulig jų sumanymu,

mokyti, o dabar jau ne.
Ir gerai. Jei pats su teisėju 

nesusikalbi ir dėlto advokatą 
samdai, tai pasis’amdyk kunigą, 
kada 'tau užeis noras poteriat.

—MaJ.

KLAt’SYMAJ-ATSAKYMAI

KU-U&: Norėčiau išsigydyti 
nao bolševizmo. Kur reik kreip
tis. Gal patartumėt kur nors iš
važiuoti.

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIU 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

paroda padarė spešial tripą, kad Bus darbo, maršas, 1 . 1 adau^ Korespondentas, ku- galc,jus praeiti pro “Naujienas”.
• ii !m lrg* bedarb,s- mat6 lr tokių ir visa paroda pro čia pramar-
ir l.l. ,maršuotojų, kurie turi darbus, |šav() B|lvo manoma> kad bol.

----------- - jbet, kai gavo orderį maršuoti,jševikai jteiksreikalavima..Nau_ 
iašo Padaužų Korespondentas tai .tų dienų -susirgo” ir išėjo j jienoms.._ kad pi.ipažintų Kusi- 

----------- pasivaikščioti - liko “bedar- jft ,.da žiuri”. bet to nepedarė.
Neseniai tapo surastas naujas I biais . J ' 

būdas gauti darbo. Kad butų l 
galima pasidaryti asmeniškus 
pinigus (jeigu už tokį pinigų 
dirbimą nekištų i džėlą arba be-

šie bedarbiai nutarė, kad rei 
kia pripažinti “da žiuri” ma 
tušką Rusiją, kitaip sakant, ati

prctnamį), tada, žinoma, darbo duoti 'tinkamą pagarbą už tai,
nereiktų eiti ieškoti.

Iki šiol žmonės darbo ieško-i 
davo kiekvienas sau atskilai, o. 
dabar bolševikai surado naują j 
būdą darbui surasti: būtent, ieš
koti darbo visiems bedarbiams I 
kartu. Ir dar kas įdomiau, 'tai! 
tas, kad darbo neiti' ieškoti i 
fabrikus, bet ant gatvių. (Gal! 
būt šie bedarbiai yra gatvių 
šlavikai? P. K.).

Toks, taip sakant, organiza-Į 
votas darbo ieškojimas įvyko!

i kad paliepė maršuoti. Su savo
prašymu bolševikai nuėjo pas 
Tamsoną (nepamaijJkit į Tam- 
sono restauraną) ireikalavo, 
kad jis pripažintų ■siją. Tam- 
sono nerado namie,Ki visą rei
kalą perdavė jo ■rnočninkui. 
Sunku tikėtis, katf&l Tamsonas 
patenkins bolševikui reikalavi
mą. Kaip žinoma,fa s nepripa- 
žysta Anglijos IjįSi >rdžio,t tad i 
vargiai pripažins it Staliną.

Chicagos universiteto protė
viai patarė policijai, kad ji leis
tų bolševikams pasivaikščioti. 
Sako, tegul nuleidžia “štymą” ir 
viskas bus O. K. Policija profe
sorių paklausė. Bolševikai prisi
vaikščiojo kiek norėjo ir išlei
do visą “štymą”. Kai “štymąf 
išleido ir maršuoti nebelikę 
pajėgų, tai šiaip taip dasikasė 
iki 31 gat. ir Halsted ir iš čia 
nuėjo porkčapo valgyti. Parodu 
reiškia, baigta. Darbo bus vie
šiems. ■

Revoliucija 
bedruimy

Čikagos mieste gyvena porelė 
bevaikių raudonųjų lietuvių. 
Abu dar neseni ir. kaip sakoma, 
veiklus. Visokiuose judėjimuo
se pirmutiniai ir paskutiniai. 
Draugas ir draugė.

Draugas' plačių pažiūrų, o 
draugė dar platesnių. Buržuazi-

Atsiak.: Atrodo, kad tamstos 
| padėtis gana rusti. Sįrgi dagi 
užkrečiama liga. Šią ligą išgy
dyti galima ant vietos, bet ims 
daug laiko. Jeigu tamsta turi 
pinigų kelionei į Rusiją ir at
gal ir dar $500 įsirašymui i ply- 

j tų minkymo sąjungą, tai tave 
bus galime išgydyti greit—ne
ilgiau kai į tris mėnesius' laiko. 
Kreipkis į “Vilui” arba “Lais-

1 vę” dėl smulkesnių informacijų.
— Pad. Inf. Biuras.

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu DidlaiviuAQUITANIA

Liepos (July) 6, vidunakty,
Iš Ne\v Yorko per Southamptoną 

j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ

kovo 6 d., 500* Vytauto metais. 
Darbo daugiausia ieškota 18-toj 
ir Halsted gatvėj, nes kitose 
gatvėse darbo nesurasta. Bolše
vikų samdymo biuras dar nepa
skelbė kaip dideliam skaičui 
bedarbių buvo surasta darbo. 
Reikia priminti tiems, kurie 
kartu su bolševikais darbo ieš
kojo, kad kreiptųsi į “Vilnies”! 
ir kitas bolševikų darbo agen
tūras, o darbo visiems bus duo
ta.

Padaužų Korespondentas sa
ko, kad ši paroda nei kiek ne
panaši į bedarbių parodą. Ji 
daugiau panaši į politikierių pa-' 
rodą, kurie eidami ar važiuoda
mi daro kuodaugiausia triukš
mo —rėkauja, šūkauja, švilpia, 
kad tik į juos daugiau žmonės 
žiūrėtų. Be to, kai kurie be- 
derbiai eidami rūkė didelius, il
gus juodus cigarus. O juodi! 
durnų kamuoliai sukosi apie jų! 
galvas ir užpakali.

Buvo manyta, kad Chicagoj 
bedarbių yra gana daug. Bet! Aplamai imant, tai buvo ra ;
Padaužų Korespondentas, kuris 
vačino bolševikų maršavimą, sa
ko, kad iš viso bedarbių marša-

miausia paroda Chicagoj, o gali 
ir visam pasaulyj. Policija sky- j 
iė kelią bolševikams, ‘‘pratekti-!

vo apie tūkstantis su viršum. 
Tiek bedarbių, rodos, lengvai 
galėtų gauti darbo štokjarduo
se.

no” ir palydėjo juos. Policija 
tarytum bejėgė tapo prieš bol
ševikus. Iš baisaus bolševiku 
priešo, pasidaro paklusni tarnai-

Nevalia poteriauti
Lietuvių Rymo Katalikų kuni

gų dekretas, atvirai pasakysiu, 
man labai patinka. Juk jau ži
note kame dalykas: ne valia po- 
teriaut paprastam žmogui kata
likui—poteriaut gali tiktai ku
nigas.

Aš sakau valio už gerą suma
nymą. Iš tikrųjų kam čia tas 
maldaknygės arba rąžančiai rei
kalingi? Poteriauji žmogus, 
paprastas katalikas, o Dievas 
tiktai šaiposi ir tiek. Dievas lo
tyniškai kalba, o lietuviškai ne
moka.

Teisėjas su advokatu susikal
ba, o kunigas su Dievu —ot sa
kau, kodėl mums poteriaut ne 
valia. Ik šiol bile boba galė
davo mums poterių užduot, o 
dabar jau ne. Ik šiol graborius 
prie kapo galėdavo mus poterių

nių prietarų draugas neturi, o 
draugė jau trys su viršum me
tai vyčius apleido. Šliubą kuni
gas davė, bet tai juk nieko 
nauja.

Apsigyveno pas juodu baltas j 
lietuviškas kontrevoliucionierius, 
ir singelis.

Ir čia beveik paprastas da-' 
lykas. Tik ot vieną vakarą rau- i 
donas vyras perskaitė gerą 
straipsni iš rusiškos gazietos 
apie raudonųjų laisvąją meilę 
ir lietuviškų komunistų molio 
minkymą. Perskaitė ir išėjo be
darbius remt. O tas singelis 
nusitarė praktikoj rusiškas teo 
rijas panaudot.

Bet už trijų valandų raudo
nas vyras sugrįžo ir tada, vy
ručiai, bedruimy išdygo tikra 
revoliucija: baltas singelis ir 
mušt gavo ir dar, buvo privers
tas išsinešdint be jokių cere
monijų tą pačią naktį.—Mat.

Dienraštis
NAŪJ1ENOS

1739 S. Halsted St., 
Chicago

P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St., 

Chicago

Ekskursiją Surengė

V. M. STULPINAS

ekskursiją parduoda

4559 S. Paulina St.,

3255 S. Halsted St., 
Chicago

J. J. ZOLP

Kam Atsilikti Prieš
Dienos Darbi i
Baiga?
Gaukit Naują Gyvenime 

Atsparą su Esorka

Ar jus su šiurpu žiūrite j pasau
li ir ar jus pradedate atsilikti prieš 
dienos darbo baigą? Ar jus atsike- 
liate rytais jausdamies tarsi jus 
niekad neturėjote minutės miego? 
Ar taip? Veikiausia jūsų virškini
mo sistema yra pakrikusi.

Esorka neturi kenksmingų ar į- 
protį sudarančių vaistų — tiktai už- 
tikimos žoles, šaknys ir žievės, ku
rios yra moksliškai sumaišytos, 
kad duoti labiausia pageidaujamas 
pasekmes. Jo veikimas yra parem
tas ant gamtinių principų; jis su
stiprina virškinamuosius organus

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurių 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, Criliy Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— trio dešimt- metų šiamė name. —— Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dėliomis 10 iki 1. Panedčllals, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 
................ ........................... ................. ■

Laivakortes i šią 
prirengia visi Cunard agentai.

ir dokumentus

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago, III.

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

CHICAGO. ILL.
kuMumui

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

ESSEXCI.allenge.-Wee

Brovė it YOURSELF...

Iš kitos pusės, jeigu jūsų virški
nimo sistema tinkamai veikia, jūsų 
apetitas yrą visuomet kuogeriau- 
sias, jus galite žaisti gerai, dirbti 
sunkiai ir rasti tikrą smagumą gy
venime. Visą tai dėlto, kad jūsų 
maistas yra paverčiamas į kraują, 
kaulus ir raumenis.

Jeigu jus esate vienas tų, kurie 
negali naudotis iki pilnumos gyve
nimo smagumais, delei virškinimo 
pakrikimų, jums reikalingas yra

ir atbudavoja visą sistemą pagelbė
damas gamtos mitybos procesui. Jis 
taipgi stimuliuoja apetitą, yra švel
niai liuosuojantis ir padaro kraują 
riebų.

Esorka yra lygiai naudingas kaip 
vyrams, taip ir moterims ir gali bū
ti imamas kaip jaunų, taip ir senų 
su vienodu saugumu. Tikrai jus pa
sidžiaugsite proga gauti šį pastebė
tiną toniką. Užeikit į savo aptieką 
šiandie ir paprašykit bonką Esorka.

no lesser
Greitume Įsibėgimo—prieš bi kuri ka
rą, nežiūrint jo kainos ar didumo.
Greitume—pastatykit prieš labiausia pa
sižymėjusius greitumu karus.
Lipime j Kalnus—imkit stačiausius kal
nus jūsų apielinkėj — ir visoj Amerikoj.
Patvarume— Patogume ir Operavimo 
Lengvume.
Ekonomijoj —Pastebėkit jo dar didesnį 
parankumą.

Jus esate kviečiamas būti vienas iš važinė
tųjų, kad įrodyti Essex teisę daryti šį iš
šaukimą palyginimui. Mes norime, kad jus 
draivintumet ir pasivažinėtumet šiuo visai 
nauju Essex Challenger.

car can satisfy/
Ši yra “Patys-Pasivažinėkit Palyginimui 
Savaitė’’ (Drive-it-Yourself Challenger 
Week). Savaitė, laike kurios automobilis
tai visur lygins visokiausį naujojo Essex 
Challenger veikimą, kuris sudaro visą va
žiavimo smagumą.
Arti 6,000 pardavėjų Jungt. Valstijose ir 
Kanadoje turi Standard stock karus paves
ti automobiliams šiam iššaukimui palygi
nimui. Šie karai įrodys Greitesnį Įsibėgi- 
mą—Greitumą—Jėgą į kalnus lipti —Leng
vumą Draivinti, Lengvumą Operuoti, Puoš
numą ir Komfortą. Iššaukimas palygini
mu įrodyti yra daromas visiems ir dėl visų. 
Pašaukit mus arba atsilankykit pas jums 
artimiausį pardavėją dabar ir pasakykit, 
kad jus norite būti vienas iš daugelio tūks
tančių tų, kurie šią savaitę įrodys naujojo 
Essex teisę Iššaukti palyginimui.

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis į artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900

Esorka, pastebėtinas tonikas, kuris 
atgaivina visą jūsų sistemą. Paste
bėtinos pasekmės, kurias suteiks 
šio toniko vartojimas, nustebins ir 
patenkins jus.

Esorka suteiks jums naują ener
giją... naują nervų jėgą. Jis pagel
bės jums gėrėtis gyvenimu iki pil
numos.

SEVERAS
ESORKA
Užtikimas Tonikas, Kuris 

Sutvarko visą Sistemą

NORTH
Bucklnghnm Motorą, Ino. 

3048 N. Damen Avė.
Lincoln Avė. at Irvine Park 

Blvd.. Bucklngham 2310
Hndson Motor Co. of Illinois 

Evanston Braneh 
1820 Rldge Avė.

Aheldrake 2300 Unlverslty 720 
Hndson Motor Co. of Illinois 

North Slde Braneh 
0230 Rroadwav 
Sheldrake 7210 

Keystone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrence Avė. 

Keystone 3400 
and 

4040 N. Westem Avė. 
North-West Hudson Co. 

6715 Olmstead Avė. 
Edison Park. III. 

Newcastle 3150 
A. W. Person 

Hlghland Park, UI. 
Hlghland Park 8492

NORTH (Contlnued) 
Plainondon Motor Co. 
4824 Sherldan Road 

Longbeach 1818 
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mihvaukee Avė.
Palllsade 1800 

WEST 
Benvyn Hudson-Essez Co. 

8145 Oak Park Avė. 
Berwyn, III. 
Bervvyn 351 

Crandall Motor Car Co. 
430 Mndison St. 

Oak Park. Iii. Enelld 5017 
Crandall Motor Car Co. 

of Maywood 
Illinois

51 Lake 8t. at First Avė. 
Maywood, UI. Maytvood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Logan Sųuare Braneh 
2647 Miltvaukee Avė.

and 
2401 Logan Blvd. 

SptiuldiiiK 3000

ĮVEST f Contlnued)
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkway Braneh 
8308 W. North Avė. 

Albany 4010 
Hudson Motor Co. of Illinois 

West Slde Braneh 
8010 Ogden Avė.

Lawnda!e 0911
Lyons Motor Sales 
8027 Ogden Avė. 

Lyons 7121 Lyons, III.
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. Dlvislon St. 

Columbla 5670 
S. & B. Motor Sales Corp.
3854 W. Roosevelt Road 

Vhu Buren 4910 
Jas. Slnger Motor Sales 

1428 Roosevelt Road 
Monroe 0319 Haymarket 0912 
Sulllvan-Morgan Motor Sales 

4701 Washlngton Blvd. 
Mansfleld 2414 

and 6201 W. 22nd St.
Bervvyn 2171

WF.ST (Contlnued)
Schcllenberger Motor Sales 

5028 W. 22nd St. Cicero 1887 
SOUTH

AJax Auto Company 
7800 Stony Island Avė. 

Saglnaw 1400 
SOUTH (Contlnued) 
Burke Motor Sales 
8512 Archer Avė. 

Lafayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Michigan Avė. 
Pullman 7300

Halsted Hiidson-Essev Co. 
7023 Halsted St. Trlangle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 ('ottage Grove Avė. 

Vlncennes 6715 
Hebert-Teniple Motor Sales 

8918 Commerclal Avė. 
Regent 4082

Ilendricks-Mitchell Motor Sales 
5200 Lake Park Avė. 

Fairfax 0825-6

SOUTH (Contlnued)
Heyne Motor Sales 

5104 8. Ashland Avė.
Prospect 7916 

Hudson Motor Car Co., of 
Wentworth Avė. Braneh 
7141 Wentworth Avė. 

Trlangle 5900
Mldway Corporation 

6044 Cottage Grove Avė. 
Falrfax 4810

Jack Perlman Motor Sales 
6727 S. IVestern Avė.

Heinlock 6637 
S. & K. Motor Sales 

8031 S. Halsted St. 
Vlncennes 6808

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1914 
E. L. Shaver Co. 

610 Hohman Avė. 
Hamniond 80 

Bammond, lod.
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PROPAGANDOS MEDŽIAGA BOLŠEVIKAMS

PLIENO PRAMONĖJE

Jungtinė Bažnyčių Taryba (Federal Council of 
Churches) Amerikoje tyrinėjo darbo sąlygas įvairiose 
Amerikos pramonės šakose ir paskelbė to tyrinėjimo 
raportą. Jisai parodo nepaprastą dalyką — tą, būtent, 
kad dideliam skaičiuje plieno dirbtuvių dar ir šiandie 
tebedirbama 10, 11 ir net 12 valandų per dieną!

Kas galėjo manyti, kad taip yra? Juk jau prieš 
aštuonerius metus nabašninkas Gary buvo pareiškęs 
spaudai, kad plieno pramonės darbininkams įvedama 8 
valandų darbo diena.

Sulig bažnyčių tarybos raportu, plieno dirbtuvėse, 
kuriose dirba viso 248,247 darbininkai, aštuonių valan
dų darbo diena dar nėra įvesta 132,628 darbininkams, 
t. y. daugumai. Jų darbo laikas yra toks:

110,698 darbininkai dirba po 10 valandų, 5,320 dar
bininkų dirba po 11 valandų, o 16,610 darbininkų dirba 
po 12 valandų per dieną. x

Toliaus. 130,301 darbininkų dirba po šešias dienas 
savaitėje, o 66,712 darbininkų dirba po septynias dienas 
savaitėje, vadinasi, neturi nė vienos pasilsio dienos. To 
negana. Dauguma tų darbininkų, kurių darbas tęsiasi 
12 valandų per dieną, gauna kas antrą arba trečią sa
vaitę, kai keičiasi “šiftas”, išbūti darbe 24 valandas be 
paliovos! Jie išdirba savo reguliarį laiką, dvyliką va
landų, ir paskui vėl dirba dvyliką valandų, perėję į ki
tą “šiftą”.

Tai, mat, dar kokių dalykų dedasi Amerikoje. Kai 
kuriose pramonėse čia jau įvesta 40 valandų darbo sa
vaitė ir mėginama eiti prie penkių dienų savaitės, o to
kioje svarbioje industrijoje, kaip plieno gamyba, dar 
tebeviešpatauja aštuoniolikto šimtmečio darbo sąlygos!

“Nedarbo dienos” demonstracijos, kurias rengė 
komunistai Europos ir Amerikos miestuose kovo mėn. 
6 dieną, jokios įtakos į bedarbių padėtį tose šalyse, kur 
jos buvo rengiamos, nepadarė ir negalėjo padaryti. Ko
munistai visur sudaro mažumą darbininkų judėjime, ir 
.daugumoje šalių ta mažuma yra visiškai bejėgė. De
monstracijos šitą faktą tik patvirtino.

Praktikos atžvilgiu jos buvo be vertės. O betgi nėra 
abejonės, kad jų surengimui bolševikiškas “kominter- 
nas” (t. y. sovietų valdžia) išleido nemažai pinigų. Už 
tuos pinigus Stalinas butų galėjęs nupirkti gal keletą 
šimtų traktorių savo “kolchozams” ir “sovehozams” ir 
nereikėtų svetimose šalyse rinkti aukas iš biednų pro
letarų šitam tikslui.

Bet raudonamjam Rusijos carui šiandie, matyt, 
daugiau negu traktoriai rupi kas kita. Badaujanti Ru
sijos liaudis nerimsta, maištus kelia ir komisarus gala
bija. Todėl reikia tai liaudžiai parodyti, kad kitose ša
lyse žmonės kenčią dar “baisesni” vargą, negu “vienin
telėje darbininkų valdomoje’’ valstybėje.

Štai dėl ko nudriskusios, išalkusios, ekonominiai 
suirusios Rusijos valdovai įsakė savo agentams visose 
šalyse demonstruoti prieš nedarbą. Dabar iš Europos 
ir Amerikos miestų plaukia į Maskvą komisarų rapor
tai su vaizdžiausiais “aprašymais”, kokios “milžiniškos” 
buvo tos demonstracijos ir kaip jos “nugąsdino” kapi
talistines pasaulio valdžias.

Dėdami tą “štofą” į sovietų laikraščius, bolševikai 
parodys Rusijos žmonėms, kad kitose šalyse darbinin
kams yra “daug blogiau”, negu Rusijoje, nes tose šaly
se siaučia “pasibaisėtinas” nedarbas ir minios žmonių 
kelia protestus. Ir Stalino valdiniai gal patikės, kad jie 
yra “laimingi”, palyginant su kapitalistinių kraštų gy
ventojais.

Kaipo medžiaga bolševikų propagandai Rusijoje, 
kaipo priemonė Rusijos liaudžiai mulkinti, tos kovo 6 d. 
demonstracijos gal ir buvo vertos tų pinigų, kuriuos jų 
rengimui išleido Maskva.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .... ..........   $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams _____ __ _ 2.00
Dviem mSnesiam ..._ __ _______ 1.50
Vienam mėnesiui _ _________  .75

Chicago] per išnešiotojui i
Viena kopija 8c
Savaitei_________ —_______ 18c
Mineliui —_________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:.

Metami _____ ______ —— $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 metų _______________ 4.01
Trims mėnesiams....... ..... — 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

BULOTAMS LEISTA SUGRĮŽ
TI LIETUVON

Prisiekusių advokatų tarybai 
prašant, Lietuvos krašto apsau
gos ministeris leido ištremtam 
advokatui A. Bulotai ir jo žmo
nai sugrįžti Lietuvon.

Bulotai buvo ištremti be teis
mo, todėl tikrai nežinia, kuo 
juodu buvo nusikaltę. Spaudoje 
buvo minėta, kad adv. Bulota 
privačiam pasikalbėjime atsilie
pęs su panieka apie Mariampo- 
les policijos viršininkų. Pasta
rasis pasiskundęs “aukštoms 
sferoms” Kaune, ir iš tenai atė
jęs įsakymas Bulotą ir jo žmo
ną suareštuot ir išgabent į Var
nius. O iš Varnių jau jiems bu
vo ‘‘leista” išvažiuoti į užsie
nius.

Panašiai daroma ir bolševikų 
Rusijoje.

PASAKORIUS

“Lietuvos Aidas” vedamam 
sitraipsnyje rašo:

“Prieš karą Vokietijoj kai
zerio pastatytą vyriausybę 
labiausiai puolė į daug gru- 
pių-grupelių susiskirstę kai
rieji. Bet kai jiems po revo
liucijos* teko šalis valdyti, pa
sirodė, kad valdyti nemoka. 
Vokiečių socialistai ir anks
čiau ir dabar nepajėgia šalies 
valdyti be buržuazinių parti
jų, kurias socialdemokratai, 
kaip tokie. pravardžiuoja, 
plusta.”

Matyt, Kauno oficiozo veda
muosius rašo koks pliuškis, ku
ris ne pats nesižino ką (tauzi
jus.

Kame jisai surado “daug gru- 
pių-grupelių”, į kurias neva bu
vę susiskirstę Vokietijos kai
rieji prieš karą? Prieškarinėj 
Vokietijoj buvo viena tikrai kai
ri partija, tai — socialdemo
kratai. Ir ji buvo ne, kokia ten 
grupė ar grupelė, bet galingiau
sia partija, gaudavusi per rin
kimus po tris milionus balsų ir 
daugiau.

Ir ką tas “Aido” pasakorius 
švokščia apie Vokietijos' social
demokratų “uemokėjimą val
dyt” be buržuazinių partijų? 
Visi žino, kad socialdemokratai 
neturi daugumos Vokietijos par
lamente, kadangi darbininkų jė
gas suskaldė komunistai. Būda
mi mažumoje parlamente, so
cialdemokratai noroms ar neno- 
rpms turi tartis dėl valdžios su
darymo su kitoms partijoms, 
pripažįstančioms demokratinę 
respublikos tvarką.

Valdyt kraštą prieš daugu
mos valią Vokietijos socialde
mokratai imtųsi tiktai tuomet, 
jeigu jie butų diktatūros šali
ninkai. Tą “garbę” jie palieka 
bolševikams ir fašistams.

VISUR ESAMA JAUTRIŲ
ŽMONIŲ

Kauno “Sosialdemokrate” yra 
įdėta sveikinimas' dėl Lietuvos 
socialdemokratų partijos laimė
jimo bylos su valdžia, kuri bu
vo partiją uždraudusi' ir jos or
ganą uždariusi.

Po sveikinimu pasirašo E. 
Johnson, gyvenąs Atlanta mies
te, Georgia valstijoje, Ameriko
je. Jisai yra nuolatinis “S-to” 
skaitytojas, ir jo laiškas skam
ba taip:

“Malonu yra mums pareikš
ti džiaugsmą dėl ‘S-to’ laime- 

1 jimo kovoj su savo priešais...
Paėmus ‘Socialdemokrato’ Nr. 
18, man pasidarė kaž kodėl 
nepaprastai graudu, ir nors 
jau žilo plauko sulaukiau ir 
niekumet jokiuose įvykiuose 
neparodžiau ašarų, bet šian
die džiaugsmo ašaros, kaip 
dvi pupos, nuriedėjo per ma
no skruostus.

“Sveikiname Lietuvos drau
gus su tokia didele pergale, ir 
linkime daug naujų laimėjimų 
kovoje už socialdemokratines 
idėjas.”

vairius

Moterų deginimas 
Indijoj

Šimtmetinės sukaktuvės.— Sun
ku pritaikinti musų mastą In
dijai.— “Jie valgo musų mo
tinas”.— Anglų nusistatymas. 
—Indusų protestas. —žymes
ni “suttee”. — Moterys tebe
deginama ir dabar.— Vėliau
sias latsitikimas.

Prieš šimtą metų Indijos ge
nerolas gubernatorius William 
Bentick išleido patvarkymą, ku
riuo einant buvo griežtai drau
džiama . “suttee”, t. y. moterų 
našlių deginimas kartu su mi
rusiais vyrais. Tas patvarky
mas tapo išleistas’ gruodžio 7 d. 
ir tuoj paskelbtas Bengal pro
vincijoj. Taigi Indijoj tos šimt
metinės sukaktuvės turėtų būti 
iškilmingai apvaikščiotos, jeigu 
ne tas faktas^ kad “suttee” tai 
vienur, tai kitur dar ir dabar 
pasikartoja.

Mums tiesiog sunku yra su
prasti tą keistą ir žiaurų pa
protį. Bet išviso musų mastas 
pasirodo, netinkamas, kada mes 
bandome, jį pritaikinti Indijai. 
Indija yra milžiniškas pusiau- 
salis, savo didumu prilygstąs 
visai Europai (neįskaitant Rusi
jos). Gyventojų ten randasi 
apie 315 milionų. Tie gyvento
jai kalba įvairiausiomis kalbo
mis,—kalbų Indijoj yra priskai- 
toma iki 70. Kai kurios kalbos 
yra labai prasiplatinusios, o ki
tos—merdėja. Seniau Amerikoj 
buvo galima sutikti indusų,' ku
rie buvo puikiausia apsišvietę 
ir galėjo cituoti ilgiausias iš
traukas iš Spencer’o ir kitų fi
losofų. Dabar apsišvietusieji 
indusai tokiu jau lengvumu ci
tuoja Lenino raštus. Ir tuo pa
čiu laiku mes pastebime, kad 
musų gražiakalbiai indusai, ku
rie taip gerai yra susipažinę su 
karštų revoliucionierių teorijo
mis ir reikalauja, kad Indijai 
butų suteikta tuoj pilniausį ne
priklausomybė, kai kuriais savo 
papročiais prilygsta tikriems 
barbarams. Dauguma jų civili
zuoti tėra tik iš viršaus: taip 
sakant, pasižymi tik barbariška 
civilizacija, šioj vietoj nelabai 
seniai man teko privesti vieną 
ryškų pavyzdį, kuris charakte
rizuoja indusus (žiūrėk “Indu
sų kastos”). Ten buvo kalbama 
apie vieną labai apšviestą ir re- 
voliucioniško nusistatymo indu- 
są, kuris Markso ir Spencer’o 
raštus žinojo beveik atmintinai. 
Pasikalbėjime su reporteriais jis 
pareiškė, kad Indija yra pilnai 
pribrendusi nepriklausomybei. 
Esą indusai pajėgs įsteigti ge
resnę valdžią, negu jie turi da
bar. Apie anglus jie kalbėjo 
su didžiausiu pasibiaurėjimu. 
Jis tiek įsikarščiavo, kad žiban
čiomis akimis sušuko: “Ar jus 
žinote, ką anglai daro su mu
mis? Jie valgo musų motinas?”

-Ar tai galimas daiktas ?—pa
stebėjo vienas korespondentui— 
Nejaugi anglai d a ė j o iki kani
balizmo?

Pasirodė,/kad indusas, kalbė
damas apie motinas turėjo gal
voj karves', kurios Indijoj yra 
skaitomos šventais gyvuliais. 
Tas pavyzdys parodo, kad tai
kinti musų mastą indusams yra 
tiesiog negalima. Negalima net 
tame atvėjy, kai jie atmintinai 
cituoja žymesnių revoliucionie
rių raštus.

Kad mes ir indusai visai skir
tingai žiūrime į daugelį dalykų, 
—dėliai to nėra abejonės. Kai 
kuriuose atsitikimuose tas skir
tumas yra labai ryškus. Pavyz
džiui, imkime kad ir tą patį 
“suttee”. Nuo pat susidūrimo 
su indusais' europiečiai buvo 
nustebinti barbarišku papročiu 
deginti našles kartu su jų mi
rusiais vyrais. Istorija pažymi 
tą faktą, kad Aleksandro Ma
kedoniečio kareiviai “su di
džiausiu gailesiu” žiurėjo į “sut
tee”'.

Daugelis' tą paprotį vadino 
žiauriu ir barbarišku. Mongo
lams valdant, buvo pradėta ko
voti su tuo papročiu. Ant galo. 
Indijoj įsigali nauja valdžia, — 
anglų. Anglus pirm visko inte
resavo Indijos turtai, o ne jos 
papročiai, nors krikščionių aki
mis žiūrint jie buvo pasibaisė
tini. Ačiū tam, anglų valdžia 
į “suttee” žiurėjo taip: “Tai ne 
musų reikalas”. Vėliau jie tik 
stengėsi kontroliuoti, kad našlės 
nebūtų verčiamos susideginti 
ant laužo. O jeigu jos eidavo 
į laužą liuosu noru, tai tąsyk 
anglai į visą tai žiūrėdavo per 
pirštus,—musų, taip sakant, na
mai nuo krašto ir mes nieko ne
žinome. Reikalaujama buvo, 
kad apie kiekvieną rengiamą 
“suttee” butų pranešama aps
krities viršininkui. Indusai, ne 
be pagrindo, suprato, kad ang
lai visai nesipriešina našlių de
ginimui, o reikalauja tik tam 
tikrų formalumų. Netrukus pa
sireiškė ir rezultatai.

1815 m. Indijoj buvo užregis
truota 378 atsitikimai, kai naš
lės tapo sudegintos kartu su sa
vo vyrais, (čia bus vietoj pri
minti, kad ta apeiga buvo įsi
gyvenusi tik tarp aukštesniųjų 
kastų). Anglai 1817 m. išlei
do aukščiau paminėtą patvarky
mą apie “suttee” ir sekamais 
metais jau įvyko 839 sudegini
mai. Tas skaičius, matomai, 
paveikė anglus. Ir jie 1829 m. 
išleido griežtą, patvarkymą, ku
ris draudė jų valdomose terito
rijose deginti našles. Apšvies
tieji indusai pakele didžiausj 
trukšmą: girdi, anglai daro pa
sikėsinimą prieš religiją. Vice- 
karaliui buvo paduota peticija, 
po kuria pasirašė 800 žymiau
sių indusų. Peticijoj buvo nuro
doma, kad anglai neprivalo kiš
tis j tikėjimo reikalus ir var
žyti papročius', kurie jau yra 
praktikuojami per šimtmečius.

Be Indijos', kuri randasi tie
sioginėj anglų įtakoj, pusiausa- 
lyj dar randasi valstybės, ku
rias teoretiškai valdo visokie 
radžai ir maharadžai. Faktiškai, 
vietiniai valdovai yra vice-kara- 
liaus prižiūrimi. Anglai kontro
liuoja tų valstybių išlaukinius 
ir vidujinius reikalus tik iki tam 
tikro laipsnio: kiek tie reikalai 
liečia užkariautojų interesus. 
“Suttee” paprotys Anglijoj in
teresų nelieto, todėl jis buvo to
leruojamas beveik iki pereito 
šimtmečio pabaigos. Rajpute, 
pavyzdžiui, našlių deginimas 
dar pilnai buvo praktikuojamas 
laike 1857 m. maišto. Našlės 
karininkų, kurie žuvo bekovo
dami su anglais, liuosu noru 
mirė ugnies liepsnose. Kai 1839 
m. mirė pagarsėjęs maharadža 
Ranjit Singh, sikh’ų valdovas, 
tai tapo sudegintos keturios jo 
žmonos! ir vienuolika vergių.

Tą baisų reginį matė vienas 
anglų karininkas, kuris vėliau 
apraše visą ceremoniją. Kai ka
ralienės ėjo j laužą, tai prieš 
jas buvo nešami veidrodžiai, 
kad jos galėtų save matyti vi
sose smulkmenose.

1844 m., balandžio mėnesyj 
buvo nužudytas Suchet Singh. 
Kartu su jo kunu buvo sudegin
ta 310 jo žmonų ir vergių. 
Dviem dešimtim mėnesių pra
slinkus po to įvykio prasidėjo 
karas su indusais. Anglai, žino
ma, išėjo laimėtojais ir panai
kino Punjabe “suttee”. Bet vie
nas dalykas yra įstatymai, o ki
tas—jų pildymas. Kai 1861 m. 
mirė Rajput valstybės valdo
vas Sarup Singh, tai visos jo 
žmonos pakėlei streiką: atsisakė 
degti ant laužo. Kad išgelbė
jus situaciją, tapo pasiųstos į 
ugnį vergės.

Tas įvykis labai sujudino ang
lus’, ir jie visoms indusų vals
tybėms pranešė, kad deginimas 
našlių jokiu budu toliau nebe
bus toleruojamas. Ir visgi “sut
tee” nepranyko. Tiesa, jis la
bai rotai tepasi kartoj a. Bet tai 
pareina visai ne nuo to, kad

indusų pažvalgos’ butų persi
mainiusios: jiems neleidžia tą 
barbarišką paprotį praktikuoti 
anglą budrumas. Toli nuo ge
ležinkelių našlės dar ir dabar 
miršta ugnies liepsnose. Kiek 
vienas toks atsitikimas labai su
judina indusų spaudą. Jeigu 
apie sudeginimą sužino anglai, 
tai tarp vietos gyventojų jie ne
gali surasti tokių prisaikintųjų 
teisėjų, kurie baustų kaltinin
kus. O jeigu anglai perduoda 
bylą anglams teisėjams, tai in
dusų sp’auda pakelia didžiausj 
triukšmą.

Vėliausis “suttee”, užrekor- 
duotas laikraščiuose, įvyko 1927 
m. lapkričio mėnesyj. Dalyvavo 
didžiausi žmonių minia. Moteris 
užėjo ant laužo ir tuoj minia 
sukurė ugnį. Nelaimingoji ne
atlaikė skausmų ir nušokusi nuo 
laužo puolė į upę. Tačiau ji tiek 
pavojingai nusidegino, kad 
dviem dienom praslinkus mirė. 
Gyventojai dėjo visas pastan
gas, kad prie nelaimingos ne- 
prileidus daktaro. Valdžia iškė
lė bylą, bet negalėjo surasti nei 
vieno liudininko, nors deginimą 
matė tūkstančiai žmonių. Del 
tos priežasties byla užsibaigė 
be jokių rezultatų.

Tie faktai aiškiai parodo, kad 
senovės “sahamarana” (miri
mas' kartu arba kompanijoj su 
kitu) Indijoj dar nėra visai par- 
naikintas. Tiesa, tokių baisių 
dalykų, kokie nuo keturiolikto 
iki šešiolikto šimtmečio dėjosi 
Pietų Indijoj, ypač Vijayona- 
gar valstybėj, šiandien nebėra. 
Tais laikais, karaliui mirus, kar
tu su juo būdavo sudeginama 
nuo 2,000 iki 3,000 moterų. 
Šiandien pasitenkinama mažes
niu “show”.—K. A.

PASTABOS
Musų sandariečiai įsteigė 

“politinį iždą” deliai išvadavimo 
Vilniaus iš Lenkijos. To iždo ko
mitetas išleido ilgą raštą į Ame
rikos lietuvius, kurio pirmus žo
džius sekamai eiliuoja: 
“Amerikos lietuviai, budėkim! 
Lietuvai Vilnių vaduot padėkim; 
Mes' sostinę Vilnių atvaduosim, 
Jei į Lietuvių Politinį Iždą— 
Vilniaus vadavimui aukuosim”.

Šios kelios eilutės visą san- 
dariečių nusistatymą paveiks
luoja. Todėl ir tenka pasista
tyt sau klausimą: Ar sandarie
čiai • nemato toliau savo šešėlio, 
ar jie visai neigia Vilniaus va
davimo klausimą? Regis, vi
siems aišku, kad vien politika 
Vilnių neišvaduosi. Vilniaus va
davimo programe turi būt pir
mas paragrafas — ekonomijos 
klausimas. O kad pramonė au
ga ir plėtojas tik demokratiš
kose šalyse, todėl ir Lietuva, vi
su pirma, turi tapt demokratiš
ka valstybė.

Vilnių bus' galima išvaduoti 
iš Lenkijos tik tada, kai Lietu
voje viešpataus demokratija ir 
pramonė žydės; ir kai Lietuvai 
duos derektyvas šviesuomenė, o 
ne spaugas cenzorius. Bet, dėje, 
musų sandariečiai šitą klausi
mą visai nejudina!

Rusijoj komunistai nusitarė 
“kardu ir ugnia” išnaikint vi
sus' tikėjimus savo žemėje.

Religijų, rodos, nereiktų gai
lėtis, nes jos žmonijai nieko 
nieko gero nedavė. O kad ir ką 
davė, tai jų blogieji .darbai ge
ruosius nusveria. Bet visgi ne
galima sutikti su komunistais 
tame klausime. Tikėjimą gali
ma išnaikinti tik mokslu, o ne 
žiaurumu. Taigi naikinti reli
gijos tokiu pat budu, kokiu jos 
buvo žmonijai užmautos — ne
galima. Galima iš tikinčiųjų at
imti jų bažnyčias (ir sugriauti, 
jei nori), ir iškarti jų kunigus 
bet tikėjimas tuęmi neišnyks.

Naujienos, kaipo dienraštis, 
yra pirmasis, kuris surengė kon
certus per radio; dabar vė' 
yra pirmasis — surengė lie
tuviams jaunuoliams įvai
rius' judomuosius paveikslus- 
išleido biznio metraštį ii 
kalendorių. Ir viskas do-

vanai. Taigi “Naujienos” 
šiuomi užsipelnė pirmo lietuvių 
dienraščio vardą.

Bet, deja, reikia pastebėti 
kalendorių manadžeriui, kad se
kamais metais stengtųsi pasi
vyti kalendorių progresą. Mat, 
kalendoriai per kelis pastaruo
sius metus padarė didelį šuolį 
pirmyn, būtent, ant to paties 
kalendoriaus lapo matai tris 
mėnesius—buvusįjį, esamąjį ir 
busimąjį. Kiti turi ir daugiau.

Illinojaus mainierių unijos 
viršininkai labai “busy”. Mat, 
rengias prie didelio darbo — re
organizavimo mainierių. Ir Illi
nois Miner jau pradėjo išeiti du 
kartu savaitėje ,ir eis iki kon
vencijai; ir kiti svarbus darbai 
tęsis.

The Illinois Mainer, iki šiol 
turėjo virš 66 tuktančių skai
tytojų, bet šiuo tarpu, manoma, 
kad jo skaitytojų skaičius žy
miai padidės. Kiek matyti, tai 
yra daug naujų korespondentų 
—kurie is įvairių valstijų vel
ka Lewiso negražius darbelius 
aikštėn—kokiu budu jis sugrio
vė jų unijas.

—Laisvės Mylėtojas.

__l
S T A T E N‘ Q A M

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

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE

40 N. Dearborn St. Chicago.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Playing Around”
Iš naktinių kliubų ir padug

nių gyvenimo
Dalyvaujant

ALICE WH1TE, Chester 
Morris
Taipri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

“Two boys gone wrong” 
Kalbanti komedija 

“Bouncing Babies” su 
Our Gang 

Kalbančios žinios

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS 

Matrasų 
Kovo mėnesyje

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.k. . .. —............  .y
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Susivienijimas Lietuviškų 

Draugijų ir Kliubų Bridgepor- 
te laikė metinį mitingą utar- 
ninke, 25tę d. vasario, 8lą vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos salėje.

Pirm. Ben. M. Butkus ati
darė mitingų. Toliau likosi per
skaitytas protokolas iš priešme- 
tinio mitingo, katras vienbal
siai priimta. Taipgi buvo skai
tytas antras protokolas iš pa
tikrinimo knygų susivienijimo; 
drauge ir finansų komisija iš
davė raportų, jog Susivieniji
mo turtas yra $5713.47. Pro
tokolas ir komisijos raportas 
užtvirtinta.

ChicagosvLiet. Auditorijos at
stovas .1. Balčiūnas išdavė ra
portą, kad dalyvavo direktorių 
susirinkime; raportas priimtas.

Atstovas Tarnas Janulis, ir 
kaip pirmininkas Simano Dau
kanto draugijos, gana plačiai 
ii- 11 uotlug’iiini paaiŠKiiio apie 
500 metų jubilejų nuo mirties 
l). L. K. Vytauto ir suteikė 
nuo savo draugijos velijimus, 
idant Susivienijimas parengtų 
vieną iš didžiausių ir gražiau
sių apvaikščiojimų, ir pakvies
tų bendrai visas organizacijas, 
draugijas, kliubus, kuopas, cho
rus ir visas lietuvių kolonijas 
apvaikšciojimui. Diskusuota ga
na ilgai ir nuodugniai. Galu-

kompanijos dirbtuvėje. Ketvir
tadienio rytų, kovo 6 dieną, jis 
nuėjo į darbą ir paleido ma
šiną. Mašinos diržas pagavo ji 
ir įtraukė į mašiną. Voveris 
užmušta vietoje.

Laidotuvės bus kovo 10 die
ną, 8 valandų ryto, iš namų 
i šv. Antano parapijos bažny
čių, o iš čia į šv. Kazimiero 
kapines.

Velionio Mykolo Voverio pa
liko moteris ir du sūnūs — 
vienas 22 metų, o kitas 16.

Report.

alsi12akysime į Tamstos krau
tuvę įsitaisyti naują radio.

Pasirašo M. M.

tinių likosi nutarta apvaikščio- 
jimą surengti. Tas dalykas pa
vesta Susivienijimo adminis
tracijai.

M. Kadziauskas, Sekr.
2338 So. St. Louis Avė.

Cicero
Užmušta lietuvis dirbtuvėje

Mykolas Voveris, 46 metų, 
gyvenęs adresu 4920 We.st 14 
slreet, turėjo darbą Burlon l)i\

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele aitra. 
Jus galite išmokti šio sfe
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laikų. Di
plomus išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kąsniuką, 

Principalas
190 N. Stale St., k. Lake St. 10 11.

A. BITINO
Paminklu Išdirbystė

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniŠkus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių
3958 W. Illth St., C'hicago, III. 

Tel. Beverly 0005

šmioA
THEATRE

3110 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Kovo 9 ir 10

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Night Ride”
Šiurpulinga drama 

Dalyvaujant
Joseph Schildkraut

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Clancy ai thc Bal” 
Kalbančio! tinioa.

■šiandie “Glorifying the
American Giri”

Lietuvių radio va
landa

Čia paduodame dar keletą 
laiškų, kuriuos gauna šimtais 
p. J. F. Budrikas, 3117 South 
Halsted st., Lietuvių Valandos 
rengėjas:
Gerb. p. Budrikas:

LTž Jūsų programos per ra
dio tariame širdingą ačiū. 
Mums labai linksma išgirsti 
lietuviškas dainas ir muziką 
per radio kas ketvergę ir sek
madienį...

Adomas šlogeris,
1131 S. Washlenaw avė., 

fChicago, III.
Hc * ♦ I 

Gerb. p. Budrikas:
Tamstos pasidarbavimu mes 

vėl girdime per radio net to-| 
kias daineles, kurias jau be-! 
veik buvome pamiršę. O, kaip! 
malonu yra klausytis, ir lau-j 
kitime Tamstos paskirtos die
nos ir valandos. Už tą taria
me lamstai širdingų Učių. Greit

Mt. Greenwood, III.
S. L. A. 178 kuopa turėjo 

balių kovo 1 dieną bažnytinė
je svetainėje.

Svečių susirinko apie 300 su 
viršum. Visi dailiai, gražiai už
silaikė. Visi svečiai gražiai link
sminosi, šoko.

Mt. Greenvvood lietuviams, 
geriems rėmėjams, tariame 
ačiū. Ačiū Jankauskams ir Wer- 
kasams už gražų išmokinimą 
vaikučių, kurie puikiai progra
mą išpildė. Publikai programas 
labai patiko. Taipjau ir jauni 
smuikininkai — S. Zabelskis, 
A. Jerukaitis ir J. Vygantaitė 
— šauniai pasižymėjo.

Musų pirmininkas B. Wa- 
lantinas dirbo baliaus pasise
kimui daug. Jis atlieka dau
gelį naudingų kuopai darbų, 
puikiai veda tvarką.

Turim pranešti, kad iš ba
liaus dar yra palikę valgomų 
daiktų, taigi bus vakarienė už 
dykų. Nariai, nepamirškite 13 
dienos balandžio. Tą dienų bus 
milingas, o po mitingo vaka
rienė, — Mikšiaus svetainėje, 

Wc»t 111 Street, Mount 
Greenvvood. Komitetas.

čioje 4 valandą po pietų.
* ♦ *

Policininkai neseniai užtiko 
bravoriukų adresu 1141.1 Watt 
lavenue. Konfiskavo įtaisus 
munšainui virti. Bravoriukas 
nedidelis — kokių 50 galionė- 
lių įtalpos. 

* >:< *
Detektyvas liūgo Holmberg 

pamate važiuojantį automobi
liu Kazimierą Katkauską, 15 
metų, gyvenantį adresu 50 W. 
107 slreet. Jisai nusivežė jauną 
Katkauską j policijos stotį, kur 
patirta, kad vaikinas važiavęs 
svetimu automobiliu, priklau
siusiu tūlam O. W. Nichols’ui, 
8146 Escanaba avenue.

Vietinis.

negalės balsuoti balandžio 8 
dieną “primary” balsavimuose.

Balsavimo dienoje balsuokite 
už tuos kandidatus, kurie, jūsų 
manymu, yra tinkamiausi.

Piliečiai ir ne piliečiai privalo 
apsvarstyti politikos reikalus; 
balsuoti už tokius, kurie yra 
tinkami kandidatuojamoms vie
toms ir kurie stoja už tinkamą 
tvarką.

Rimtai apsvarstę kandidatų 
rekordus, mes galime apsisaugo
ti tokių, kurie yra netinkami, 
kurie mus apgaudinėja. Taigi 
ateikite į balsavimo vietaas rim
tai prisrengę ir apsvarstę už 
ka balsuoti.—Roselandietis.

kartą tarp lietuvių pasirodys Be to, bus dar trys poros bok
sininkų.D. Bložis. Tai dar visai jaunas 

vyrukas, bet jau spėjo pasižy
mėti. Būdamas aukštesnės mo
kyklos studentu, jis keturis kar
tus laimėjo ristynių čempiona
tą. Žinovai pranašauja, kad 
jis trumpoj ateityj nustebins 
sporto mėgėjus.

Pravartu taip pat paminė
ti, kad risis ir mėgiamas chi- 
cagiečių ris t i kas D. Dudinskas 
su tvirtu greku. Kitos imh’os 
bus Bancevičius su J. J. Bag
donu ir Levickis su Baronu.

DYKAI!!
ORKESTROS IR 
BENO PAMOKOS
Praeito patyrimo 
nereikalinga. Del 
informacijų kreip
kitės i

BRONISLAVOS
POŠKAITĖS
MUZIKOS
STUDIJA

4202 Archer Avė.
Lafayette 4787

N.

Roseland SPORTAS

Roseland
Praėjusį šeštadienį apsivedė 

p. Martin įLarkess su p-le Ma
rija Žukauskaite, 10719 Perry 
avenue. Šliubas jiems duota 
Visų Šventų parapijos bažny

Zenith Radio
1930 Modelis

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

*145
— be tūbų — .

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

Suteikiame lengvus išmokėjimus

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

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

1420 kilocycles.

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St.

Tel. JJoulevard 4705

Piliečiai, kurie esate jau 21 
metų, nepamirškite užsiregis
truoti kovo 11 dieną. Užsire
gistruoti taipjau privalo tie, ku
rie persikėlė gyventi kiton vie
ton, t. y. permaino adresą. Jei
gu kurie neužsiregistruos, tai

Svarbios ristynes
Risis D. Bložis ir I). Dudinskas

Kovo 12 d., parapijos sve
tainėj (69 ir Bockvvell) įvyks 
labai svarbios ristynes. Pirmą

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAI! ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALST1JINIS BANKAS”

skelbia:

NAUJĄ GELEŽTĘ...
NAUJĄ BRITVĄ

Nebus daugiau “britvos 
pešimo” . . ?

Nereikės daugiaus ją nei 
šluostyti • • •

Su šia nauja geležte is 
procesinio plieno

D
V11)ESIM'l’ ašluoni mulai 
atgal Gillette permainė 
viso pasaulio skutimosi 

papročius, šiandien Gillette pa- I 
siūlo naujų dideli pagerinimą 
žmogaus skutimus komforte — 
Naują Gillette Geležtę (bleidą) ir 
Naują Gillette Britvą (Saugųjį 
Skustuvą).

Naująją geležtę galima vartoti 
ir dabartinėj jūsų Gillette brit- 
voj. Bet Nauja Gillette Britvą 
yra liek daug geresnė, kąd kiek
vienas žmogus, kuris ją kartą pa
bandys, mielai išmes savo senąjį 
ištikimą praeities instrumentą.

Vartojamos kartu, Nauja Gil
lette Geležtė ir Nauja Gillette 
Britvą ant visados panaikina du 
nemalonius skutimus faktorius— 
“britvos pešimą” ir nuobodų 
šluostymą britvos dalių. Tai yra 
du iš daugelio kitų parankamų 
naujosios geležtės ir naujosios 
britvos.

Užpakaly šių didelių pagerini
mų gludi nuostabus tyrimai.

Daugiau kaip dvidešimt septyni 
tuksiančiai žmonių buvo išklau
sinėti. Dešimtys tūkstančių var
totų britvų buvo peržiūrėta ir 
prieita prie šios išvalius:

Priežastis “britvos pešinip” 
surasta

Beveik kiekviename atsilikime, 
kada žmogus skundžiasi, kad jo 
britvą “peša”, nuodugni egzami- 
nacija parodo, kad britvą turi 
mažą šukelę, pasidariusią britvai 
krintant ant prausyklos ar grin
dų.

Kodėl šukele — kad ir mikros
kopine šukelė — sugadina jūsų, 
skutimusi? štai kame priežas
tis:

Gillette Britvos dalys yra pa
darytos pilniausiu tikslumo maši
nų pagclba. Mažiausio įdubimas

to eitiem BUDE

PATENTS PEMDIMG

Y NBW «, 
Gillette 
BLADE

NAUJA GILLETTE BRITVĄ, 24 k. auksu plei- 
tuota, gražioj dėžutėj, pilnai su nau- G? *3 gllfp 
ja Gillette, kaina ...................................* S

Kiti De Lu.ve modeliai $5.99 iki $75.000

už dešimtį ir
50c už penkias

Naujos Gillette
Geležtės naujame 

žaliame pakely j

viename kampe padaro nelygų 
geležtės veržimą, sunaikina jos 
tiksliausi tiesumą. Geležte net 
gali iškilti nuo nelygaus verži
mo.

Gillette rado atsakymą

Mes negalime sulaikyti žmonių 
nuo .savo britvų metimo. Bet mes 
galime pašalinti žalingas to kri
timo pasekmes. Kad lai padaryti, 
reikėjo padaryti permainų kaip 
britvoj, taip ir geležtėje. Britvo- 
je mes sustiprinome visus ketu- 
rius kepuraitės kampus tvirto
mis paspiromis, padarytomis, 
kad jos galėtų išlaikyti stiprų 
trankymą.

Dar daugiau domės kreipta i 
geležtę. Visi keturi kampai liko 
iškirsti; kada kepuraitė ir britvos 
apsauga užsidaro, geležtė nėra 
laikoma kampuose. Net jeigu 
jus ir numeslumet Naująją Gillet 
te, jus veikiausia jos neįlenksile. 
Net jeigu jus ir įlenktume!, jus 
negalite sugadinti sau skutimus.

Naujo proceso plieno... Nerū
dijantis... Tik perplaukite... Nu- 
krėskit vandenį.

Kiek daug nuobodžių minu
čių jus turėdavo! sugaišti at
sukant savo britvą, ją nu
plaunant ir atsargiai nušluos
tau! sausai — ir rizikuojant su
pjaustyti rankšluostį—visa tai pa
naikinta ant visados. Nauju pro

ceso geležtė nerūdija. Vienas 
pirštų pasukimas pasuka nauja 
britvos geležtę į šoną. Tada vėl 
suveržkite. Palaikykit po karštu 
bėgančiu vandeniu. Gerai nukrės- 
kit vandenį. Padėkit ant lenty
nos Tai viskas.

Daug kitų pagerinimų

“Fešimo” pašalinimas ir nerū
dijantis plienas nėra vieninteliai 
dideli naujos Gillette pagerini
mai. Jų yra daugiau: naujas sau
gumo griovelis, naujos formos 
apsaugos dantys, ketvirtainiai 
geležtės galai.

Ir kaina yra tiktai $1.00

NAUJOJI GILLETTE BBITVA 
su visais šiais pagerinimais, da
bar pasiūloma jums, 24 k. auksu 
pleiluota ir sudėta į gražią dėžu
tę, liktai už $1.00. Ir naujosios 
geležtės iš specialiu proceso ne
rūdijančio plieno, jums teikiamos 
už lą pačią kainą ką ir seno
sios—$1 už dešimti ir penkios 
dešimt centų už penkias.

GILLETTE SAEETY BAZOB, CO„

BOSTON, U. S. A.
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CHSOMO0S 
ŽINIOS
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Dar apie Obertos 
užmušimą

Del viskes ir alaus; dėl po
litikos; dėl briovimasi j unijas, 
— taip aiškinama užmušimas 
John Obertos, buvusio 13 \var- 
dos komitimano ir Joe Saltiso 
draugo.

Detektyviu biuras, sakoma, 
gavęs anonimišką pranešimą, 
kad buvęs j veltas užmušime tū
las Neinioth ir kad jis tapęs 
sužeistas.

Duotu nurodymu detektyvai 
pasiskubino į Marulio! le Par-

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ
Normaliuose atsitikimuose

$60.
828 West 35th Place

Te). Boulevard 6060

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.

. ’ *

ką, adresu 6951 So. Campbell 
'avė., kur Neimolb gyvenąs.

Policininkai nieko neužlikę 
namie, Lai pastebėję ženklą, 
kad namas buvęs skubiai ap
leistas. Bule surasta daktaro 

! vizitinė kortelė. Policininkai ją 
! pasiėmė.

Kiek vėliau sugrįžus Nei- 
molh’o pati. Ji esą pareiškusi 
policijai, kad jos vyro nėra na
mie; kad jis sveikas ir nesu
žeistas.

Bet kas tikrai nudaigojo 
Obertą, tai lur bul policija ne- 

'žino, o jei žino, tai rcporle- 
iriams nesako.

Dienraštis ‘'The Daily News” 
j praneša, kad naktį iš ketvir
tadienio j penktadieni Čikagą 

l apleidę keletas nužiurėtiną ypa- 
■ tų aeroplanais. Manoma, kad 
lai buvę kai kurie žymus geng- 

Isteriai ir kad jie pabėgę, idant 
| policija nekamantinetų ją ry- 
Išyje su Obertos užmušimu.

Svarbus parengimas
šiandie, S d. kovo, 1)2:15 

I valanda dienos, League for In- 
’dustrial Democracy turės susi
rinkimą Morrison viešbuty. Bus 

'draugiški pietus. Kalbės Oscar 
į Ameringer, “Illinois Minei’’ 
| laikraščio redaktorius, ir A. J. 
j Mušte, Brokvvood Labor Col- 
lege, perdėtinis. Dalyvaukite 
kas galite. Pietus ypatai—$1.50.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

e KONTRAK TORIUS
4556 S’o. Rockwell St.. Ch i rago, UI.

Ką darys vyrai
Pasak William C. Miller, 

Forcman banko vice-preziden- 
to, Suv. Valstijose šiandie yra 
75 moterys bankų prezidentai, 
195 — vice-prezidentai. Mote
rys kontroliuoja 00 bilionų do
lerių šalies turto. Jos turi iš- 
s’ėmusios už šimtą bilionų do-

Specialiai dėl pavasario
ŽOLIŲ SĖKLA, garantuota kad augs, 5 svarai už .............. $1.00
GERAS VARNIŠIS, dėl grindų ar medžių, .................  galionas $1.75

3 galionai už ........................................................................ $3.25
IŠPARDUODAME Fort Dearborn Malevą, kuri pirmiau parsi- 

davinėjo po $3.50, dabar galionas ................................ $1.95
Mes taipjau parduodame geriausias rūšis, kaip Platt, Lambert,

Valspar Malevų, Varnešių, Enamelių; taipjau 4 valandų Enamelį, 
Lakerį ir Calsimine.
Valspar Malevų, Varnišių, Enamelių; taipjau 4 valandų Enamelį, 
Lakerį ir Calsomine.

Visokios rūšies malevojimui šepečiai (brušiai) už speciales 
jų, terpentiną* ir kitus namų reikmenis.

A. Yanas — Hardvvare & Paint Store
2747 W. 63rd Street

MES PRISTATOME TEL. PROSPECT 1297

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

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

$82 su viskuo

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

lerių apdraudos. Moterys vis 
žymesnę rolę vaidina bizny...

Hm... ką darys vyrai ateity. 
Jiems lur hut teks lopšis sup
ti, virtuvę prižiūrėti ir p.ancia- 
kas adyti.

West Chicago parkuose
Muzikos pamokos duodama 

devyniuose West Chicago par
kuose. šitos pamokos yra duo
dama du kartu savaitėje. Jos 
duodama veltui. Devyniuose 
parkuose pamokomis naudoja
si 1,295 vaikai. Tegul pasinau
doja jomis ir jūsų vaikai.

Pamokos duodama šiose vie
lose: Eckart parke, Shedd ir 
Dvorak parkuose, llolstein par
ke, Pulaski parke, Stanford 
parke, La Folette parke, Au- 
stin To\vn Hali, Union parke. 
Platesnių informacijų gausite 
liet kuriame iš suminėtų par
ku. c

Fieldo muzėjus gamtos 
istorijos

Iliustruotos paskaitos vai
kams. Pradžia 10 ir 11 vai. 
prieš pietus. Paskaitos bus te
momis: “Glimpscs of Japan”, 
“Rice Grovvers”, “Wrestlers”, 
“Šilk indtivstry”, “Old įMoose 
Trails”.

Suaugusiems paskaita 3 vai. 
po pietų teina: “Bali, Borne.) 
and Sumatra’’.

įėjimas veltui.

Lietuvių valanda 
per Radio

Byloje, per radio stoti W. C. 
F. L. 970 K., nuo 1 iki 2 va
landos, Jos. F. Budriko krau
tuvė duos programą. Išpildys 
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas, 
Budriko šlsubo kvartetas ir Bu
driko orkestrą, vadovaujant 
Jozavitui ir Petroševičiui. Pro
gramas įvairus, juokingas, 
Įdomus. Gros vargonus J. Sau- 
ris.

PRANEŠIMAI
BUNCO PARTY

Bengia Lietuvių Moterų Drau
gija “Apšvieta”, subatoje, kovo 
8 d., 7:30 v. v., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Po lošimui šokiai.

Bus priimamos naujos narės: 
nuo 16 metų iki 25 įstojimas 
veltui, nuo 25 iki 45 įstojimas 
$1. Įžanga 50 c. Kviečia

Komitetas.

Naujienų Spulkos nariams. Visi 
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 <1. šių 
metų.

j šerno Fondo Komitetas rengia la
bai indonnj vakarų rašytojo šerno 
atminčiai pagerbti. Perstatymas 
“Užburti Turtai” ir Koncertas, sek
madieny, kovo !)' d., 1930 rn., Chica
gos Lietuviu Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Po programai šokiai. Lošime ir kon
certe' dalyvauja musų scenos žy-

i minusios spėkos. Visus nuoširdžiai 
j kviečia, šerno Fondo Komitetas.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų visos drau-

i ges ir draugai draugystės visokiais 
Į reikalais kreipkitės prie raštininko, 
i Mike Čeplinsky, po numeriu 3533 S. 
| Wallace St.
i -----------------------

Kudirkos Draugijos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadieny, kovo- 
March 8 d., 1930, M. Meldažio sve
tainėje. 2242 W. 23rd Place. 7:30 

i vai. vakaro. Visi nariai ir nares 
į kviečiami būtinai būt i šiame susi- 
| rinkime. A .Kaitinkis, Rast.
j Dollar Savings, Buildiiig and Loan 
i Ass’n., Lietuvių spulka persikėlė i 
naują vietą 2433 W. 69th St. Kvie
čiame Marųuette ir apielinkių lie
tuvius prisirašyti prie kalbamos 
spulkos. Nauja serija atsidarė Ko
vo 5 d., š. m. —Direkcija.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koje laikys susirinkimą 8 d. kovo, 
8 vai. vak., po mim. 1750i S. Union 
Avė. Draugai malonėkite pribūti į 
susirinkimą. —Raštininkas.

Lietuvos Dukterų Draugijos na
rėms. Nuo šio laiko per kelis mėne
sius susirinkimai bus laikomi šešta
dieniais, kas antrą savaitę kiekvie
no mėnesio, Mark \Vhile Parke, ant 
antrų lubų, viršuj didžiosios svotai-

LIETUVIŲ
VALANDA

Iš RADIO “W-C-F-L”, 
Chicago, III.

309 m. 970 k.
Nedčlioj, Kovo 9 d., 

1930 m.
nuo 8 iki 9 vai. 

vakare
C. Standard Time 

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

Kalbės
F. Z A VIST 

temoje: 
“TŪKSTANT
METIS AM

ŽIUS”
Ir bus dvieju 
pasikalbėjimas, 
Biblijos tyrinė
tojo su Kataliku.

pranešti musų 
.. . .............. ......j, kurie girdėsite 

j minėtą programą, > tai malonėkite 
prisiųsti mums savo įspūdžius ir 
antrašą, tuomet jums prisiusime ke
letą knygeliu veltui.

Adresas laiškams:

WCFL
623 S. Wabash Avė., 

Chicago, 111.
Biblijos paskaitos atsibuna sek

madieniais nuo 10 vai. iš ryto, ant 
3-čių lubų 2458 W. 38 St., Chicago, 
Illinois.

F. Zavist
Turim už garbę

£ ■ 'J id!

Iškilmingas
Patarnavimas Laidotuvėse

Didžiausioje gyvenime nuliudimo valandoje, kuo
met nuo jūsų atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jus kreipiatės j graboriaus įstaigą. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jus visuomet gausite 
tinkamiausi, mandagiausi ir geriausi patarnavimą, 

jei kreipsitės pas Eudeikį.

Eudeikio graborių ištaiga jau tarnauj-a lietuviams 
daugeli metą. Mes turime didžiausi patyrimą. 
Musų graboriai yra tikri žinovai laidotuvėse. Jūsų 
mylimos ypatos laidotuves bus suruoštos iškilmin
giausiai ir gražiausiai, jei jus atsikreipsite i 

Eudeikio graborių ištaigą.

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

Tel. Yards 1741-1742

nės; 8 d. kovo, 7 vai. vak. susirin
kimas yra labai svarbus, jame rei
kia visoms Indi ir kurių užvilkins 
mokėsi.vs, reikalinga užsimokėti.

Sek r. A. Dudonienė.

Bridgeportas
Atvažiavo iš Lietuvos 

skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutės saida i nes 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 skai'tytojau, pirk ir 
vartok Lietuvos produktus, nes 
tuomi suteiksi didelę paramą 
Lietuvai. Krautuve atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedėliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

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

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

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

/f—-------------------------------------------------
Antanas Pilipavičius

GRABORIUS IR BALSAM UOTO JAS
Gimęs ir augęs Chicagoj, baigęs graborystės ir balsamavojimo 

mokykla su augštais laipsniais.
Esu patyręs sutvarkyme Insurance ir kitų palikimų mirusiųjų.
Laikinai kol savo įstaigą galėsiu įrengti užsilaikau pas A.

Masalski.
Taipgi prašau visuomenes, reikale duoti man progą patarnauti 

ir su darbu busite užganėdinti.
Automobilius vėliausios mados pristatau dėl vestuvių, krikštu 

ir kitu reikalų.
3307 Auburn Avenue, Tel. Boulevard 4139——- — J)

f 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 S’t.
Šerno Fondo Komiteto rupesniu, Chicagos ir apielinkių lietu

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

Koncertinėj daly programo dalyvauja dar Chicagos lietuviams 
negirdėta pirmaeilė dainininkė Mrs. Marijona Barisas, kurią lietu
vių garbei, Amerikos patys didieji teatrai jau senai pažįsta ir gė
risi. Bus ir vietos artistai. PO PROGRAMO ŠOKIAI.

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

ŠERNO FONDO KOMITETAS.
VS- .................... —

PRANEŠIMAS PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS

^Se^įl

Vienintelė pas lietuvius firma, kuri užlaiko Studebakerius ir naujus Dynamic Erskine automobilius. 
Musų namas ir “Show roomis” yra vienas gražiausių pas lietuvius — pilnai atatinka Studebaker ir 
Erskine karų gerumui ir gražumui. Atvykite pas mus pamatyti naujų automobilių, o tada pilnai įver
tinsite Studebakerio ir Erskine gerumą ir gražumą. t

Mes taipgi priimam senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesnę kainą negu kiti, 
norime priminti, kad 1930 metų nauji New Dynamic Erskine yra^ 6 ir 8 cilinderių, :
kaipo vieni iš geriausių karų sulig savo kainos. “Naujienos” šiame
Erskine naujųjų karų laimėjimui, tas parodo didelį New Dynamic Erskine automobilių populeruiną.

Prašome užeiti pasižiūrėti — turime Studebakerių ir Erskinų pavyzdžiams — įsitikinsite patys musų 
žodžių teisingumu. Laukiame.

Dargi
8 cilinderių, žinovų pripažinti 
avo konteste leidžia keletą

MIDLAND MOTOR SALES,
A. KASULIS, SAVININKAS

4492 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7139

KAZYS J. MACKE 
(MAČIUKAS) 

PERSIKĖLE 
NAUJĄ VIETĄ 

2433 West 69-th Street « 
(Kampas Artesian Avenue) 

TELEFONAS PROSPECT 3140
PARDUODAM ir mainom namus, lotus, farmas, ir biznius. 
APDRAUDŽIAM nuo ugnies ir tornados namus, baldus, stik

lus ir automobilius
PARUPINAM pirmus ir antrus mortgičius.
EGZAMINUOJAM abstraktus ir darom įvairius legališkus 

dokumenus.
REGISTRUOTAS NOTARIJUŠAS AMERIKOS IR 

LIETUVOS VYRIAUSYBIŲ

Dollar Savings, Building and Loan Assoclatinn
, (LIETUVIU SPULKA)

PERSIKELS į naujai įrengtą įstaigą po viršminėtu antrašu, 
ir kviečia visus Lietuvius prisirašyti prie Spulkos. Nauja 
SERIJA atsidarė Kovo 5 d., šių metų.
KVIEČIAME draugus, kostumerius ir pažįstamus atsilankyti 
šeštadieny, Kovo 8 dieną š. m. į naują vietą.
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West Side
Man teko nugirsti, kad west- 

sidieėiai greitu laiku susilauks 
svečių, ir dar kokių svečių! Na 
gi socialistų, kurie per ilga lai
ką buvo šią koloniją apleidę, o 
dabar sumanė vėl aplankyti ko
vo 12 dieną, Meldažio svetainėj, 
2212 \Vest 23 place.

Taigi visi vvesidiečiai bukime 
trečiadienio vakare, 7:30 valan-' 
dą, Meldažio svetainėje ir pa-

simatykime su savo senais drau
gais.

Klausimas: O kas bus kovo 
12 dieną? Atsakymas: Ogi Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos centraline kuopa rengia 
dideles prakalbas.

Kalbės pasižymėjusieji kal
bėtojai, bus pamarginimų. Tai-

gi yra labai svarbu išgirsti apie 
šių dienų darbininkų padėti 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje ir 
apie kitus svarbius dalykus.

Bukime visi, ir aš busiu.
—Westsidietis.

Lietuvės Akušeres___
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Phy»ical Therapy & Midvriie 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

V idikas-Lulevičienč
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

JUOZAPAS ŠNIAUKŠTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 7 d., 10:45 vai. ryte, 
1930 m. Gimęs Tauragės apsk., 
Šilalės parap., Gūbrių kaime. 
Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Veroniką, po tėvais Ba- 
gožaitė, 4 dukteris — Antani
ną, Prancišką, Oną ir Bronis
lovą, sūnų Kazimierą, seserį 
Kazimierą ir švogerį Juozapą 
Adomaičius ir gimines, o Lie
tuvoj du sūnūs — Petrą ir Le
oną ir seserį Barborą. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
licrmitage Avė.

Laidotuvės įvyks utafninke, 
kovo 11 d., 2 vai. po piet iš 
Eudeikio koplyčios į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo šniaukš- 
tos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Švogeris ir Giminėm

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

AfA i

STASYS MOLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 dieną, 7:35 valandą po 
pietų. 1930 m., sulaukės 41 me- I 
tu amžiaus, gimęs Telšių ap., I 
Navarėnų valsčiaus, Kacenių I 
kaime. Išgyveno Amerikoj 20 ■ 
metu. Paliko dideliame nuliu- ■ 
diine moterį Marijoną, du bro- ■' 
liūs — Feliksą ir Adomą, dvi IĮ 
seseris Eleonorą Niunivienę, 
Johaną Dzidzilietienę, Racine, IĮ 
Wis., sūnų Joną ir dukrele I 
Eleną, taipgi švogerius, pus
brolius ir pusseseres. Lietuvoj II 
sena motinėlę ir dvi seseris — n 
Sofija ir Proksėdą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi, 
3103 So. Halsted St.

Laidotuvės ivyks panedėly, ! 
kovo 10 dieną, 2 vai. po pietų R 
iš I-Ulevičiaus koplyčios bus I 
nulydėtas i Tautiškas kapines. I 

Visi A. A. Stasio Molio gi
minės, draugai ir pažįstami S 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti I 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Moteris, Broliai, Seserys, I 
Vaikai, švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

PADĖKAVONĖ

ANELE GRICIENĖ
kuri mirė vasario 4 dieną ir 
palaidota tapo vasario 7 d., o 
dabar ilsis Tautiškose kapinė
se savo lote, amžinai nutilus 
ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tini patarnavimą ir palydėjo ją 
į lą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musu 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja
me musu Dr. Montvidui, ku
ris lankė ją gyvai esant ir 
mirusiai pasakė gražią prakal
bą, broliams, brolienėms ir gi
minėms už gyduoles ir daly
vavimą laidotuvėse, dėkavoja
me grab. I.ouis Chapa, kurs sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo ją j 
ainžinastį, o mums palengvino 
perkošti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame Šimkienei 
ir Žemgulienei už visą patar
navimą, visiems draugams’ ir 
pažystamiems. Taipgi Chica- 
gos Sav. Paš. Draugijai ir 226 
SLA. kp. už gėles ir patarna
vimą ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musu 
mylima Moteris ir Motinėlė 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Antanas Gricius. 
1611 N. Irving Avė.

Phone
Hemlock 9252

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

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikąluosę
Valandos nuo 8 iki
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vok.

Graboriai

JUOZAPAS BALTRIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 dieną, 2 valandą iš ry
to, 1930 m., sulaukęs apie 40 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Paliko dideliame nubudime gi
mines, Dominiką ir Uršulę 
Stoikus. Stanislova ir Rozaliją 
Šaltmerius Kazimiera Mockų 
ir draugus. Kūnas pakryp
tas randasi Masalskio koply
čioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
kovo 10 dieną, 10 vai. iš ryte 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas 'kapines.

Visi A. A. Juozapo Baltrimo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas

PADĖKAVONĖ 
ALFONSAS BRIEDIS' 

kuris mirė vasario 27 dieną, 
1930 ir palaidotas tapo kovo 3 
d., 1930, o dabar ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėka
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir paly
dėjo ii i ta neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Kamendoriui šv. Jurgio 
parap., kurs atlaikė įsnudin- 
gas pamaldas už jo sielą; dė
kavojame ’ grabeliui Mažeikai, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ji i amžįnasti. o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius, dėkavojame bro
liams, seserims ir kitiems gi
minaičiams. Pamaldos yra už
pirktos šv. Jurgio bažnyčioje, 
kovo 11 d.. 7 vai. ryte ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas sū
nau Alfonsai sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėj.
Tėvai, Pranas ir Ona Briedžiai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Ciceror

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

MYKOLAS VVOVER1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 d., 8:15 valandą ryto 
1930 m., sulaukęs 46 metu am
žiaus, gimęs Raseinių apskri
ty, Jurbarko parapijoj, Pa
teikiu kaime. Amerikoje iš
gyveno 35 metus. Paliko di
deliam nubudime moterį Moni
ką, po tėvais Urbaitė, du su- 
nu—Mykolą ir Franciškų ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Joną 
ir seserį Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4920 W. 14th St., Cicero.

Laidotuvės Įvyks panedėly, 
kovo 10 d., 8 valandą ryto iš 
namų į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioj atsibus gėdų* 
linges pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. M. Woverio giminės 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai ir Giminės

Laidotuvėse patarnaują gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

E9ESB

ATMINIMAS MIRTIES MUSŲ BRANGIOS MOTINĖLĖS

Onos Ruzgaitienės
Brangi motinėlę, nuėjai nuo musų, palikai mumis ašarose; tu 

sulauksi mus ateinant pas tave.
Tavo nubudę vaikai užprašo visus ant šv. Mišių kovo 10 d.^ 

7:30 vai. ryto, šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Užprašome visus 
gimines ir pažystamus atsilankyti ant šių šv. Mišių.

RUZGAIČIŲ ŠE1MINA.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

 Graboriai______ _
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

----- o-----

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Įvairus gydytojai

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergail

8 iki 8 v. v. Utarninkąis ir 
Pėtnyčiomte 1 iki 6 v. v.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

------- O-------
Ofiso Telefonas Virrinia 0080 

Bes. Tel. Van Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na, Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

GYDO

Kraujo, odos, chronišku

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

Dr. J. W. Beaudette

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878 

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

----- o-----
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 nutartį

Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

S. D. LACHAVICH

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio A pt teko a 

CHICAGO. ILL.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 IH 11

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 pq piet 
Telefonas Canal 0464

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

-o------
ŽMOGAUS

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių, suga
dinki pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedteriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
motų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203 ’

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Keiiwood 5167 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1819
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Akių Gydytojai 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3121 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

. LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Tel. Biunsvvick 1983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone lies. Lafayette 4865

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 Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas '
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 17D1 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Armitage 1749 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M.
DR. S. T. THOMAS

(Tamošaitis)
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

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

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

Įvairus Gydytoj'ai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal 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 SL 

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 Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAIjANDOS:

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
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Telephone Pluza 3202

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Ix;avitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDfif
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams StM Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96M

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 73Q 
Tel. Central 6390. VaL 9—4« 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas ’

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO. ILU Į

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1HOO So. Union 

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



M. P. Kaplan Telefonai
.). Koiiuiiko 11nniboklt 45.32-0506

KAPLAN BATHS
RUSlšKOS-TURKIšKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios 
Atdara dieną ir naktį

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak.
1911-1916 W. Division St.

arti Robey St.

šeštadienis, kovo 8 dNAUJIENOS, Chieago,

Exchange—Mainai

biz-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmenų Ieško

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGI antri morgičiai apie 
$3,000, geri nuošimčiai, 
vest mentus. 1
V. Miszeika, 1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500.

IEŠKAU Jono Brukonio; keturi
uošimčiai, saugus in- metai ar daugiau atgal jis Chięagoj, 
Kas turit, praneškite.1 West Sidėj, turėjo hmch ruim.j, da-

bar nežinau kur randasi. Prašau ii 
atsišaukti. Mary A. Augustini 18’A 
Cypres Avė., Moundsville, W. Va.

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

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

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius 
nius.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Automobiles

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

Yards 6751 
-------O-------

CLASS1FIED ADS
!■! I———

pass,

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos naujs 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslų i devynis mėnesius; 
augštesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

.1. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. H L.
--------- O----------

ir

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.
EEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghU — išradiraal 
eokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chieago Avė. 

Brnnswiek 7187

10% PIGIAU U2 VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausi darba mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoru oj am

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD x 
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiamai 
i viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Simano Daukanto Skol. ir Bud. 
Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio
2242 XW. 23 Pla.ce

Chieago, III.
Ben. J. Kazanauskas, rast.

Roosevelt 8887

PINIGAI PINIGAI
Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 

GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 
pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGĘ 
809 W. 35 St.

$1.450 
$650 I 
$850 I 
$095 
$525 
$395

Vartners Wanted
Pusininku ReikiaBuick 1930 — (H S<’dan

Eswx 1929 Coupe rumble aeat
Hiulsoii 1930 sėdau
Nash 192x Sėdau
Pontiae 1929 Coach
Buiek 1927 Sėdau, ..2 door 

50 kitu gerų kari)
Duodame 10 dienų važintitiH bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

.13(138 S. Hahted St. 
Visuomet atdara

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

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me 
kio

parduoti jums karą be jo- 
j mokėjimo.

1633 Mihvaukee Avė.
€r

BITCK MASTI-R SIX SEDANAS 
Paaukosiu pigiai, nes netekau dar

bo ir man reikia pinigu. Valiojau 
tik ncdeliomis ir šventėmis ir yra 
visiškai kaip naujas. Karas kainavo 
man virš $1,750 trumpi) laiką atgal. 
1 ateisiu jį už $275. Turi būti cash. 
Namie nedėlioj. 2231 Norit) Kedzie 
Avė., Ist apt.

T1KHA PROGA 
vėliiausio modelio “Ad-

las pinigų verčia mane paaukoti. 
Vartojau visai mažai ir yra kaip 
naujas. Originalis geras užbaigimas, 
5 praktiškai naujii balionu tairai, 
4 ratų brekiai. Karas tiek pat ilgai 
tarnaus, kaip ir visiškai naujas, 
nes aš jo beveik nevartojau. Aš pa
aukosiu jį tik už $325. Atsišaukite 
bile laiku nedėlioj. 2116 North 
Spauldiug Avė., tst flat.

STUDEBAKER Commander Seda
nas. Moteris turi paaukoti delei 
mirties šeimynoje. Karas buvo var
totas visai mažai ir yra praktiškai 
kaip naujas. Negaliu pati_ važiiuoti 
ir oaaukosiu tik už $275. 2538 North 
California Avė., Ist flat.

PROGA
AUBURN Straight 8 vėliausio 

modelio Sedanas. Priverstas parduo
ti kad užmokėti morgičių antį savo 
namo. Vartojau tik keletą šimtu 
mylių ir yra kaip diena išėjęs iš 
dirbtuvės. Paaukosiu ji tiktai už 
$550. Aš užmokėjau virš $2,000 tik 
9 mėnesiai atgal. 1845 South Central 
Park Avė., arti Ogden Avė., Ist 
flat.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long Disance Houling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Mus patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockvvell Street 

CHICAGO

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS RADIUM mine run an- 
ys — be akmenų, $6.50 su prista- 
mu vežimo kroviniais. Illinois lump 
, vežimu kroviniais. Govalis, 
inal 2311.

PARSIDUODA naujos lentos, var
gonai, nauja lova ir gasinis pečiu
kas. Atiduosiu pigiai. 1921 Canal- 
port Avė., Ist flr.

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, III. 

Tel. Cicero 1329

Personai
Agmenų Ieško~

PAIEŠKAU Mariutės Juodvalkie- 
nės, po tėvais Mokoliutė, iš kaimo 
PiiSfirelių, Sasnavos vai., Mariampo- 
lės apskr. Pirmiaus gyveno Leech- 
burg, Pa. Jei kas žinote apie ją, mel 
džiu pranešti—svarbus reikalas. Ra
šykit laišką šiuo adresu:
Miss M. Stokus. 725 W. 21 st Place 

Chieago, III.

PAIEŠKAU susipažinimui ir ap- 
sivedimui merginos arba moteries. 
Aš esu vaikinas 42 metų, mergina 
ar moteris turi būti jaunesnė. Tad 
kuri manot būti mano draugė, rašy
kit laišką, atsakymų duosiu kiek
vienai. Juokdariai nerašinėkit—(tau
pyki! štampas savo reikalams.

W. P. T. 3357 S. Ix>we Avė., 
Chieago, III.

REIKALINGAS pusininkas į au
tomobilių taisymo dirbtuvę. Geram 
žmogui gera proga padaryti pinigų. 
Priimsiu ir nepatyrusį to biznio. Tu
ri įnešti biskj pinigų.

Morgan St. Auto Repair Shop 
3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 9421

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo už bučerj, Chi
eago j ar kitur. Esu gerai patyręs 
biznyje; kalbu angliškai, lietuviškai, 
rusiškai ir lenkiškai. Dirbsiu ne
brangiai pradžioj. Kam reikalingas 
geras žmogus meldžiu pranešti laiš
ku. J. Patyręs, 2033 W. 69 St., Chi
eago, III.

Help Wanted—Malė

REIKIA AGRESINGŲ VYRŲ
su $500 iki $100, pilnai apsaugotu, 
prisidėti prie išdirbinio korporacijos. 
Biznis duoda 100% pelno.
prasta proga. Ištirk it.

J. SAM RIDINGS
7153 S. Carpenter St.

Nepa-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėti 4 vai
kus. Kaz. Čepulis, 1 lubos, 7203 S. 
Maplevvood Avė. Tel. Hemlock 2852.

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

REIKALINGA blaiva moteris prie 
namų darbo dėl dviejų ypatų; kam
barys ir valgis ant vietos. T. M., 
4557 S. Albany

REIKALINGA moteris, indu plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

For Kent
PASIRENDUOJA 6 kambariai. 

Išrenduosiu ir su rakandais, arba 
parduosiu kam reikalinga. šaukit 
Mrs. J. M,, tel. Ijafayette 0192.

PAVASARIS ATĖJO

Daug žmonių ieško gerų 
flatų dėl rendos. Patartina 
pamatyti M. J. Kiro naujų 
namų flatus. Tie flatai yra 
su vėliausios mados įrengi
mais. Jų kainos: $20, $.37,

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

RENDON 4 kambarių moderniš
kas naujai dekoruotas flatas, pečium 
šildomas. 6925 So. Artesian Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, su val

giu arba be valgio. 3409 S. Lowe 
Avė., 2 lubos.

......... >—.......--------- --------- —......... .
Rendon kambarys vaikinui. Nėra 

vaikų nei vyrų, šviesus, su valgiu 
ar be valgio. 6602 So. Lowe Avė. 
1-mos lubos.

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys. 7030 So. Maplewood Avė. 
1 lubos.

RENDON kambarys, galima vir
tuvę vartoti. 2920 So. Union, 3 lu
bos frontas.

RENDAI kambarys vaikinams ar 
merginoms, maudynė, telefonas, ga
lima valgi pasigaminti, duodame vis
ką prie virimo. 827 W. 34th Place, 
(first, rear).

RENDON kambarys vienam vai
kinui su valgiu arba be valgio. 3430 
So. Lowe Avė. Boulevard 0678.

RENDON kambariai dideli, švie
sus, prie mažos šeimynos, 
ar dviem vaikinams 
porai 
patys

vienam 
arba vedusiai 

su arba be valgio arba gali 
valgi pasigaminti.

3113 So. Halsted St. 
antros lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI stambus lietuviš
kas biznis tinkamas tiktai inteli- 
g'entiškam lietuviui — vyrui arba 
moteriai. Reikia įnešti nemažiau 
$2,500, kitus išmokėjimais. Plates
niam paaiškinimui kreipkitės į “Nau
jienas”, klauskite V. Mišeiką.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė.

3935 S.. California Avė.

NORIU pirkti bučerne ir groser- 
nę su namu arba be namo. Atsišau
kite j Naujienų Skyrių, Box 59, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pekurnė, 1 išvažio- 
jimui trokas, su daug kostumerių; 
biznis geras; atiduosiu visai pigiai. 
4513 So. Wood St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. šaukite

Hemlock 7225

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiii ant automobilio, 
5752 S. Racine Avė.

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

PARDUODU grosernę, cigarų, ci- 
garetų, Ice Creain, kendžių ir kito
kiu delicatessen daiktų. Priežasti 
pardavimo patirsit ant vietos. 1609 
S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Iš priežasties nuovargio savinin

kas parduoda pigiai, pirmos klesos 
grosernę ir bučernę, dvigubame mū
riniam name. Geras kėš biznis.

Kreipkitės
5129 So. Ashland Avė.

DELICATESSEN, groserių, ciga
rų, saldainių, Soda Fountain ir vi
sokių smulkmenų apielinkinė san
krova. Senai įsisteigusi. Gerai apsi
mokanti. Tirštai darbininkų apgy
ventame distrikte N W. Side, prie
šais mokyklų. Nėra; jokios kompeti- 
cijos. Didelis stakas. Gražus fixlu- 
riai. Renda $50, su kambariais pa
gyvenimui, maudyne ir garažu. Ge
ras lysas. Iš priežasties seimininių 
reikalų parsiduoda už $1,800. Išmo
kėjimais, jei norima. Invoice dvi
gubas. Taipgi jei norite, galite per
sikelti į savo vietų. Tikras pinigų 
darytojas. Pamatykit patys šių re
tų proga. 855 N. Ilamlin Avė., 1 blo
kas j šiaurę nno Chieago Avė., 2 
blokai j rytus nuo Crawford Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuikį su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir ’jls 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 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

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

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

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė prie cementinio 
lio, gera stuba, puikus sodnas,
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas kelias per vi
sų U. S. Kaina $4000. '

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

ke- 
arti

148 akrai ant State Highway, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di- 
džialusias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

£xchange—Mainai
KA TURIT lųainyt ant 2 flatų po 

5 kambarius, cottage iš užpakalio, 
cementinis pundamentas, aukštas 
beismantas. Namas vertas $9,500. 
Parsiduoda už $4,900, įmokėti $500, 
likusius kaip rendų. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio ma
žesnio arba didesnio namo, priims 
lotus arba farmų j mainus. Namas 
randasi geriausioj lietuviškoj koloni
joj, ant So. Emerald Avė., 
35th

netoli
St.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751
Po 6 vakarais ir nedėliomis

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127

MAINYSIU rez ant 2-Jvjl
flaty. Box 60, Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St.

IŠSIMAINO bizniavai namas su 
pekarnės bizniu, mainysiu ant pri- 
vatiško namo, nepaisant apielinkės, 
arba nedidelės farmos, loto, automo
bilio, arba priimsiu kitą biznį kaipo 
prmą imokėjma.

IŠSIMAINO dvejų flatų namas po 
4 ir 5 kambarius; priimsiu bučernę, 
restaurantą, automobilių, arba ką 
turit į mainus. Kas pirmas, tas 
laimės.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

MAINYMUI 48 pėdų platumo 
kampas ant Archer ir Mansfield. 
Mainysiu ant 2 flatų ar bungalow. 
Tel. Republic 1861.

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKU ATIDAI 

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

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

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui /

GERI BARGENAI
5 akeriai žemės ir 5 kamb., nau

jas namas, cementuotas beismontas, 
garažas ir kiti įrengimai. Randasi 
ant 95 St. Vieta tinkanti dėl vištų 
ūkės.

Naujas biznio namas, 3 flatai ir 
didelis štoras. Randasi ant 59 St. 
Mainysime ant seno namo.

2 flatai po 5 kamb., atskirai ap
šildomas, 2 karu garažas ir moder
niški įrengimai. Randasi arti vie
nuolyno. Kaina tik $13,500. įmokė
ti $3500.

Biznio namas, 5 fintai ir 2 Storai. 
Randasi ant 69th St. Rendų neša 
i mėnesj $292.00. Kaina tik $32,500. 
Mainysime ant jūsų seno namo.

160 akerių geros žemės, 
vių, 3 arkliai ir kitokių 
Randasi \Visconsin valstijoj, 
sime ant 2 flatų namo.

100 akerių geros žemės, 
kos trobos, gyvuliai, įrankiai ir ki
tokį farmeriški įrengimai. Randasi 
Michigan valst. 1OO myliu nuo Chi- 
cagos. Mainysime ant bizniavo na
mo su bučerne.

6 kambarių namas, furnisu ap
šildomas, garažas, 30x125 lotas ir 
kiti patogus gyvenimui įrengimai. 
Randasi arti 63 St. Kaina $5500. 
įmokėti $1,000.

Del platesnių informacijų apie 
šiuos bargenus ir kitus, kurių čia 
negarsiname. kreipkitės pas, 
K. J. MACKE and CO.

(MAČIUKAS)
2433 W. 69th Street

(Kampas Artesian Avė.) 
Tel. Prospect 3140

14 kar- 
gyvulių.
Mainy-
dvariš-

LOTAS 30x125; yra improvemen- 
tai; blokas nuo Archer; $750; imsiu 
automobilių, troke, arba cottage. 
šaukit prospect 3787. 

o--------

PARDAVIMUI 7 kambarių bun- 
galow, kampas 50x125, tailų stogas, 
2 karų garažas, aliejum karštu van
deniu apšildomas. Kaina $22.000. 
Parduosiu su dideliu nupiginimu.

Kreipkitės
6557 So. Talman Avė,

DIDELIS BARGENAS
Gražus naujas mūrinis 

namas, 2 po 5 kambarius 
pagyvenimai, angliškas aug- 
štas skiepas, stikliniai por- 
čiai, vėliausios mados įtai
symas, kaina tik $10,800; 
$1,500 įmokėti, o likusią pa
skolą lengvomis išlygomis. 
Namas randasi 932 W. 34 
PI.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

35 AKERIAI su budinkais, gyvu
liais, 30 mylių nuo Chicagos, mainy
siu ant namo.

5 akeriai su budinkais, sodnas, 
ant Highway, 25 mvlios nuo Chica
gos, mainysiu ant namo.

25 akeriai su budinkais ir su vi
sais įrankiais,, prie miestelio. Mai
nysiu ant namo.

80 akerių su budinkais, 30 gyvu
lių, 3 arkliai ir mašinerija. Mainy
siu ant namo.

CHAS. ZEKAS
4454 So. Western Avė.

BARGENAS. Našlė moteris par
duodu arba mainysiu bizniavų na
mų, grosernę su pagyvenimui kam
bariais ir 6 kambariu flatas, ant ant
rų lubų. Mainysiu j privati namų 
arba i farmų. Vienai persunku. 
3139 W. 38th St., Chięągo, III.

---------------- f—------------------------------------------------------ -

TIKRAS BARGENAS GREITAM r 
PARDAVIMUI

5 kambarių mūrinė bungalow; 
Alcove priekis, plasteriuotas beis- 
mentas, karštu vandeniu šildomas. 
Medžiai, krūmai ir garažius. Kai
navo man $12,500. Parduosiu už 
$9,000. Cash reikia $1,500. Atsišau
kite vakarais ar nedėlioj po 4 v. 
po piet. 6616 S. Washtenaw Avė. 
Republic 3594.

PARDAVIMUI 4 ir 2 flatų na
mas, 3 knrų garažas. A. Fritz, kam- 

39 ie Allnui y Avė., tel. I.nfa- 
ycttc 5780.

SUTAUPINKIT $100 I MĖNESĮ
Priverstinai parduodami 2 na

mai, 5 flatai ir štoras, pečiais šil
domi. Rendos $1,572 į metus. Kaina 
$6,500. Išmokėjimais. 4104-8 Went- 
vvorth Avė.
Savininkas 6715 S. Ashland Avė., 

Tel. Prospect 4800

KAMPINIS LOTAS
Priverstas paaukoti kampinį lotą. 

Visi improvementai abejose gatvėse

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
-J—o----

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

rakan-

MŪRINIS 2 FLATŲ PA
AUKOJAMAS

$11,500; 5 ir 5 kambarių; garu 
šildomas; ugnavietė, knygų šėpos; 
visi pagerinimai suvesti; lotas 30x- 
125; $1,500 jmokėti, likusius kaip 
renda. Matykit prie 8415 S. Seeley 
Avė. Agentas ant vietos kasdie 
nedėliomis arba matykit

S A CK REALTY CO. 
(Excl. Agts) 

934 E. 63rd St, 
Wentworth 7464-65.

ir

PARDAVIMUI gražus, šviesus, di
delis 8 kambarių mūrinis namas dėl 
2 šeiminų; 2 karų garažas. Tai tik
ras bargenas, tik .$2,000. 2040 So. 
Ruble St.

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

PELNINGA PRAPERTĖ
2 FLATŲ BARGENAS

Radios visokių išdirbys- 
čių ...................

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

ir augš.
Grindų Lempos ............
Coxwell Kėdės ..............
Cedar Chests ...............
Pusryčių Setai ..............
Dinette Setai ...............

I Pavieni Dreseriai ..........
Pavieni Vanity ...........
Day Lovos ..................
Pavienės Lovos ..............
Skrynios ................................
Ice Box’iai ....................
Garbačių Degintojai .....
Hot Blatet Pečiai .......... .
Kietų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai ...... .
Elektrikinės Skalbimo

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

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

.. $5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00 

. $8.00 
$10.00 
$20.00 

. $3.00 
. $5.00 
. $6.00 
.. $8.00 
. $7.00 
$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

N. Merrimac Avė. Beveik 
puikus mūrinis 2 apartmentų 

Abu flatai turi 6 didelius, 
šviesius kambarius; karštu vandeniu 
šildomi; visi pagerinimai 
nėra assesmentų. 
vvaukee Avė. gatvekario. 
auganti apielinkė; arti visų sankro
vų. Pranerto tikrai žymiai pakils 
savo vertėje per ateinančius kelis 
metus. Extra flatas dabar yra iš- 
renduotas. Pirmas morgičius $8000. 

Kaina tiktai $13,500.' 
$1,500 jmokėti. Likusius 

$125 į mėnesj, įskaitant visus 
Šimčius.

Telefonuokit
MR. BAGDONAS 

Central 4804

5835 
naujas 
namas.

sudėti;
2 blokai iki Mil- 

Greitai

po 
nuo-

HARVEY NAMAS ĮSAKYTAS 
PARDUOTI

Jus galite sutaupinti daug pinigų 
veikdami greitai šiame 

FORECLOSURE PARDAVIME
Savininkas nenori PELNO

VIETA: 15727 S. Paulina St., Har- 
vey, 3 blokai nųp mokyklos.

APRAŠYMAS: 5 kambarių gerų 
plytų bungalow, 3 metų senumo. 
Lotas 32x125. Gražus namas.

TRANSPORTACIJA: 32 minutes iš 
vidurmiesčio elektriniu III. Cent
ral.

<1

KAINA: $7,750. Tik $500 įmokėti, 
likusius po $65 į mėnesį, įskai
tant visus nuošimčius, ši kaina 
bus žymiai sumažinta, jei bus 
daugiau pinigų įnešta.

PRISIRUOŠKIT PAMATYTI ŠĮ 
NAMĄ TUOJAUS 

BAGDONAS
Telefonas Harvey 1757, 

arba Central 4804

2 FLATŲ MURO 
NAMAS 

KANA $4,500 
kambarius, vana, elektra,5 ce-po

mentuota ėlė. Tiktai $1500 įnešti.
Ant Emerald .Avė. netoli 32 St.

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

PARDUODU lotų gerojė vietoj. 
Southsidėj, visai pigiai, kėš ar mai
nysiu į automobili. 550 W. 42nd 
Place. Tel. Boulevard 4955.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Už PUSE KAINOS bučernės ir 
grosernės fixturiai, su 6x8 ice 
box’iu, slaisinimo mašina, elektriki- 
nė kavos ir mėsos malimo mašina, 
cash registeris, kaunteris, 2 svar- 
stylclCs, 2 lentynos
ir visi reikalingi priie Storo dalykai.

Kreipkitčs 3631 S, Union Avė.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite šj apgarsinimų su sa
vim. Mes duosime jums $1Q.OO kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro
riešuto miegamojo kamb. setų, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setų, dabar $69.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai
-------- o-------- nuo kovo 1 iki kovo 10 d., įskaitv- 

ir alley ištaisyta ir užmokėta, pilnai 1 tinai.
apgyventa Man kainavo 3000 dol. 
metai atgal; neturiu darbo, paauko
siu už $750..

6750 S. Campbell Avė,

VICTOR
4811 W. Lake Street 

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedaliomis iki 5 v. v.

J I: A

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertes augštos rųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matro
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

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

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

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

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

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

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

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasiniu Pe

čių, visų spalvų ęS.'S.OO ir 
augš.

Ateikite tuoj aus. Pirmas atė
jęs, pirmas ir bus aptarnautas.

Atdara Utarninko, Ketverge 
Subatos vakarais iki 9 vai.ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.


