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Sovietų vadai Įsako
sustiprinti pnešreli- MASIiv,G~_ 2).<le 

ginę kampanija — ‘Jt
rainiečių vadų bvloj Charkove 

“Kcmsomotas inrtruMuoj> l vakw a;k.jv> 'jo„ei ll|ta si).
mas iš anksto piisiruošti va- pa<|al vti r,ogl.omus žy_
jui per ateinančias Velykas (Įams jų kį1(;nij()SC pictų Rll.

, | sijoj.
MASKVA, kovo 11. So- Minėti 45 ukrainiečiai kai- 

vietų vadti išleido instrukci- |j.namį dcl organizavimo ne
jus komsomolui (komunistų teisčtos “Draugijos Ukrainai 
jaunimo sąjungai), kad jis tu- išvaduoti”, kurios tikslas bu
ičių sumganizavęs tam tikras VęS nuvers(į sovietų valdžią ii 
kovos brigadas ir lengvų rai- leisti vkraina okupuoti len
telių kuopas, kurios per a t ei- karns 
nančių Velykų savaitę vado-, 
vantų bedieviškoms demon
stracijoms ir šnipinėtų moky
klose, universitetuose ir klu
buose, ar visur yra vykdomas 
prieštikybinis auklėjimas. Kom- 
somolo nariams įsakoma orga
nizuoti pasityčiojimo iš reli-
gijos karnavalus, (bedieviškus 
mitingus ir paradus-, taipjau 
kovoti su “kulakais” (turtin
gesniais ūkininkais) ir steng
tis dėl penkerių metų indus
trializacijos plano įvykinimo.

Ketina komunistus 
šalinti iš darbo

New Yorke policija informuos 
samdytojus apie dirbančius 
pas juo komunistus

NEW YORKAS, kovo 11.— 
Policijos viršininkas Whalen 
vakar pristatė dvylikos korpo
racijų vadyboms sąrašus trijų 
šimtų asmenų, kaltinamų kaip 
komunistų agitatorių ir pro
pagandininkų.

Visi samdytojai, kuriems tie 
sąrašai buvo įteikti, pasakė, 
kad komunistai busią pašalin
ti iš darbo.

Policijos viršininkas sako, 
kad panašius komunistų sąra
šus jis teiksiąs ir visiems ki
tiems darbdaviams. Savo ži
nias apie komunistus ir jų vei
kimą policijos viršininkas sa
kosi gaunąs iš savo šnipų, ku
rie veikią tarp komunistų ir 
įsigyju jų pasitikėjimą.

Panaši kampanija, pasak po
licijos viršininko, busianti, ben
drai su mokyklų taryba, pra
dėta mokyklose, apvalyti joms 
nuo Jaunų Komunistų lyges 

skleidžiamos propagandos ir jos 
adeptų.

9 asmenys sužaloti poli
tinėse vokiečių muš

tynėse Štetine
—

ŠTETINAS, Vokietija, kovo į 
11. — Vakar čia. įvyko politi-i 
nių muštynių tarp vokiečių na-Į 
cional-socialistų (fašistų) ir re- 
spublikininkų. Riaušės buvo 
pagaliau policijos patremptos, j 
Muštynėse buvo sužaloti aštuo-i 
ui fašistai ir vienas respubli- 
kininkų organizacijos narys.

Taftas palaidotas
Praeitą šeštadienį miręs Wil- 

liam Howard.Taft, buvęs J. V. 
prezidentas, vakar tapo pa
laidotas Nacionaliuose Arling- 
teno kapuose.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.
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Berlyno “Vorwaerts” 
pasmerkia bolševikų 

terorą Rusijoje
Socialdemokratų organas Mas

kvos “papų” žiaurumas ly
gina su viduramžių inkvizi
cijos baisenybėmis

BERLYNAS, kovo 11. — 
Berlyno “Vorwaerts” aštriai 
pasmerkia religijos persekioji
mus sovietų Rusijoje ir sako, 
kad bolševikai visai panaiki
nę sąžinės laisvę ir įvedę vidur
amžių inkvizicijos terorą.

“Darbininkų klasė nieko 
bendra su tuo neturi,” pareiš
kia socialdemokratų laikraštis. 
^Žiauri viduramžių bažnyčios 
vadovybė buvo panaikinta, ir 
to dėka darbininkų klasė galė
jo išaugti į milžinišką politi
nę jėgą. Gaila, kad tam tik
ros organizacijos, kurios gina 
sąžinės laisvę, imasi tik su pu
pa Romoj, o visai dar nepa

ikojo bolševikiškų papų Mask
voj.

“Inkvizicija, kuri Romos ka
talikų bažnyčioje lapo jau se
niai panaikinta, dabar yra vėl 
įvesta Rusijoje. Rusijoje šian
die nėra nė jokios minties nei 
sąžinės laisvės. Ten viešpatau
ja žiauriausia cenzūra ir tiro- 
nybė. Oras ten yra taip troš
kus, kaip kad buvo žiauriojo 
inkvizitoriaus Torųuemados lai
kais.”

Įsteigė šunims troškin
ti kamerą, pats jo

je pritroško
HAMMOND, Ind., kovo/ 11.— 

S. Summers, vietos sugaudytų 
šunų įstaigos vedėjas, įtaisė 
naują “modernišką” “mirties 
kamerą”, kur vienu kartu butų 
galima dujomis numarinti tuzi
nas ar daugiau šunų.

Vakar buvo ‘‘big day” — pir
mas naujoj kameroj šunų ma
rinimo eksperimentas. Summers 
suleido į ją keliolika pasmerktų 
mirti šunų, uždarė, paleido du
jas ir laukė. Pusvalandžiui pra
slinkus jis nutarė, kad šunės 
jau visi bus negyvi, ir nuėjo 
nustipėlių vilkti laukan.

Valandai ar daugiau laiko 
praslinkus vienas policininkas, 
eidamas pro šalį, pastebėjo lyg 
pažįstamų porą kojų, kyšančių 
iš kameros. Priėjęs žiūrėti, ra
do šunų gaudytoją be sąmonės, 
dujomis pritroškusį, o šunis' ap
link jį šokinėjančius.

Chicago, III. Trečiadienis, Kovas-March 12 d., 1930

f Atlantic and Pacific Photo]

Miami, Fla. • Trečiame raunde Scott stovi atsirėmęs į virves po to, kai jis tapo permuštas ant
matraso. Jack, Sharkey eina į savo kampą

fieneva svarstys Lie-r)el £km ", 
tnvos-Lenkijos susi-l „
siekimo klausimą L.

L10 tūkstančių aukštesnių mo- 
Lenkų telegrafo* agentui a, kykjų auklėtinių, švietimo di- 

PA1 puneša iš ai.suvos, a( lrektorjails Bevvley įsakymu vi- 
kovo 8 diena Lenku užsienių 
ministerijos departamento ry
tų reikalams viršininkas, Ho- 
lovka, išvykęs į Genevą daly
vauti Tautų Sąjungos komuni
kacijos komisijos posėdy, ku
riame busiąs svarstomas Lietu
vos Lenkijos susisiekimo klau
simas. Tautų Sąjungos eksper
tas, Vasconcelos, kuris nese
niai lankęsis Varšuvoj, pateik
siąs komisijai savo raportą.

Hooverio komisijos 
konfliktas su Haiti 

prezidentu
GAP HAITIEN, Haiti, kovo 

11. — Tarp Hooverio paskir
tos Haiti sąlygoms ištirti ko
misijos ir Haiti prezidento 
Borno kilo konfliktas. Prieš 
keletą dienų Borno buvo suti
kęs, kad butų paskirtas laiki
nis krašto prezidentas, kuris 
veiks, iki bus atsteigta kon
stitucinė valdžia, bet dabar jis 
vėl pranešė komisijai, kad jis 
tebesąs prezidentas ir darysiąs 
taip, kaip jam patinką.

Hooverio komisija dabar 
rengiasi statyti ponui Romo 
ultimatumą, kad jeigu jis ne
silaikys padaryto pirmiau su
tarimo, jis atsakys už visas 
pasėkas, politiškai ir asmeniš
kai.

Du N. Y. darbininkų 
vadai pasmerkti dėl 

pinigų veržimo
NEW YORKAS, kovo Ik— 

Bronx kauntės teisme prisie
kusieji posėdininkai pripažino 
kaltus dėl pinigų veržimo iš 
samdytojų du darbininkų va
dus, Anthony Montforthe, Pla- 
sterers’ Information ibi tiro va
dą, ir Michael McCloskey, 
Wcod įLathers’ unijos dele
gatą.

Jau 19 valstybių nori 
kalendoriaus pakeitimo

HAAGA, Olandija, kovo 11. 
— Tautų Sąjungos žiniomis, 
jau d?vyniolik;’ valstybių turi 
įsteigusios tam tikrus komite- 

' tus kalendoriui reformuoti. I 
{tuos komitetus įeina bankiniu- 
| kai, pramonininkai, astronomai 

ii* kiloki ekspertai.

sos tos mokyklos, taipjau Fi
lipinų Komercijos Mokykla, ta
po uždarytos.

Du angliakasiai žuvo 
kasyklą gaisre

Kiti 87, kuriems ugnis buvo 
užkirtus pabėgimą, išgelbė
ti; yra sužeistų

STEUBENVILLE, Ohio, ko- 
l vo 11. — Wolf Run anglies 
kasyklose netoli nuo Amster
damo, apie 25 mylias nuo Steu- 
benvillės, vakar kilo gaisras, 
kuris užkirto kelią pabėgti bu
vusiems kasyklose 89 darbinin
kams. Gelbėtojų partijoms ir 
gaisrininkų komandai dirbant, 
visi angliakasiai buvo išgelbė
ti, tačiau du jų buvo taip skau
džiai apdegę, kad netrukus nuo 
žaizdų mirė. Keliolika kitų bu
vo taip pat apdegę, bet ne taip 
skaudžiai; dar kiti buvo smal
kėmis pritroškę, bet jie pavy
ko atgaivinti. Smalkėmis pri
troško taipjau keletas gelbė
tojų ir gaisrininkų.

Dr. Cook, žiemių ašiga
lio atradėjas, paleis

tas iš kalėjimo
D-ras Frederick Cook, kuris 

sakosi 1908 metais buvęs pa
siekęs žiemių ašigalį, užvakar 
.tapo paleistas iš federalinio 
Leavenworth kalėjimo, kur jis 
per penkerius metus buvo už
darytas už vartojimą pašto ta
riamai prigavingam bizniui. 
Jis yra dabar 65 metų am
žiaus. Iš Kansas City Dr. Cook 
parvyko į Chicagą.

S£QJR hs.
Chicagai ir apielinkei federa-

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Bendrai gražu; nedidele tem- 
peraituros atmaina; vidutiniai 
ir stipresni žiemių vakaru ve- 

'jai-
Vakar temperatūra įvairavo 

tarp 350 ir 420 F.

Šiandie saulė teka 6:08, lei
džiasi 5:52. Mėnuo leidžiasi 
5:19 ryto.

Šerifas atsisakė šau
dyti streikininkus ir 

rezignavo
ELIZABETHTON, Tenn., ko

vo 11. — Carter kauntės šeri
fas J. M. Marland rezignavo. 
Jis pareiškė, kad nusitaręs ge
riau pasitraukti iš šerifo vie
tos, nekaip vėl eiti su savo 
deputy šerifais į vieškelius ir 
šaudyti streikininkus.

Mat prieš pat keletą dienų 
čia vėl sustreikavo American 
Glanzsrtoff ir American Bam- 
berg tekstilės įmonių darbinin
kai, dėl to kad samdytojai su
laužė sutartį, kuri buvo pada
ryta su unija po praeito dide
lio streiko. Samdytojai suorga
nizavo vadinamą “kompanijos 
uniją” ir visai ignoravo sutar
ties su tekstilės darbininkų uni
ja sąlygas. Kilus dabar strei
kui, samdytojai, kaip papras
tai, prieš streikininkus vartoja 
policiją ir deputy šerifus.

Šerifas Marland, pasirodo, 
yra padorus ir sąžiningas žmo
gus, kuris atsisakė tarnauti 
įmonių viešpačiams ir eiti 
orieš jų nežmoniškai išnaudo
jamus darbininkus.

24 komunistai nu
bausti kalėjimu

Dar 27 Jaukia bausmės ryšy 
su “nedarbo demonstracijos” 
riaušėmis

MI.LWAUKEE, Wis., kovo 
11. — Vietos distrikto teisman 
nrieš teisėją Baigė vakar buvo 
atgabenti 51 komunistas, ku
rie buvo areštuoti dėl riaušių 
kurstymo per surengtą praei
tą ketvirtadienį “bedarbių de
monstraciją.”

Iš atgabentų teisman, 24 ta
po nubausti įvairiais kalėjimo 
terminais, nuo trijų iki šešių 
mėnesių, o likusiems, kurie yra 
kaltinami dėl lengvesnių nusi
kaltimų, bausmės bus paskir
tos ateinantį ketvirtadienį.

Nuteistieji kalėti komunistai 
per savo ®dvokalą Wm. P. 
Quicka, socialistą, pareiškė, 
kad jie apeliuosią į aukštesnį 
teismą.

Du užmušti traukiniui
uždavus automobilį

ROOKiFORD, III., kovo 11.
Greitajam Chicago Nori h 

xvcstern traukiniui neto'i nuo. 
čia užgavus automobilį, du vy
rai, George Ireland ir W. Reed,; 
buvo užmušti, o trečias, James 
Holderness, pavojingai, turbūt 
mirtinai, sužalotas.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)
Teismo išlaidos 

priteistos visiems nuteistiems 
padengti sobdariškai, o jeigu 
jie neturėtų iš ko. tai — val
stybės iždo lėšomis.

Civilinio ieškinio priteista 
ūkininkų s-gos Rokiškio smul
kaus kredito banko likvidaci
nės komisijos naudai:

iš Mačiulio, Raupio ir Zing- 
borgo solidariškai — 142,507 
litus;

iš Plevoko ir Repšio solida
riškai — 51,346.92 litus;

iš Raupio vieno — 4,650 li
ty:

iš Zingbergo vieno — 1,785 
litus ir

iš Zingbergo ir Repšio soli
dariškai — 2,229.25 litus.

Vadinasi, iš viso — 202,- 
518.17 litų.

Kitoje daly civilinis ieškinys 
— atmestas. Apropos — teko 
girdėti, kad už banko sandė
lio sudeginimą iš Kurkio vi
sai ir nebuvo pareikšta jokio 
civilinio ieškinio.

Kardomoji priemonė 
teismo nutarimu paskirta Ma- 
čiuliui, Raupiui, Zingbergui, 
Plevokui, Repšiui, Lesevičiui ir 
Kurkiui — po 10,000 litų tur
to laido, kurio aepatiekus, lai
kyti areštuotus.

•Pral. Labanauskui palikta ta 
pati kardomoji priemonė — jo 
pasižadėjimas.

Prokuroras p. Monstavieius

Socialistinė Readingo 
administracija ir be
darbių demonstracija
READING, Pa., kovo 11. — 

Socialistinė šio miesto admini
stracija nedarė nė jokių kliū
čių “nedarbo demonstracijai,” 
kuri andai įvyko miesto rotu
šėj. Priešingai. James Maurer, 
vienas socialistines administra
cijos v.?dų, . demonstrantams 
tiesiai šitaip pasakė:

“Readinge niekas niekam 
galvų neskaldys. Jei norite žy
giuoti su demonstracija į mic- 
sto rotušę, rotušės auditorijos 
duris rasite jum atdaras. Ei
kite į vidų ir laikykite savo
mitingą. Jei koks policininkas "usirupinę. Girdi: o kaip čia 
bandytų jums trukdyti, jis tuo- bus su į trečiųjų rankas pate- 
j:?iu turės ieškotis sau “džia- kusiais dar neišpirktais drau- 
bo” kur kitur.” giškais vekseliais?...

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS

No. 60

Lescvičiui kardomąją priemo
nę buvo pasiūlęs skirti 40.000 
’itų turto laido. Teismas ta- 
Vau paskyrė ir jam, kaip k 
t;cms nuteistiems, tik 10,00°.

Už Lesevičių turto laidas 
tuojau pat vakar buvo ir pa
sektas.

Motyvuotas teismo sprendimas 
kaip vakar paskelbė teismo pi - 
'n irnkas p. Gudauskas, busiąs 
na^prsintps dar šio mėn. 20 
d. Panevėžyje.

Paskelbęs sprendimą, teismo 
pirmininkas tuo ir uždarė Pa
nevėžio apygardos teismo po
sėdį ir sesiją Rokišky.

Dabar Rokišky vyksta kita 
to paties teismo išvažiuojamo
ji sesija.

Teismo sprendimo įspūdis 
patiems nuteistiesiems atrodė 
padarytas nedidžiausias. Lai
kėsi gana šaltai. Nė Raupio 
nebeištiko isteriką. Tik išteisi
no p. A. Trimako veidas nu
švito džiaugsmu.

Tuo tarpu įspūdis publikai, 
matyt, buvo didelis. Ir publi
kos gi šį kartą nesutilpo net 
į salę. Tiesiog žmonės atakar 
vo teismo salės duris. Keletą 
kartų net “frontą pralaužė”. 
Nors — vietos policiją vis dėl
to pagirti tenka: nežiūrint k~s 
dien, ypač po pietų, buvusio 
didžiausio publikos antplūdžio, 
teismo posėdžio salėje ji visą 
laiką palaikė gerą tvarką.

Iš vietos šviesuomenės, išgir- 
dusios teismo sprendimą, dau
giausia teteko išgirsti tik tuos 
žodžius: “Labai humaniškas 
sprendimas!” Re to, nevienas 
kartojo, girdi, nė “katalikišku
mas” ar “krikščioniškumas” 
koopcraici jai nieko nepadeda, 
jei butą per plačiai užsimota 
vesti prekybą ir daryta įvairių 
malversacijų... Girdi, ir ne kiek
vienam klebonui ne kiekvienas 
“visuomeninis darbas” tinka...

Prokuroras p. Monstavičius 
taip pat pripažįsta, kad teismo 
sprendimas labai humaniškas. 
Kaip teko patirti, jisai manąs 
patiekti vyr. tribunolui apelia
cijos protestą bent dėl drau
giškų vekselių.

Patys likviduojamo ūkinin
kų s-gos Rokiškio banko na
riai ūkininkai, rodos, teismo 
sprendimu apskritai patenkin
ti. Iš dalies tačiau jie — tebe

1
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Springfield, III.
Iš .ingli.ikasių konvencijos

Konvencijos pirmininku pa
skirtas vienbalsiai visų delegatų 
Alexander IIowat, Kansas mai- 
nierių prezidentas. Delegatų 
skaičius pasirodė sekantis: nuo 
Illinois—306 delegatai; Kansas 
—36; Ohio—26; Arkansas—19; 
Oklahonia—14; Iowa—13; Mis-į 
souri ir Indiana po 5; Wyo- 
ming 3; Kentucky—3; W. Vir-
ginia ir Pennsylvania po 2. Bet Bet įsitėmykit, kad Brooklync 
delegatų dar vis pribuna ir sa- seimas turėjo padaryti progra- 
koma jau siekia 600. Atidarius mą visoms lietuvių kolonijoms 
Illinois angliakasių prezidentui!—ir nelijo.
H. Fishwickui konvenciją ir jau I p. Krušinskas, prezidentas,
pradėjusiam senovišku budu 
vesti tvarkę, —nominuoti kon
vencijai reikalingas komisijas, 
tuoj iškilo karštų patėmijimų. 
Delegatas- J. P. Leinebach iš 
Harrisburgo davė įnešimą, kad 
II. Fishvvickas pasišalintų nuo 
pirmsėdystės su visais savo se
noviškais patvarkymais. Mes
esą čia atvykome viską pertvar
kyti ant naujoviško pamato ir 
turi taip būt, kaip mes norime. 
O jeigu ne, tai mes grįžtame na
mo. Fishwickas prasišalino.: 
Užėmus pirmininkystę Alex Ho- 
watui per visą dieną viskas ėjo 
kuotvarkingiausia. Skubintas! 
kuogreičiausia priimti naują 
konstituciją, kad aplenkus Lc- 
wis’o (Indianapolio) konvenciją.' 
Springfiekle konstitucija priim-i 
ta su mažais pataisymais 20 
miliutų (H vai. ryte) pirmiau 
nei kad Indianapolio konvenci
joje. Pagal naują konstituciją, 
n (iškeliama internacionališkiems 
viršininkams* algas ir padaroma 
permaina viršininkų štabe. Pre
zidentui vietoje $12.000.00 meti-
nes algos, paliekama $6,000.00; 
viee-prezidentui ir raštininkui- 
iždininkui nuo-$9,000.00 irgi nu
spręsta tik po $6,000.00. Inter
nacionalinis štabas susidės iš 
prezidento, vice-prezidento, sek- 
retoriaus-iždininko ir nuo kiek
vieno distrikto po vieną narį, 
kurie vadinsis distrikto prezi
dentais ir iš šių susidarys Ex- 
ceutive Board arba Pildomoji 
Taryba.

Išrinkta vises reikalingos ko
misijos: rezoliucijų, konstitusi- 
jos ir kito. Taipgi išrinkta dele
gatai i American Federation oi 
Labor ir su šiuomi pirmos die
nos posėdžiai gražiausioje tvar
koje užsibaigė 5:10 vai. vakaro.

—Reporteris.

Brooklyn, N. Y.
T r i ukšm ingus su važiavimas

Vytauto metuose sausio 19 
buvo didelis suvažiavimas, ku
riame buvo net 267 delegatai bei 
visuomenės veikėjai, ir tokį pul
ką iš tikrųjų galima ne suva
žiavimu vadinti, bet seimu. Ta- 
čiaus iš didelio debesio nebuvo 
lietaus.

Delegatais buvo kas norėjo, 
kas važiuoti netingėjo. Aš pats, 
pasiremdamas bendru kvietimu j 
kaipo veikėjas (dabar jau pa- 
pročiu virto prisirašius j bile 
draugiją arba užsimokėjus pre
numeratą, arba redakcijos na
me buvus, tai vis DIDELIS 
veikėjas) irgi nuvažiavau, kur1 
seimo tvarkytojai priskaitė ma
ne tik prie svečių, o kvietė kai
po veikėją...

Bet čia atleisite man už pa-Į 
sivėlinimą aprašyti tą DlDELJj 
seimą, kuris buvo sausio 19, o 
aprašymas vos dar tepasirodo. 
Mat, aš laukiau oficialiu seimo 
protokolo, kuris “Tėvynėje” pa
sirodė tik vasario 28. —Geriau 
vėlai, negu visai ne.

Paskirtu laiku salė buvo jau 
pilna, butų galima buvę jau 
pradėti posėdį, tik kažinkur 
dingo Pildomosios Komisijos 
pirmininkas, J. Žilevičius. Kuni
gai nerimauja ir varo vice-pir- 
mininką, K. Kracinską, pradėti 
sesiją; tuo metu ir p. Žilevičius 
atsirado.

Pradedama sesija su “Lietuva 
Tėvynė musų..”

Sekretoriai skaito delegatų 
vardus apsimainydami, — ką 
atstovauja ir iš kur. Vyrai išėjo 
laukan parūkyt'.

Renkama seimo valdyba: K. 
Krušinskas seimo prezidentu, 
S't. Gegužis. vice-prezidentu. 
Strimaitis ir Matulevičius sek
retoriais ir 4 balsų skaitytojai, 
kurie niekad lygiai balsų nesu
skaitė: tai mažiau, tai daugiau. 
Pamėginkite 1, 2, 3 iki 133.

nepakvietė St. Gegužio, vice-pre
zidento. Prezidento SLA. su kal
ba, kada kiti ir dukart, kalbėjo... 
Na, gal nepažino, gal nežinojo, 
o gal ir žinojo... katalikas ir 
•tautietis tai jau ne...

P. Žilevičius kalba daugiau
sia ir apie viską, nes jis tik ir 

• tegali kalbėti, nes žino reikalą.
P. Liūtas iš Kauno kalbėjo du 
kartu apie labai didelę naudą 
Lietuvai ir lietuviams... bet apie 
Lietuvos piliečių laisvę ir biau- 
rią diktatūrą nieks nekalbėjo.

Organizavimo komisija prane
šė, kad kolonijų skyrių yra ma
ža ; daugelis laukia šio seimo 
rezoliucijų, kaip vadovautis.

Ekskursijos’ komisija prane
šė, kad rezervavo laivą “Litua- 
nia”, Paltie Amerikai! Line, 
Klaipedon, gegužio 26 tik vie
niems lietuvams; šita ekskur
sija vadinsis “Amerikos Lietu
vių Vytauto Jubilejaus Kskur- 
sija”.

P. Žilevičius ir Dr. Vinikas 
plačiai kalbėjo apie parengimą 
“memorialo” ir jo nusiuntimą 
Lietuvon su delegacija, kas’ ta
po vienbalsiai užgirta-nutarta, 
ir kada reikėjo rinkt delegaciją, 
tai 95 balsai prieš 36 balsus nu
tarė nerinkt-neskirt ir nesiųst 
tokios delegacijos, nes Lietuvos 
valdžia katalikus spaudžia...— 
ir nė lašo lietaus.

Rezoliucijų komisija nepatie
kė jokios rezoliucijos... — nei 
lašelio lietaus.

Priėmimas rezoliucijos 500 
metų Vytauto jubiliejaus ap- 
vaikščiojimą Amerikoje ir ofi- 

' cialus amerikiečių dalyvavimas 
rengiamos iškilmėse Lietuvoje... 
—nė lašo lietaus. -

Plenumo (vyriausio komiteto) 
rinkimas...—nė lašo lietaus.

Sumanymai—nei jokių... 
nė lašelio...

Dabar kitas debesėlis, griaus
mas iy perkūnija vos neįvyko— 
nerašyta į seimo protokolą.

Laukiau kaip gervė giedros 
i rezoliucijų pagal programą. Jc- 
I kios. Seimo sesija eina prie ga- 
| lo. Prašau balso ir gaunu. 
! Kalbu:

“Kadangi Amerikos lietuviai 
pirmieji iškėlė Lietuvos vardą iš 

i 500 metų grabo per Amerikos 
Kongresą ir Prezidentą VVilson’ą 
paskelbimu ‘Lietuvių Dienos 
Amerikoje’ ir paskiaus Ameri
kos lietuviai darė, kų galėjo, 
Lietuvos gerovei politikoje ir 
ekonomijoje net iki dabar, ir 
kad visi Amerikos lietuviai bel
džia ir trokšta, idant ir Lietu
vos piliečiai tiek daug aukų pa
dėję Lietuvos nepriklausomy
bei ir laisvei įgyti—galėtų pasi
džiaugti lygia laisve, kaip mes 
Amerikoje.

Nors programe yra minėta re
zoliucijų komisija, tačiau jokios 
rezoliucijos nepatiekė (p. Kru
šinskas: turiu sustabdyti, nes 
ne pagal temą. Atsiprašau, tuo
jau pabaigsiu), todėl pasiūlau 
seimui išklausyti šios trumpos 
rezoliucijos:

“MES, viena trečia dalis visų 
lietuvių, Amerikoje gyvenančių, 
norėdami ir prisidėdami 'tinka
miausiu budu pagerbti Vytauto 
Didžiojo 500 metų jubiliejų, ku
ris skaitysis epochiniu —Vytau
to Metai (Krušinskas: turiu su
stabdyti balsą —per ilgas skai
tymas. Balsai iš delegatų: tegul

skaito), MES. Didžiojo New 
Yorko ir aplinkinių kolonijų lie
tuviai, nuo draugijų rinktiniai 
atstovai ir visuomenės veikėjai, 
susirinkę švenčiausios Mergelės 
Marijos Apreiškimo svetainėje, 
Brocklyne, Vytauto Didžiojo 
Metuose (1930), sausio 19 die
ną, vienbalsiai užginame ir re
komenduojame Lietuvos' Pilie
čiams ir Valdžiai:

1. Atšaukti karo stovį,
2. Panakinli cenzūrą palie

kant spaudos kaltes teismams.
3. Paskelbti rinkimus į S?i- 

I mą pavasary, (čia fašisai-tauti-
ninkai pakėlė dideliausį lermą ir 
rėkė kas sau nelekiami baigti 
skaityti. Turbut iš Kauno sy
kiu su Liutu atkeliavę, ar vie
tiniai, du poticiantai, be unifor
mų, pagrobę mane už rankų 
tmė vesti nuo kalbamos vie
tos. Delegatai sustojo ir žiuri 
kas čia bus. Policiantams aiš
kinuosi, kad į 10 sekundų pa
baigsiu ir pats nueisiu, i Atsi
prašiau. Lermas aptilo, delega
tai pradėjo sesti vėl pradedu 
skaityti).

4. Seimas susirenka Vytauto 
Didžiojo Metuose, epochos die
noje (kur pakilęs Juos Ginkus. 
”Vienybės” Bendrovės direkto
rius ir prezidentas’ taip pradė
jo rėkti, kad delegatai negalėtų 
mano balso girdėti. Policiantai 
vėl prie manęs... neinu ir baigiu 
skaityti garsiai kiek galint),

5. Amnestija politinių kalinių 
—išlydint visus bolševikus 
Maskvon,

6. Amerikos lietuviai apside- 
da metiniu mokesniu $1.00 iki 
Vilniaus atvadavimo.

K. Krušinskas: Mitingas pa
baigtas.

Giedama “Lietuva Tėvynė 
musų... Vienybė težydi.

Ant galo turiu pasakyti, kad 
man darbuojantis Lietuvoje nuo 
1888 metų, o Amerikoje nuo 
1896 metų, neteko sutikti to
kių “pažangių visuomenės vei
kėjų” kaip viršuj aprašyta, ku
rie man jau darbuojantis, dar 
garnio laukė arba dar tye ke- 
linaičių bėgiojo, šiandien tokie 
“visuomenės veikėjai” ateina ir 
trukdo.—P. Mikolaiais.

Waterbury, Conn.
Tarei!)! net savo kuops j rnažviu 

balsų tegavo

Kovo 6 d. įvyko mėnesinis 
susirinkimas SLA. 11 kuopos, 
kuriame buvo renkama SLA. 
Pil. Tar. ateinančiam terminui. 
J kuopos susirinkimą tapo kvie
čiami nariai tam tikslui laiškais, 

su pažymėjimu, jog, kurie ne
pribus į susirinkimą, tai turės 
pamokėti bausmę 25 c. Narių 
atvyko į susirinkimų 146 iš ga
linčių dalyvauti rinkimuose 329. 
Taigi nedalyvavo 183; vadina
si, daugiau kaip pusė. Nomina
cijose dalyvavo 107 nariai.

Susirinkimas šį kartą praėjo 
ramiai, be jokios atgitacijos net 
iš tareilinių pusės’ (tik bolševi
kai dalino savo lapelius prie 
svetaines durų). Mat, p. Že- 
martauskas ir p. Tareila šį kar
tą vengė agitacijos, nes paaiš
kėjus dalykui esu tikras, kad 
Tareila vargiai pusę butų gavęs 
balsų. Penki balsai ir taip nu
krypi) kiton pusėn, nes Tareila 
gavo mažiaus balsų, negu no
minacijose. Nors susirinkime ir 
daugiaus dalyvavo, bet už Tarei- 
lą balsavo daugumoje nieko ne
žinančios bobelės (kaipo už vie
tinį, pasak žemantausko), kur
čios nieko neskaito.

Išdalinus balsavimo baliotus 
per p. J. žemantauską nariai 
buvo šaukiamai vardais ir metė 
savo baliotus į tam tikslui pri
rengia dėžutę (box’ą), iš kurio 
balsų skaitytojai išėmę suskai
tė. šį kartą p. žemantauskas 
“pavėlino” ir protokolų raštinin
kui pildyt norintiems’ balsavimo 
baliotus. |

Prezidento vietai S. Gegužis 
107 balsus, M. Bacevičius 33, 
Dr. A. L. Graičunas 5.

Vice-prezidento — A. Mika
lauskas 110, P. J. Petronis 33.

Sekert.—P. Jurgeliutc 106, E. 
Ješkevičiutė 37.

Dexiance, O. — Namai, kuriuose buvo užsibarikadavęs pamišėlis Hubert Floehr. Jis nužudė savo 
žmoną. Namai tapo dinamitu susprogdinti, žinoma, neišliko gyvas nei Floehr.

Iždininko K. P. Gugis 37 b. 
(nominacijose gavo 7). B. Solo- 
veičikas 27, J. Tareila 82 (no
minacijose gavo 87).

Iždo glob,—A. Raginskas 100, 
J. Januškevičius 107, D. G. Ju- 
sius 41, L. Joneikis 31.

Dr. Kvot.—Dr. E. G. Klimas 
102, Dr. M. Palevičius 33.

Po suskaitymo balsų p.p.i že- 
mamtauskas su Tareila apgailes
tavo, kad tiek daug bereikalin
go darbo padėta, nes busimas 
seimas vistiek ką norės, tą iš
rinks.

—Kuopos narys.

Windsor, Ont.
Ristynės

Vasario 5 d.- čia įvyko labai 
įdomios ristynės. Pirmoje poro
je ritosi W. Zbyszko su J. Ma- 
loney. Šios pirmos poros ris
tynės buvo trumpos, nes W. 
Zbyszko visai lengvai ir tai vi
sai teisingai pagal sporto tai
sykles paguldė J. Maloney. Ant
roje poroje ritosi R., Gardini su 
J. B. Komaru (lietuvis risti- 
kas). ši pora ritosi nepapras
tai įdomiai. R. Gardini ritosi 
pagal visas sporto taisykles vi
sai teisingai vien vartodamas 
savo jėgą. Komaras kartais 
buvo apimtas bereikalingos bai
mės ir pasprukęs bėgiodavo ap
link savo priešą, buvo net iš
lindęs už virvių keletą kartų. 
Komaras keletą kantų visai len
gvai davėsi pritrenkti, kas 
darė gana keistą įspūdį, nes 
Komaras atrodė turįs net dau
giau jėgos, negu Gardini, bet 
Komarui truko vikrumo, nors 
jėgos ir sunkumo turėjo pakan
kamai.

Be to, Komaras' visą laiką 
grabaliojosi apie virves tarsi 
pagelbos ieškodamas, kas pub
likoje iššaukė pasipiktinimą,— 
visi balsu šaukė: “šalin Koma
ras!..” Nors Gardini-Komaro 
ristynės išėjo lygiomis, bet pub
lika kėlė ovacijas tik Gardini, 
o pasirodžius Komarui visi 
švilpė ir varė jį šalin, tik aš: 
vienas tylėjau, delei ko šalia 
sėdėjęs anglas pastebėjo man;! 
“...Koma.,- has no brains...” Tie- 1 
čioje poroje ritosi S. Zbyszko' 
(ex-pasaulinis čempionas su A. 
Kaplan (žydų čempionas). 
Zbyszko su Kaplanu ritosi ga
na ilgai, ristynės buvo įdomios, 
visi gėrėjosi ypač Zbyszkos 
švelniu glamonėjimu savo prie
šo, kas publikoje sukėlė daug 
juoko. Nors Kaplan’as rodė 
daug baimės, bėgiojo aplinkui, 
buvo net pro virves išlindęs, ar
ba sugautas graibstėsi virvių 
pagelbos, bet Zbyszko visvien 
sugavo bailų Kaplaną ir palei 
pat virves gražiai paguldė. Kap
lan’as bandė ieškoti publikoje 
pritarimo jo nuomonei, kad ne
teisingai Zbyszko jį paguldė,! 
nes per arti prie virvių, bet kas 
gi kaltas, kad bailus žydas bi
jojo susikibti viduje matraco, 
vis bėgiojo arti prie virvių, tai 
Zbyszko turėjo, paguldyti ten, 
kur pasigavo, nes negi nešis j 
kaip katė pelę ištraukęs iš po1 

virvių į vidurį matraco, kad pa
guldyti pagal Kaplan’o paties 
norą. Zbyszko jau atrodo ga
na Senas, bet savo vikrumu 
gali pralenkti geriausią šių die
nų ristiką, pavyzdžiui, Kaplan’as 
kelis kartus laikė sulenkęs jo 
vieną ranką ir Zbyszko visai 
lengvai tiesdamas savo ranką 
atstumdavo visą Kaplan’ą. Vėl 
Kaplan’as bandė pritrenkti 
Zbyszko kas. jam visai nepavy
ko. Visa publika kėlė ovacijas 
S. Zbysko, dėl jo tikrai sportiš
kų ris’tynių. Kaplanas kelis 
kartus bandė mušti savo prie
šą,. bet įpykusi publika reikala
vo visai išmesti Kaplan’ą iš 
ristiką tarpo. Ristynės buvo 
vienos įdomiausių ką man te
ko matyti, nes Kanadoje žymus 
ristikai yra reti svečiai.

Geo. Jos. Yurk.

East Windsor, Ont.
Pasaulini ; komunistu revoliuci- 

jos komedija

Kovo 6 d. ar niekuomet turi 
įvykti pasaulinė komunistų re
voliucija—taip sakė ALDLD 21 
kuopa vietos lietuviams. Eikite 
kovo 6 d., demonstruokite, rei
kalaukite darbo, duonos ir, viso 
ko trokšta jūsų širdis. Buvo 
girdima net tokių kalbų, kad 

1 revoliucija tikrai pavyks ir bus 
galima pasimovus ant “štikų” 

i priešų lavonus parodyti gatvė- 
i mis motinos Rusijos garbei.
Kovo 6 komunistų išganyme 
diena. Viename Windsor’o par
kų prisirinko apie 400 komunis
tų, iškėlė komunistų vėliavą, ko- 

i munistų vadas Wanden pasakė 
' prakalbą, apgailestavo, kad jie 
1 tikėjosi komunistų susirinks 
| apie 7,000, bet kadangi miesto 
; valdyba savo pastangomis dau- 
' gumą bedarbių aprūpino darbu 
arba pašaipa, tai vos susirinko 
keleto šimtų žmonių būrys. Po 
to visa minia maršavo miesto 
salės' linkui. Prie miesto salės 
susirinko apie 1000 žmonių, į- 
skaitant komunistus ir žiūrėto
jus interesantus. Kadangi Ka
nadoje yra pilna žodžio ir spau
dos laisvė, tai komunistai susto
ję po rtiudoru*. velitjvii laike 
kalbas, o policija, visas miesto 
valdybos personalas, ramiai 
klausėsi, jokių susikirtimų su 
policija nebuvo. Daug lietuvių 
komunistų irgi dalyvavo, taip 
pat daug lietuvių dalyvavo kai
po žiūrėtojai interesantai, nors 
tikrumoje yra visai neprita
riantieji komunizmui. Bet lietu
viai komunistai, dalyvavusieji 
demonstracijoje, labai nustebo, 
jogei ALDLD 21. kp. valdyba, 
kuri turi savo būstinę East 
Windsore, Ontario, visai nepasi
rodė demonstratų eilėse. Koks 
visų kuopos narių buvo nuste
bimas, kad pasibaigus demons- 
racijai visi kuopos nariai sugrį
žę rado visą kuopos valdybą 
kambaryje ir net pasislėpusius 
kaip žvirblius šakose. Visi na
riai pasipiktinę tokiu s’avo val
dybos elgesiu liejo visą piktį, 
vadindami valdybos narius bai
liais zuikiais, išdavikais, veid

a
mainiais. Nes, jie tiktai ir bu
vo vieni inspiratoriai, kad lietu
viai bedarbiai ėjo demonstruoti, 
o visiems bedarbiams' išėjus 
demonstruoti, jie pasislėpė, bi
jodami arešto, ar gal bijojo1 sa-

Ką Dr. Caldwell Patyrė
Per 47 Metus Praktikos

Dr. Caldwcll sekė konstipa- 
cijos pasėkas per 47 metus ir 
pamatė, kad nežiūrint kaip 
žmones bus atsargus su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
mos, konstipacija vistiek pasi
kartos laikas nuo laiko, nežiū
rint kaip jos bus vengiama. To
dėl po to svarbiausia yra, kaip 
ją gydyti kai ji užeina. Dr. 
Caldvvell visuomet buvo palin
kęs kaip galima arčiausia pri
sitaikinti prie gamtos, todėl jo 
gyduolės nuo konstipacijos, ži
nomos kaipo Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galinis mišinys. Jis negali pa
kenkti opiausiai sistemai ir nė
ra paprotį sudarantis prepara
tas. Syrup Pepsin yra malo
naus skonio ir jaunieji jį mėg
sta. Jis negnaibo. Tūkstančiai 
motinų rašė mums apie tai.

Dr. Caldvvell neužgyrė aštrių 
liuosuotojų. Jis netiki, kad tai 
butų gerai žmonėms pilti juos 
i savo vidurius. Per 47 me
tus praktikos jis niekad nema
tė reikalo juos vartoti, kuomet 
švelnesni vaistai, kaip Syrup 
Pepsin, išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir švel
niai, be gnaibimo ir pakenkimo 
sistemai.

Neturėk konstipacijos! Ji 
atima jūsų spėkas, sukietina

SKA1TYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaite, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį,
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

ųrbu. Money orderinis.

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjj kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvčjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Ūž 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o.jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokėp tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiusti vidų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

H

vo šešėlio, nes, mat. saulė švie
tė, tai neišvengiamai turėjo visi 
matyti savo šešėlį sekantį pas- 

' kui. Vienu žodžiu, visi kuopos 
i nariai savo valdybą vadina iš- 
' davikais', nes jei butų buvę riau
šių bei areštavimų, tai butų 
suareštavę tik kuopos narius, o 
valdyba, butų judošiškai nusi
plovus savo išdavikiškas ran
kas. Dabar visi matome kiek 
komunistų agentai rūpinasi bė
dai biais; jie tik bedarbiais nori 

' pasinaudoti, kad greičiau įlipus 
1 į komisarų kėdės, o tuomet 
mums, bedarbiai, bus parodytas 
storas botagas, busime suvary
ti prie darbo ir sunkaus darbo 
dėl komisarų gerovės, {domu ką 

I ALDLD. centras galės pasakyti 
j apie tokį judošišką 21 kp. val- 
{ dybos išdavimą savo narių, dau
gumoje bedarbių.—Svajonė.

I ~' ■■■III ................... I «—

DETROIT, MICH.
Norintieii pirkti ar statyti naujo

viškus namus prieinamomis kaino
mis ir geriausiose vietose — kreip
kitės pas lietuvi —

FANK G. YURK,
9563 Sussex, Detroit

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

AT AGE 83

jūsų arterijas ir prieš laiką iš
šaukia senatvę. Nebūkite ne 
vienos dienos be vidurių išsiva- 
limo. Nesėdėkit ir nelaukite, 
bet nueikite pas aptiekininką ir 
gaukite vieną iš didelių bonkų 
Dr. CaldvveH’s Syrup Pepsin. 
Paimkite tinkamą dožą tą patį 
vakarą ir ryte jus pasijausite 
kaip visai kitas žmogus. Pats 
vartok ir tegul vartoja šeimi
nes nariai nuo konstipacijos, 
aitrumo, surūgusių ir dygliuo
tų vidurių, blogo kvapo, stokos 
apetito, galvos skaudėjimo ir 
kad nuveikti karštį ir šalčius.
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♦ Maurice Dekobre

i
i Žemčiūgai ■

aš esu tikra, kad ji tų žem- trenkdama duris, 
jiugų daugiau man nebegrą-

sodą, o paskui jį ir briunetė. 
Ji padavė jam žemčiūgus, gavo 
tūkstanti frankų ir nubėgo lo
šti “trante karant.”

* >|t *

Jis jau buvo beeinąs į savo 
viešbučio kambarį, kada sugrį
žo ir Fransina. Po jos akimis 

išpildytumei, yra visai'matėsi mėlynos žymės, veidas 
Aš parodysiu jums|buvo išblyškęs ir nuvargęs.

—Ar tau sekėsi šiandien loŠ- 
‘ » — paklausė Leviržakas.
—Ne, — 

sausai.
Ji pralošė
—Atleisk, 

čiugai ?
Ji kažką sumurmėjo, ko ne

buvo galima suprasti.
Gal juos pametei?

daugiau nie- 
ironiška ’šyp- 
i lovą.

prieš pat

|čių. Po to jis nutarė eiti tie- 
i siog prie dalyko.

- Ar norite uždirbti tuks- 
jtantį frankų?

—Nuo to sunku atsisakyti, 
j—atsakė jam briunetė, reikš
mingai pažvelgusi į jį.

—Darbas, kurį aš noriu, kad 
tamsta 
nesunkus.
vieną damą, kuri lošia. Už pen- 

ikiolikos minučių ji praloš vis- ti ? 
i ką, ką tik turi. Ji atsikels su-- 
sijaudinusi ir nepaprastai ner
viška ir bus pasirengusi dary
ti viską, kad tik galėjus toliau 
lošti. Bandykite ją nuraminti, 
išreiškite savo simpatiją ir pa
siūlykite jai 15,000 frankų, 
kad ji užstatytų savo žemeiu-

Štai ir pinigai. Nepames- 
1 kitę jų ir nebandykite su jais 
pabėgti, nes aš visą laiką tė-

pANELĖ Fransina de Servo 
ir Serafimas Leviržakas ba

rėsi. Niekuomet dar viešbučio 
sienos nebuvo girdėjusios di
desnių įžeidimų ir nešvankes
nių epitetų.

Santykiai tarp Fransinos iri 
Leviržako, matomai, ėjo prie 
pabaigos: jųdviejų budai bu-1 
vo perdaug nevienodi ir be jo-1 
kio dvejojimo buvo galimai 
pranašauti, kad santykiui trū
kimas yra neišvengiamas.! 
Fransina visokiais budais sten-! 
gėsi prisitaikyti prie Levirža-I 
ko sunkaus charakterio, o 
iš savo pusės stengėsi dovanoti j veido išraiška aiškiai 
Fransinai jos įnorius, 
biern^ kantrybės pritruko, ir; 
gyventi krūvoj jiemdviem pa-1 ir 
sidarė nebeįmanoma..

Tą dieną Fransina iš savo’nesnį siurprizą. Pastebėjęs 
kambario išėjo neįmanomai į-į kampe vieną juodakę, kuri jam 
dukusi: geltoni Leviržako pus- mirktelėjo, jis nieko nelaukda- 
bačiai kokiu tai bildu atsidūrei mas priėjo prie jos. Juodu pa-‘vė savo žemčiukus,

mynus, jis pirmą kartą nu
traukė tylą:

—Ar tu eisi šiandien į Ka
zino lošti?

—Gerai.
Jis nesipriešino. Jis išėjo į 

sodą parūkyti.
Vienuoliktą valandą jis įėjo 

į lošiamąjį kambarį. Elegantiš
ki žmonės sėdėjo prie stalų. 
Fransina sėdėjo tarp dviejų an
glų. Jis iš tolo stebėjo ją. Ji 
išsinešė iš namų 12,000 frankų, 
o dabar prieš ją gulėjo tik du 

jis; tūkstantiniai banknotai. .Jos 
kalbėjo bus padarytas, tai išeikite į 

i balkoną, — aš ten busiu.
Fransina Jauna moteris sutiko.

Jis; Dešimčiai minučių praslin
kus leviržakas pamatė Fransi- 
ną; ji buvo išblyškusi. Kiek 
vėliau prie jos priėjo briunetė. 
Jis matė, kaip Fransina pada- 

, ir priėmė 
ant jos skrybėlės ir ją galuti-: sikalbėjo apie penketą minu- pinigus. Tuoj po to jis išėjo j 
nai sugadino.

Barnis prasidėjo lėtu tempu?
Paskui garsai darėsi vis šiur
kštesni ir šiurkštesni ir pasi-j 
girdo gana žiaurus žodžiai.

—Gana jau man, nebegaliu 
ilgiau kęsti! — šaukė Fransi-j 
na, mesdama pusbačius į vi-Į 
durį kambario.

—Kad tu tik žinotum, 
man sunku gyventi su 
laukiniu, kaip tu!

—Tu, man tik nervus 
ni! Ne tavo nosiai mane moky- 
ti. Jeigu tu išmokai tinkamai 
laikyti peilį ir šakutę bei žmo
niškai apseiti draugijoj, tai tik 
ačiū man!

—Draugija!? 
draugija!

—Visgi ji padoresnė, negu ta! 
draugija, iš kurios tu esi ki-| 
Jusi.

—Šunaky! Tylėk, aš tau už
važiuosiu per snukį!

Bestija! Dar vienas žodis 
ir... aš...

—Mano mielas, aš tavęs ne
laikau. Meilužis be pinigų ir 
priegtam dar šykštuolis man 
nereikalingas. Tokių, kaip tu, 
į tuziną eina, trylika!

Bet a-į apie nepasisekimą.
Leviržakas žinojo 
nujautė, kas atsitiks.

Į rengėsi jai iškirsti, dar nemalo-

Pflšfliinkiifi pavasariorasaiinniie NU0VARGį

atsakė Fransina

15,000 franku.
o kur tavo žem-

Ji nutylėjo. Jis 
ko nebeklausė. Su 
sena jis atsigulė

Ant rytojaus,
Fransinos išvažiavimą, jis pra
dėjo ją

—Tai, 
pavogė?

—Ne,

per dantis 
vadinasi,

— atsakė 
u žs tačiau

traukti.
žemčiūgus

Fransina.— 
už 15,000

frankų.
—Užs.tatei kam?
—Vienai moteriai, kuri pa

siūlė man tuos pinigus. Aš bu
vau kvaila ir dabar tiesiog ga
tava sau pirštus graužti, nes

kaip 
tokiu

gadi-

ir tavo

Tik 
bar

Le-

Aštuntą valandą vakaro 
juodu vis dar tebešukavo. 
pietus nutraukė jųdviejų 
nj.

Rytoj juodu persiskirs:
viržakas pasiliks Monte Karlo, 
o Fransina išvažiuos j Kaną.

—Pirm negu tu išvažiuosi, 
mano brangioji, tai buk tiek 
gera ir sugrąžink man žem
čiūgą, kurį aš tau padovano
jau praeitą savaitę.

—Tu, tur būti, juokauji. Aš 
turėjau pusėtinai daug vargo 
padėti, kol aš tą žemčiūgą iš 
tavęs gavau. Taip lengvai aš jį 
neatiduosiu!

—Tai tu nenori man jį grą
žinti?

—Palauksi, mano prieteliau, 
o dabar ar nenori uoginės?

Leviržakas perdaug nesispy- 
rė. Jis buvo perdaug susijau
dinęs: padovanoti vėrini 80,- 
000 frankų vertės, o už savai
tės laiko būti išvytam, kaip 
šuniui, — tai jau perdaug! •

Laike pietų viešpatavo pil
niausi tyla. Jis galvojo. Galvo
jo apie tai, kaip atgauti savo 
brangią dovaną. Valgant saldu-

Dabar yra metų 
Laikas UŽTIKI
MAM kūną bu 
davojančiam 
TONIKUI

Atsimenate kaip jūsų močiutė kiekvieną pavasarį gau
davo toniką ir duodavo jį visai šeimynai? Močiutė nekly
do. Ji žinojo, kad kūnas yra reikalingas “sutvarkymo” re
guliariais protarpiais.

Kas tada buvo gera, tas dar labiau tinka dabar. Greitas 
moderninis gyvenimas nuolatos įtempia jūsų sistemą... iš
čiulpia jūsų energiją. Pirmas ženklas, kad jus esate rei
kalingi “sutvarkymo” yra padengtas liežuvis. Virškinimo 
pakrikimai, konstipacija, nemiega ir pairę nervai seka 
šį persergėjimą. Tada, jei ir toliau jus nepaisysite, gali 
sekti ilga ir daug kainuojanti liga.

Jusų laimei, mokslas pasiūlo gyduoles tinkamai sutvar
kyti jūsų sistemą ir palaikyti ją veiklia, šios gyduolės 
yra žinomos kaipo Esorka, pastebėtinas tonikas, kuris 
atgaivina jusų visą virškinimo sistemą. Tai yra tonikas 
prirengtas dirbti ranka 
venimo sąlygomis.

Jo veikimas yra paremtas 
virškinamuosius organus ir 
gamtiniam mitybos procesui, 
maistą j riebų, raudoną kraują, raumenis ir kaulus, 
pasekmės, kurias suteikia šis tonikas, jus nustebins ir patenkins.

Tikrai, jus džiaugsitės proga pašalinti šiemet pavasario nuo
vargi, tad nueikite i aptieką šiandie ir gaukite bonka Esorka. šis 
pastebėtinas tonikas neturi kenksmingų vaistų—vien užtikimas žo
les, šaknis ir žieves, kurios yra moksliškai sumaišytos, kad duoti 
labiausia pageidaujamas pasekmes.

Severas 
ESORKa

Užtikimas Tonikas, kuris Sutvarko 
Visą Sistemą.

už rankos su moderninėmis gy-

ant gamtiniu principų. Jis sustiprina • 
atbudavoja visą kūnų, pagelbėdamas
Jis pagelbsti paversti jūsų valgoma

Pastebėtinos

Serafimas Leviržakas pasili
ko su atkreiptomis akimis j 

—Ne, mano brangioji, tu ga- duris: laikydamas rankas ki
lotum vėl pamatyti savo žem- seilėse, jis su pasitenkinimo 
čiugus, jeigu norėtum. Tai tik šypsena veide tarė: 
kainos klausimas.

—Kaip tai, nejaugi tu pažįsti karnai savo reikalus sutvarky
dama, kuri 
nupirko?!

—Na, štai
Leviržakas

čiugus įr vėl greit 
kišenę, j

— Ką tai reiškia? — sušuko 
Fransina apglumusiai.
—Nieko ypatingo, mano bran

gioji, ta pirkėja pardavė žem- 
čiugus man. Bot kadangi aš la- Nauji akiniai 100 dienų 
bai ger.os širdies žmogus, 
sutinku atiduoti juos tau 
95,000 frankų.

—Devynis dešimtis penkis 
tūkstančius...

—A, velnias... Astuonios de
šimtys tūkstančių kainuoja 
man žemčiūgai ir penkioliką 
tūkstančių aš daviau tai briu- 
netei avansavimui tau pinigų.!

—šį kartą man pasisekė tin-

tuos žemčiūgus ti.

Naujo komforto akiniai
Spechillo ifipni’davlmo kaina tik

Populiams vlmir 
Garantuoti, kad ncHiiliiH Ir neniillliikH.

įrodymas...
parodė jai žem- 

paslėpė į

Vertė K.

PROKAK
DVIEJU AŠMENŲ

BLEIDAI
Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai gražinami.
Jeigu jūsų pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Snapelio bleldae — 10c

PROBAK CORPORATION
«•„ Mc. 

*£<« rtliT AVINU NtW YO*K

Apsižiurėkit, 
kad jus gau
tumėt TIKRĄ

EAU DE OUININE 
išdir- j-k • |
bamą Pinaud
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplė&kit ši apgarsinimų 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

tai išbandymui
iiy Leiskite mums pasiusti jurus finos vė- 
u" , liausiu styliaus Naujo Komforto Akinius su 

j aiškio regėjimo stiklais 100 dienų Iftban- 
l dymtiL Gražiausi akiniai, kokiuos paira-;
minta per daugeli metų. Nefiiojami dauge
lio žmonių. Populiarus visur. Pas’žymin-| 

i ėjos išvaizdos. Nepalieka ženklų ant no-Į 
i sies. Lengvus. Leis jums .skaityti smili-1 
kiaušį raštų, tverti ploniausių adatų, matyti | 
'1’01,1 ar AUTI. Pridedant DYKAI gražių; 
dėžute. Patenkinimas garantuotas. Jeigu[ 
jus nemanysite, kad musų akiniai už TIK- | 
TAI $2.98 yra geresni negu tie, kurie ki
tur pardavinėiami po $15.00, jus galite juos 
siigrųžinti. JUS NERIZIKUOJATE Nfi VIE-1 
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
O tą tūkstantį, kurį daviau jai ponų. Pasinaudokite 
iž darbą, aš nei neskaitau.

Fransina pažiurėjo į savo 
draugą tokiu žvilgsniu, kuris 
buvo kupinas neapykantos, pa
niekos ir pasibiaurėjimo.

Po to ji išdidžiai išėjo, ua

PINIGŲ! Prisiųskite tik ku- j 
' ’ s fino bargenu. Atsimin

kite — nė vieno cento iš kalno dabar. Lai-1 
kykit pinigus namie. 
------- PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE-----------

S. T. OPTICAL CO . Dept. H. G. ’!G5 
1447 Jm'kcon Blvd., Cbieago. III.

A? noriu išbandyti just) Naujo Komforto 
Akinius per 100 dienų.

Vardas ............   Amžius .....

Gatvė ir nr....................... R. F. D........ Box .

Miestas .................................. Valstija ____ ___

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Geg'užio-May 26 d., 1930 

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

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

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės į Naujienas.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

&

For COLDS, COUGIIS 
Sore tbroat, inuscular 
rheiimatic achcs & pains 

AT ALL DRUCGISTS

t

New

Patmtcd as milk 
itself 1

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenix 
triumph! Ncw digestibility,1 
hcalth qualities and delicious 
ncw flavor added to checsc.

In Velveeta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais, Good for every- 
one, including the children.

Velveeta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KftAJFT

Delicious New Cheese Food

HAS 
MADE GOOD wtth 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfHcient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Ūse This on Your Ūke

ČMade by

a-lgcC/c - vou’iee Tm€ t<W or 
<Si(2L ’FCLLOu) CAM’T

IV ŪKS TO CMl -- -
1 s'?osc ‘You’tec het-- THEM OASfS ARE 

GONE FOREVER!
/ 4J0LG Oscc! (T‘s HCCGO APSTOK 

UJKM IT$ SiflOCC LAŠT 106" 
u\cr!
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KĄ DARYS AMERIKOS DARBO FEDERACIJA?

Susirinkus dviem priešingom angliakasių konven
cijom ta pačia diena, vienai Springfielde ir antrai In- 
dianapolise, atsiduria gana keblioje padėtyje Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkai, ypatingai jos preziden
tas, William Green.

United Mine Workers of America yra Federacijos 
daiis. Kadangi neatrodo, kad kovojančiosios mainierių 
frakcijos norės taikytis, tai Federacijai teks spręsti, 
kurią iš jų pripažinti teisėtu mainierių atstovu, India- 
napoliso frakciją ar Springfieldo frakciją.

Springfielde susirinko angliakasių delegatai ne tik 
iš Illinois valstijos, bet ir iš Kansas, Indiana, Missouri 
ir iš Canados. Visų unijos narių minkštųjų anglių ka
syklose yra apie 85,000, o Illinois valstija turi 55,000, iš 
kurių milžiniška dauguma remia Springfieldo konven
ciją, todėl ši konvencija turi daugiaus teisės kalbėti 
mainierių unijos vardu, negu Lewiso sušauktas suvažia
vimas.

Taigi netrukus kils prieš Amerikos Darbo Federa
cijos Pildomąją Tarybą klausimas, ar eiti su mainierių 
dauguma, ar nominaliu unijos prezidentu Lewisu?

Dar prieš susirenkant šiom dviem konvencijom 
Amerikos Darbo Federacijos galva jau buvo gavęs iš 
Lewiso reikalavimą, kad jisai įsakytų Illinois valstijos 
Darbo Federacijos prezidentui Walker’iui pasitraukti 
iš Springfieldo “reorganizacijos komiteto” arba atšauk
tų Illinois Darbo Federacijos čarterį. Prezidentas Green 
kolkas dar nėra atsakęs į šį reikalavimą. Matyt, jisai 
nenori' kištis į vidujinius nesutikimus mainierių unijoje.

Bet artimoje ateityje A. D. F. vadai turės savo žodi 
tarti. Springfielde veikiausia bus išrinkta nauja mainie
rių unijos vyriausybė (veikiausia, su Alex. Howatu prie
šakyje) ir priimta nauja unijos konstitucija; o India- 
napoliso suvažiavimas, žinoma, “patvirtins” Lewisą ir 
viską, ką jisai suvažiavimui pasiūlys. Tuomet A. D, F. 
vadai, noroms ar nenoroms, turės pasirinkti tarp “re- 
guliarės” Lewiso organizacijos ir “insurgentų”.

Prieš pusantros dešimties metų panaši kova buvo 
kilus senojoje rubsiuvių unijoje, United Garment Wor- 
kers of America. Nabašninko Gomperso vadovaujama 
A. D. F. pildomoji taryba parėmė senuosius rubsiuvių 
unijos viršininkus, ir todėl priešingoji jiems rubsiuvių 
dauguma turėjo atskilti nuo United Garment Workers 
ir atsimesti nuo Amerikos Darbo Federacijos. Iš tos at
skalos susidarė Amalgamated Clothing Workers of 
America, viena stipriausių, pažangiausių ir gabiausiai 
tvarkomų unijų šiame krašte, — kuomet senoji United 
Garment Workers unija visai suliesėjo ir, galima sakyt, 
išnyko iš visų stambesniųjų pramonės centrų.

Kažin, ar ta pati istorija dabar pasikartos ir pas 
angliakasius?

EKSPORTAS Iš RUSIJOS

—-—-

Pirmiaus sovietų valdžia eksportuodavo į užsienius 
grudus, kad, pardavus juos, turėtų kuo užsimokėti už 
įgabenamus iš užsienių pramonės produktus. Bet duo
nos eksportas sustojo jau pernai metais, kai dėl ūkių 
kolektyvizacijos nupuolė žemės ūkis. Daugiaus nebėra 
kas išvežt į kitas šalis.

Sovietai šiandie uoliai eksportuoja tik komunistiš
ką propagandą, rengdami svetimose šalyse ‘‘bedarbių 
demonstracijas”, riaušes miestuose ir kitokios rųšies 
“revoliucinį” triukšmą. . *

Pastaruoju laiku tečiaus Stalinui atėjo į galvą nau
ja geniališka mintis. Kovo 9 d. Rusijoje buvo švenčia
ma “tarptautinė moterų diena”. Maskvos miesto vy
riausybė išleido ta proga atsišaukimą į moteris, ragin
dama jas pažymėti savo tarptautinę šventę “garbedžio” 
(išmetimų) rinkimui. Tą “medžiagą”, kaip sako telegra
ma iš Maskvos, sovietų valdžia eksportuos į užsienius ir 
parduos, o užgautus pinigus pirks “kolchozams” ir 
“sovehozams” traktorius.

Vadinasi, dabar bolševikai turės du dalyku ekspor
tui: komunistišką propagandą ir “garbedžių”.

Kuris iš šitų dviejų tavorų geriau reprezentuoja 
“leninizmą”, sunku pasakyti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metrus ________  $8.00
Pusei metu ................................. 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam . ......... 1.50
Vienam mėnesiui ____________ .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija ___ .____________ 8c
Savaitei__________ __________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ.
paštu:

Metams ____________________$7.0(
Pusei metu ________________  8.60
Trims mėnesiams —............... 1.75
Dviems mėnesiams -................ 1.25
Vienam mėnesiui...........______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ____  $8.00
Pusei metų ____________  4.00
Trims mėnesiams ...............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto M u ne v 

Orderiu kartu su užsakymu.

NEW YORKO RUBSIUVIŲ UNIJĮA APVALYTA

Rubsiuvių Amalgameitų unijos centras kartu su 
New Yorko jungtine taryba paėmė už pakarpos šešis 
vaikų skyriaus viršininkus: Giuseppe Procopio, Jacob 
Portnoy, Harry Miller, George Rosen, Jacob Levine ir 
Harry Cohen, kurie yra pasižymėję, kaipo kairiojo, bol- 
ševikuojančio sparno lyderiai. Padarius tyrinėjimą, pa 
sirodė, kad jie darė visokius “šakar-makar” su darbda
viais ir savo naudai skriaudė uniją.

Penki aukščiaus išvardintųjų vaikų rūbų skyriaus 
viršininkų, nelaukdami teismo, įteikė tyrinėjimo komi
sijai pareiškimą, kad jie pasitraukia iš unijos ir iš vi
sokio veikimo rubsiuvių judėjime. O šeštasis, Harry 
Cohen, dar bus teisiamas (jisai jau yra suspenduotas).

Taigi skandalistai, kurie kėlė suirutę Amalgameitų 
unijoje, pabaigė savo karjerą nelabai garbingai.
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Apžvalga
TAREILINIŲ ŠPOSAS NUEIS 

NIEKAIS

Jau pradeda ateiti žinios apie 
balsavimų rezultatus SLA. vir
šininkų rinkimuose. Hammond, 
Ind., kuopos mitinge visi nariai, 
kaip vienas, balsavo už senuo
sius viršininkus ir Mikalauską 
bei Januškevičių, v

Prieš keletą mėnesių, kai bu
vo kandidatų nominacijos, tai 
dvejetą balsų gavo Jonas Ta
rei la. Bet šį kartą 273 kp. na
riai pasipiktino tareilinių lape
liais, kuriuose šmeižiama socia
listai, ir nedavė Tareilai nė vie
no balso.

Balsavimai įvyko ir Waterbu- 
ry kuopoje, kurioje diktatoriau- 
ja Tareilos sėbras žemantaus- 
kas. Balsavimuose dalyvavo ke
letas dešimčių narių daugiau, 
negu nominacijose. Tečiaus Ta
reila gavo dabar 5 balsais ma- 
žiau, negu lapkričio mėnesį. 0 
Kazys Gugis laimėjo 30 naujų 
balsų: nominacijose jisai buvo 
gavęs 7 balsus, o dabar už jį 
paduota 37 balsai.

Jeigu net Waterburio kuopo
je Tareilai šitaip nepasisekė, 
tai galima numanyt, kad visur 
kitur jam išeis dar prasčiau.

Ir iš tiesų. Be reikalo tas vy
ras' erzina SLA. narius. Nomi
nacijose už jį buvo paduota 
trims tūkstančiais balsų mažiau, 
negu už dabartinį Iždininką. 
Tai kam jam reikėjo skverbtis

Skaitytojų Balsai
h .1 ■ ———I.. ■■■ *

Talkininkauja 
bolševikams

Kad J. Tareila yra dirbęs 
SLA. labui, tai to niekas negin
čys. Bet kad dabar jis nuėjo 
komunistams talkininkauti, tai 
to irgi niekas negali užginčyti. 
Tareila sako, kad jis turi pilną 
teisę būti kandidatu į iždinin
kus. Visai taip. Tačiau jis 
turi atsiminti, kad Susivieniji
mo nariai turi pilną teisę už jį 
nebalsuoti ir palikti jį negar
bingu trečiu kandidatu. Aš ma
nau, kad Tareila sulauks tokių 
pat pasekmių^ kaip Dr. Graiču- 
nas.

Susivienijimo nariai nėra ma
ži vaikai,—jie žino, kas jų drau
gai, kas priešai. Todėl Sargy
bos ir kuopų komitetai turi žiū
rėti, kad butų išrinkti šie visų 
gerbiami veikėjai:

Pirmininku St. Gegužis; vice
pirmininku Mikalauskas; sekre
torium P. Jurgeliutė; iždininku 
adv. K. Gugis; iždo globėjais 
Raginskas ir J. Januškevičius, 
ir daktaru kvotėju Dr. Klimas.

Kas norite matyti Susivieniji
mą augant turtu ir nariais, tai 
balsuokite už aukščiau paminė
tus žmones.

A. Vainorius,
. SLA. 40 kuopos pirm.

Apie Lietuvos ir Ru
sijos diktatūras

A. Rūkas’ parašė į “Keleivį” 
straipsnelį, kuriame jis bando 

į SLA. viršininkus?
Jei p. Tareila butų buvęs 

džentelmenas, tai po nominaci
jų jisai butų “kvitinęs” ir bu
tų sulaikęs savo agentus, kurie 
bando jam padėti, nešvariai 
šmeiždami jo oponentus ir Pil
domąją Tarybą. Bet pasirodo, 
kad p. Tareila yra egoistas ir 
užsispyrėlis.

Dabar gi, kada paaiškėjo, kad 
tareiliniai nesidrovi net. ir bol
ševikams eiti talkon ir kad jie 
planuoja busimam seime panai
kinti visuotino balsavimo rezul
tatus, tai SLA.z narių kantrybė 
baigia išsisemti.

Reikia tad tikėtis, kad dide
lėmis balsų daugumomis praeis 
šis sąrašas:

Į Prezidentus — S. Gegužis,
Į Vice-Prezidentus — A. Mi

kalauskas,
Į Sekretorius. P. Jurgeliutė,
4 Iždininkus — K. Gugis,
Į Iždo Globėjus — M. A. Ra- 

ginskas ir Januškevičius,
Į Daktarus-Kvotė jus — D r. 

E. Klimas.
Svarbu tečiaus, kad 'tareiliniai 

nepakliūtą ne į seimą, nes sei
me jie bandys sudaryti bendrą 
frontą su bolševikais.

AMALGAMEITŲ KONVENCI
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Rubsiuvių Amalgameitų uni
jos generalis sekretorius-iždi- 
ninkas, J. Schlossberg, išleido 
oficiali pranešimą unijos sky
riams, kad dvimetinė unijos 
konvencija įvyks šiemet gegu
žės mėn. 12 d., Toronto mieste, 
Ontario provincijoje, Kanadoje.

išaiškinti kuo Rusijos diktatūra 
skiriasi nuo Lietuvos diktatū
ros. Nematau reikalo kištis i 
Rusijos reikalus, nes nesu ru
sas'. Man tik gaila tų lietuvių, 
kurie simpatizuoja Maskvai. Tai 
dar kartą parodo, kad1 tarp lie
tuvių yra daug nesavistovių, 
kurie ne savo protu gyvena. Jei
gu į tokių rankas patektų val
džia, tai Lietuva greit atsidur
tų po svetimu jungu.

A. liukas savo straipsnelyj 
nupeikia diktatūras už žudymą 
žmonių, bet toliau aiškiai pasi
sako. jog jei jam butų valia, 
tai jis' geriaus glaustųsi prie 
Rusijos. Reiškia, jei jam butų 
valia, tai jis sumokėtų 500 do
lerių ir važiuotų į Rusiją molio 
minkyti. O paskui, išsprukęs 
iš bolševikų nagų, keiktų taip, 
kaip waukeganietis K. Saba
liauskas ir daugelis kitų. Tik 
gaila, kad jam nevalia... Tur 
būt. kišenė nepavelija, u gal po 
kokios storablauzdės diktatūra 
randasi ?

Kai dėl primetimo Lietuvos 
valdžiai žudymų, tai reikia pa
sakyti, kad ji yra labai švelnutė 
palyginus su Rusijos Stalino 
valdžia. Rusijos bolševikai šau
do žmones už menkiausį prasi
kaltimą, o dažnai ir visai ne
kaltai. Lietuvos gi valdžia bau
džia mirtimi tik tuos, kurie kė
sinasi ją nuversti. Už tai juk 
joki valdžia, kad ir demokra
tiška, neglosto. Lietuvoj mes 
esame turėję ir neva demokra
tišką valdžią, kuri savo žiauru
mu nesiskyrė nuo dabartinės 
tautininkų valdžios. Amerikos 
laikraščiai nebuvo įleidžiami, or
ganizacijos susilaukė persekioji
mų ir 1.1.

Tolinus A. R. primeta Lietu
vos valdžiai pataikavimą kleri-

[Atlantic and Pacific Photo]

Amerikos lakūno Eielsono lėktuvo likučiai Sibiro tundrose. Lėktuvas nukrito ir sudužo, žuvo 
Eielson ir jo draugas Borland.

kalams. Bet kodėl klerikalai 
dabar yra opozicijoj ? Kodėl jų 
didelės organizacijos subankru
tavo? Vargu tai įvyko dėl to, 
kad valdžia jiems pataikavo. Iš 
viso aš negaliu suprasti, kodėl 
Rūkas yra labiau linkęs prie 
bolševikų valdžios ir net norėtų 
į Rusiją važiuoti. Tai tau ir pat
riotas !—Pamočnikas.

PASTABOS
Kai skaitai komunistų laik

raščius arba klausai jų prakal
bų, tai gauni tokį supratimą,— 
kad komunistai geriausi darbi
ninkų draugai. Be to, prisiei
na stebėtis iš kur jie savo iš
tvermę semia. Bet kai pažiūri 
į ją darbą vaisius, tai ir reikia 

1 stebėti, nes, kaip veidrody, ma
tos' Juda Iskariotas ir jo dar
bai.

Taigi tie žmonės, kurie nepa
jėgia savistovai protauti laukia 
išganymo komunistuose. Jie pa
laiko jus savo prakaitu ir apgi
na jų nešvarius darbelius. Tie
sa. jų supratimu, jie duoda sa
vo pinigus komunistų komisa
rams ne tam, kad| jie savo rei
kalams sunaudotų. O jie su
pranta taip tik todėl, kad jiems 
komisarai, kaip raštu, taip ir 
žodžiu per dienas ir naktis taip 
kala į jų galvas.

Jiems rodos, kad kitaip ir ne
gali būt,—komisarai renka au
kas ir patys “aukauja” politi
niams kaliniams, pežiurint ko
kiu politiniu oru jis’ kvėpuotų; 
jie renka aukas ir patys '‘au
kauja” nukentėjusioms ūkinin
kams; prižiūri, kad unijos ne
gaištų —tveria tam tikrus komi
tetus. kurie stropiai daboja vi
są unijų judėjimą... Be, to, jie 
susirūpino —ir gan drūčiai — 
SLA. likimu; jie išrinku iš savo 
tarpo narius, kurie dabotų sur 
sivienijimą; jie rašo aplinkraš
čius' savo daugams, kuriuose nu
rodo kaip jie turį darbuotis su
sivienijime, kad “buržujai” jį 
nesunaikintų.

Taigi šitokie jų “nuoširdus” 
darbai ir paveikia netoji matan
čio žmogaus protą. Jeigu jie pa
jėgtų savistoviai protauti, tai 
nėra abejonės, kad jie užsiduo- 
tų sau klausimus: kodėl ko
misarai susirūpino mainieriais, 
kurie yra 100 nuošimčių (pav. 
Illinois vai.) organizuoti? Kodėl 
komisarai susirūpino politiniais 
kaliniais: anarchistais, socialis
tais ir t.t., kuomet jų draugai 
Rusijoj tokių įsitikinimų žmo
nes laiko kalėjime arba sušau
do? Kodėl komisarai susirūpi
no Lietuvos ūkininkais —“kula- 
kais”, kuomet jų draugai Rusi
joj tokius ūkininkus kuo žiau
riausiai spaudžia? Kodėl komi
sarai susirūpino SLA. likimu, 
kuomet tik keli metai atgal, 
kaip jie jį visokiais budais nei
gė? Kodėl komisarai neišduoda 
atskaitų iš savo fondų, o tik 
pasakoja, kad jų fondai slapti, 
ir kai iš tokių negali duoti vie
šas atskaitas? Kodėl komisarai 
rėmė kai kuriuos SLA. Pild. Ta
rybos narius ir vadina juos sa

vo draugais; dabar kovoja prieš 
juos ir vadina juos ne darbinin
kais— “buržujais”, kuomet jų 
gyvenimo būklė nei kiek nepa
sikeitė? : i 1

Taigi jeigu jie pajėgtų užsi- 
duoti sau tokius (ir daugybę ki
tų) klausimų, tai nėra abejo
nės, kad jie į juos ir atsakytų; 
komisarai neorganizavo mainie- 
rius ten, kur nėra unijos todėl, 
kad ten reikia dirbti, o Illinois 
mainieriai ne tik, organizuoti, 
bet ir turi kelių milionų dole
rių vertes turto. Taigi jiems 
rūpėjo tie milionai. Komisarai 
rinko aukas į savo fondus ir 
“šelpė” visokio “plauko” politi
nius prasikaltėlius tik todėl, 
kad prisižvejojus daugiau sau 
dolerių. Tokiam pat tikslui 
rinko aukas ūkininkams ir juos 
“šelpė”. Komisarai susirūpino 
SLA. tik tada, kai tie “buržu
jai” sudėjo ir sutaupė milioną 
dolerių. Komisarai nerėmė tų 
Pild. Tarybos narių, kuriuos 
pirmiau rėmė, tik todėl, kad jie 
tarnauja SLA., o ne komisa
rams. Komisarai neišduoda at
skaitų tik todėl, kad jie bijo 
netekti vištų, kurios aukso kiau
šinius deda.

Ir Vėl, jeigu jie pajėgtų užsi- 
duoti sau klausimus ir į juos 
atsakyti, tada jie ir prisimintų 
vieno komisaro (Jukelio) “pra
kalbas”. kurias sakė važinėda
mas po lietuvių kolonijas, Ame
rikoje, ir kuriose išreiškė ne 
tik tų laikų komunistų tikrus 
mierius. bet ir dabartinius. Bū
tent: “Socialistai nori balsavi
mo! Draugai, tegu jie balsuo
ja, balsuoja ir balsuoja, mes no
rime turto, turto ir turto”. Po 
tokios jo malimalienės, aš ma
niau, kad susirinkimas jį nuo 
estrados nušvilps. Bet priešin
gai—pareiškė jam didžiausi pri
tarimą! Mat, ir jie visi buvo 
turto liga užsikrėtę. Bet tai bu
vo tik tuolaikine ligą. Jie visi 
iš savo darbo gyvena. Tik ko
munistai iš turto— kurį jiems 
sukrąuja tik vargšai puslėran- 
kiai!

I NAUJIENOS I 
| 1739 So. Halsted St. |
U Chicago, III. B
■ Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš- |Į
■ tis Amerikoje.

Metine prenumerata Chicagoje, Lietuvoje
■ ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų
■ $4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00,
■ pusei metų $3.50. .

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- 
g šymui patogumo delei vartokite šį kuponą. Iš- 

pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar- 
H^ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu:

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

Užsiprenumeruoju Naujienas 
čiu $.....................
Vardas ........................................
Adresas .........................................
M iesta.s ...........................................

m., Šiuomi siun-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiia

Musų komunistams galima 
duoti kreditą už tai, kad jie 
šiais metais pajėgė sudaryti są
rašą iš savųjų į SLA. Pik Ta
rybą. Iki šiol būdavo jie su
darydavo bloką su atžagarei
viais tautininkais. (Beje, gal 
būt, kad tas jų sąrašas buš 
“amžinas”, nes jame nesimato 
nei vieno, kuris nors kada imtų 
savistoviai protauti).

Bet, deja, jie ir šiemet bend
rų ryšių nenutraukė. Kai fa- 
šistėliai, beniekindami SLA. 
Pil. Tarybos narius ir šiaip vei
kėjus, peržengia susivienijimo 
nustatytas ribas, tai komunis
tai jiems advokatauja; o kai 
komunistai prie to paties priei
na—fašistai jiems advokatau
ja. Vadinas, komunistai ir fa
šistai iš tų pačių šiaudų lemo- 
nadą spaudžia.

Reikia pabrėžti, kad šiais 
SLA. P. T. rinkimais musų fa- 
šistčliai pačioj nuogumoj pasi
rodys—kiek jų yra musų išei
vijos' tarpe. t

—Laisvės Mylėtojas.

Šeimynos Biudžetas 
Išgelbėtas

“Baltimore, Md., Jan. 20. — Aš gė
rėjuos! jūsų įstabiu vidurių tonikų 
— laksatyvu,

TRINERIO KARČIU VYNU
Jis išgelbėjo musų kišenių nuo dau
gelio išlaidų per pastaruosius 12 me
tų. Vartosiu ii iki mirties. Mrs. Ro- 
sey Simond.” Šis garsus vaistas tu
rėtų rastis kiekvienoj šeimynoj, nes 
pasitikėtinas užėjus blogam apetitui, 
sukietėjimui, išpūtimui ir panašiems 
vidurių trubeliams. Imk jo mažose 
dozo.se reguliariškai, kaip pataria 
daugelis daktarų. Visose aptiekose. 
Sempelis iš Joe. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPEL1O KUPONAS 

Dept. 24.

Vardas ..................................................

Ad resas .................................................

1 NAUJIENŲ ’

Į Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

dozo.se


Trečiadienis, kovo 12, 1930 NAUJIENOS, Chicago, HL
—.;  —— A.   ---------------------------- -------------
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviška politika
Nesutikimai politikierių tarpe 

dėl pp. Mastausko ir Grišiaus 
kandidatūros.

Iš POLITIKOS 
LAUKO

Rezoliucija
Lietuvių repu Nikon ų organiza

cijų Centralinio Komiteto pa
reiškimas dėl besiartinančio 
“primary” balsavimo.

Reguliariame susirinkime, lai
kytame vasario 18 dienų 1930 
metų, adresu 2244 VVest 23 PI., 
Chicago, III., ir susidariusiame 
iš delegatų ir atstovų 21 lietu
vių republikonų kliubų, Čika
goje ir Cook paviete, susijun
gusių su Centraliniu Komitetu 
lietuvių republikonų organizaci
jų Cook paviete ir priklausan
čių tam Komitetui ir atstovau
jančių daugiau, kaip 100,000 
Cook pavieto lietuvių, sekanti 
rezoliucija buvo priimta:

Kadangi keletas lietuvių at
stovų yra kandidatai ofisui ir 
eina republikonų sąrašu Pri
mary balsavimui, kuris įvyks 
balandžio 8 dieną 1930 metų.

Ir kadangi Mums, kaip dele
gatams ir atstovams kalbamų 
Politinių Kliubų ir Organizaci
jų, atrodo, jogei yra musų, kaip 
lietuvių, pareiga balsuoti už ir 
remti visus ir kiekvieną lietuvį 
kandidatą, einanti Republikonų 
sąrašu Primary balsavime, ku- 

ivyks balandžio 8 dieną 
metų, nežiūrint jų pri

klausomybės, tai mes šiuo ra
giname ir prašome kiekvienąĮ 
lietuvį balsuotoją Čikagoje 
suoti už ir remti kalbamus 
tuvius Kandidatus.

Todėl tebūnie nutarta, 
delegatai ir atstovai 

Bepublikonų

ris

už demo-
pasigirsta įspėji-

Lie-

kad
Lie-

Kliubų

— Lietuviai, balsuokite už 
lietuvius! Tai yra jūsų, kaip 
lietuvių, pareiga, jūsų patrioti
nė užduotis! — taip ir panašiai 
apeliuoja lietuviai politikieriai 
dabar, kada artinasi vadinami 
“primary” balsavimai Čikagoje.

Neseniai vienas žymią vietą 
turis lietuviui tarpe asmuo dagi 
per radio agitavo lietuvius to
kioje dvasioje, kaip išreikšta

I aukščiau.
— Bet balsuokite 

kratus! 
mas.

— No ne, balsuokite už repu- 
blikonus! — atsiliepia iš kitos 
pusės.

Ir pasirodo jau vieniems, 
kad musų, kaip lietuvių, parei
ga yra balsuoti už demokratus, 
o kitiems — už republikonus 
lietuvius. Tatai gi reiškia, kad 
patys lietuviai politikieriai ne
pasitenkina vien kandidatų “lie
tuviškumu”; kad jiems bent 
tiek pat svarbu, jei ne svar
biau, idant lietuviai balsuotų už 

1 tą partiją, kuriai tie ar kiti po
litikieriai priklauso. Balsuoto
jai kviečiami laikytis obalsio 
“savas už savą”, bet patys po
litikieriai tą obalsį padeda į ša
lį, kai jis liečia juos.

To betgi ne gana, štai Mar- 
ųuette parko apielinkėje yra 
du lietuviai kandidatai. Vienas 
jų tai p. Grisius, o kitas — p. 
Mastauskas.

Abu juodu yra lietuvių kleri
kalų darbuotojai. Juodu abu 
yra, be to, republikonai. Ir kan
didatuoja juodu skirtingiems 
ofisams: vienas municipalio tei
sėjo vietai, kitas — valstijos 
legislaturos atstovui. Rodosi, 
kad vienas kitam kelio nepasto- 
ja.

O ką sako praktika? 
rėkime.

P-ną 
blikonų 
vau j a 
Grisius

mes, 
tuvių 
Cook Paviete, sudarantys Cent- 
ralinį Komitetą Lietuvių Repu
blikonų Organizacijų Cook Pa
viete, susirinkime, įvykusiame 
šią 18-tą dieną vasario mėnesio 
1930 metų, atstovaujantys dau
giau. kaip 100,000 lietuvių Cook 
paviete, šiuo remiame sekan
čius kandidatus:

Frank Mast, Kandidatą Muni
cipalio Teismo Teisėjui.

Vaclav P. Pierzynski, Kandi
datą Kongresui, iš 4-to Kon
gresinio Distrikto.

Joseph Grish. Kandidatą Val
stijai atstovauti, iš 11 Senatori- 
nio Distrikto.

Stephen Serunas, Kandidatą 
Pavieto Komislonieriui.

A. C. Naugzemis, Kandidatą 
Valstijos Senatorianiam Komi- 
timanui, iš lito Senatorinio Di
strikto.

Ir šiuo reiškiame visiems ir 
kiek vienam iš jų musų entuzi- 
astinę paramą, ir nuolankiai pra
šome jiems paramos iš visų Lie- 
tuvių Balsuotojų Cook Paviete, R.’ pasgka tokia, kad šian- 
Primary balsavime, kuris įvyks die Grišius ir Mastauskas labai 
Balandžio 8-tą, 1930. kreivai žiuri vienas į kito poli-

Ir toliau tebūnie nutarta šios fjnį vajų.
rezuliucijos kopiją pasiųsti Reiškia _ ne tik padėta į 
kiekvienam iš kandidatų; 0 šalį obalsis, kad lietuvių parei- 
taipgi įteikti kopiją kiekvienam gayra remti lietuvius kandida- 
lietuvių lairaščių, leidžiamų Lus> bet patys kandidatai sten- 
čikagoje, su prašymu atspaus- gjasį paveržti vienas iš kito lie- 
dinti šią Rezoliuciją ištisai. tuvių balsus ir atiduoti juos tai 

Rezoliucijų Komisija: John frakcijai (svetimtaučių!), ku- 
Kuchinskas, Pirmininkas; A. L. rjaį pažadėjo.

1 homas, Sekretorius. | jr štai šioje dviejų lietuvių
politikierių kovoje, kaip vienas 
veikėjas politikoje informavo, 
kunigų “Draugas” ir to laikraš
čio redaktorius p. šimutis re
mia Mastausko kandidaturą. 
Grisiai gi neduodantys jokio 
garsinimo (publicity). Daugiau 
net: Mastausko kandidatūra 
buvusi padėta jau po to, kada 
sužinota, jogei Grišius tapęs i)Q- 
minuotas. Ir dar daugiau: Mą- 
stauskas ir šimutis įsirašė į 
lietuvių kliubą, kuris nomina
vęs Grisių, ir čia juodu mėgipą 
atitraukti Grišiaus pritarėjus.

Antra vertus, suprantamą, 
l$ad ir Grišius su savo pritarė
jais nesnaudžia.

Tokių informacijų gavau iš 
žmogaus, kuris yra, manau, vi
sai arti lietuviškos politikos 
centro Čikagoje. Ką gi ta “mu-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen 

“Dynamite” 
Dalyvaujant

CONRAD NAGEL, Kay Johnson, 
Julia Fay

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Garsinkitės Naujienose

Pažiu-

repu- 
vado- 

Kuomet

Grisių nominavo 
frakcija, kuriai 
Barret-Snovv.
tapo nominuotas, tai ki

ta republikonų frakcija, kuriai
vadovauja Deneen, nominavo 
Mastausku.

Kas čia tokio?
Atrodo, kad nieko. Bet kuo

met dvi besipešančios tarp 
savęs republikonų frakcijos no
minavo lietuvius kandidatus, 
tai nominavo juos ne veltui. 
Jos, esmėje, pasakė musų kan
didatams taip: “Mes jus nomi
nuojame, bet jus privalote 
duoti lietuvių balsus musų 
rašui”.

Kas nors truputį pažįsta 
minuojančius

ati-
Są-

do-
Čikagoje politi-

rius, tam aišku, kad ir pp. Gri
sius su Mastausku pilnai suti
ko išpildyti tokius reikalavi
mus kiekvienas tai frakci
jai, kuri nominavo vieną ar ki- 

. Pasėka gi tokia, kad šian-

aiškių” politika ir kova reiškia? 
Oh, nieko ypatingo: tą patį, ką 
ir kitų politikierių žygiai. Ir 
todėl atrodo, kad obalsį “lietu
vių pareiga remti lietuvius kan- 
iddatus” nereikėtų imti per
daug rimtai. Tas obalsis yra 
panašus buvujsiąm mero 
Thompsono obalsiui “vykime 
karalių Jurgį iš Čikagos!”

Nugirdęs.

laikė mėnesinį susirinkimų. Su
sirinkimas buvo neskaitlingas.

Iš komisijos raportų buvo 
svarbesnis tai pranešimas apie 
sporto skyriaus naudai rengia
mų balių St. Patrick dienoje,, 
kovo 17, Strumilo svetainėje. 
Bus basketbolo lošis ir šokiai.

Komisija pareiškė, kad apgar
sinimų iš biznio įstaigų turinti 
surinkusi vertės $500.

Atviras laiškas
“The Peoples Furniture Co.”, 
“Draugas” ir Radio Programų 
Garsintojui Chicago j e.
Gerbiamieji:

Antrą kantą klausausi Jūsų 
radio programų ir girdžiu mano 
garmonizuotas ir komponuotas 
dainas dainuojant solistus ir 
chorus.

Kadangi garsintojas pagarsi
na kitų kompozitorių garmoni
zuotas dainas, tai aš pageidau
ju, kad mano dainuojamos dai
nos taip pat butų pagarsintos.

Jeigu ateity vengsite mano 
vardo pagarsinti radio klausyto
jams, tai prašau gerb. solistų 
ir chorų 
dainuoti.

Lietuvių republikonų 9 war- 
dos kliubas rems F. Mastausko 
kandidatūrą municipalio teisėjo 
vietai. Kliubas laikė kovo 4 
dieną susirinkimą adv. Thomas 
ofise ir užgyrė p. Mastausko 
kandidatūrą ateinantiems “pri
mary” balsavimams. Deliui ki
tų lietuvių kandidatų šio kliubo 
ekzekutyvis komitetas ne,pasi
sakė už kuriuos dirbsiąs.—N,

Bridgeportas

visai mano dainų ne-

pagarba,
A. Vanagaitis,

Chicago,
kovo.10

III.
1930 m.

Roseland
savo 

gražią rezidenciją prie 122 gat
vės ir Princeton Avė. ir savo lo
tus prie 125 gatvės ir Union 
Avė., su Joseph Ganzels, ant 5 
flatų ir 1 kratuvės mūrinio na
mo. kuris randasi prie 53 gat
vės ir Union Avė.

Mainas vertes virš $50,000. 
Tarpininkai mainams buvo 
Waitchęs Bros. Corporation. 
Adv. J. P. Waitches, abiems pu
sėms tranzakcijos popieras pa
darė.

Jonas Grigula išmainė

Penktadienio vakare Golden 
Star kliubas Stjumilo svetainėje

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

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

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

Visas viršminėtas* 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 dęlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MADOS

2791
2791— Elegantiška svečiuosna eiti suknelė. Vienos spalvos šilko, apsiūta 
su juodom šilkinėm stugelėm. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

VK:/

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 ( 

So. Halsted St., Chicago, 111.

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

siųsti man pavyzdi No ..................
Mieros ....... ............. per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) Garsinkitės NAUJIENOSE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Susirgo Omo Mittskienė

Mikna, 
Peikus, 
Pucela, 
Ripalis,

M.
A. 
.los.
.1.

Iš Birutes
“Cavaleria Rusticana“

šios dramatinės operos “Ca- 
valerija Rusticana” siužetas 
yra imtas iš sodiečiu gyvenimo 
Sicilijoje. Viskas dedasi Vely
kų švenčiu laiku.

.Jaunas sodietis, vardu Turi- 
ddu, išeidamas j kariuomenę, 
palieka savo mylimąją vardu 
Lola, kuriai jis prisiekė savo 
meiles ištikimybę.

Sugrįžęs iš kariuomenės, Tu- 
riddu randa savo mylimąją Lo
la ištekėjusią už kilo sodiečio, 
vežiko Alfio. Čia ir prasideda 
jauno Turiddu gyvenimo kova 
dėl meilės, ir šioje kovoje jisai 
pats žūsta, šią tragingą Turiddu 
rolę dainuos geriausias Čikagos 
lietuvių tenoras. Jonas Roma
nas.

Amerikiečiu konservatorijos 
operų skyriaus mokytojas, 
prof. Edoardo Sacerdote, pasa
kė, kad J. Romanas dainuoja 
Turiddu rolę puikiai, ir kad jam 
malonu yra matyti, jogei lietu
viai turi tiek daug gerų daini
ninkų.

čikagiečiai turės progą išgirs
ti Turiddu skambančias dainas 
Birutės vakare, kovo 23 dieną, 
Lietuvių Auditorijoje. —Alfio.

1 ^praėjusią savaitę sunkiai 
susirgo O. Mittskienė. lapo nu
vežta i ligonbutį. Padaryta 
operacija. Dabar jau ji sugrį
žo ir randasi savo švariuose 
ir šiltuose kambariuose, kol kas 

: po priežiūra Dr. Montvido.
Northsid ietis.

Laiškai Naujienų 
Ofise

West Side
Nepamirškite kad šiandie va

kare Meldažio svetainėje, 2242 
West 22 place, Lietuvių socia
listų prakalbos. Bus aiškinami 
svarbus darbininkams šių die
nų klausymai. Įžanga visiems 
veltui. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Bukite 
visi. Pradžia 7:30 valandą va
kare. 1 J|' į

West Side
Didelės prakalbos

Tas prakalbas rengia Lietuvių 
Socialistų Centralinė kuopa ko
vo 12 dieną, t. y. šiandie, Mel
dažio svetainėje, 2242 West 22 
place. Pradžia 7 valandą vaka
re.

Taigi visi darbininkai ii- dar
bininkės turite atsilankyti j 
šias prakalbas, nes šiose pra
kalbose išgirsite labai daug nau
jų ir svarbių dalykų, kurie lie
čia darbininkus. Bus apkalba
ma bedarbių reikalai ir kaip 
galima padėtis pagerinti.

Taipjau bus pranešta labai 
svarbių dalykų apie Lietuvą. 
Kalbės geriausi kalbėtojai, ku
rie aiškiai išdėstys dabartinę 
padėtį- Rengimo komisija.

SVARBU ŽINOTI
Kadangi šiais metais labai 

daug rengiasi važiuoti Lietuvon,
tai svarbu, kad iš kalno prisi
rengtų. Ypatingai, kurie nėra 
Amerikos piliečiai, turėtų tuo
jau pradėti rūpintis savo do
kumentais.

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa
vo gimimo metrikus arba seną 
j ūsišką pasportą.

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

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

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

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

Strupkis, Petronėle
Savickus, M.
Tickui, J.
Va i dyla, M.
Wailkiniška, A.

Acas, K. A. 2
Adomaitis, .1. 2
Auri 11a, .1.
Brazauskas. .L
Bružiene. M.
Čepulis, A.
Dambrauskai tie, A. 2
Gesevicius, P.
(įerge
.lakinis, M. >
Jaspans L
Kimekliui, D.
Lukšis, .1.
Matelis, A.
Masionis, A. < .J-L

SPORTAS

Roseland
Golden Stariečiai ir Roselando 

Vyčiai loš basket bolą už 
čempionatą

Ateinantį ketvirtadienio va
kare, kovo 13 d., Strumilos 
svetainėj Golden Stariečiai ir 
Roselando Vyčiai loš basket 

bolą šį sezoną jau trečią kar
tą. Kurie laimės, tai bus skai
tomi čempionais.

Pirma karta kai lošė Starie-C T

čiai su Vyčiais, tai stariečiai
padarė 10 punktų daugiau. An
trą sykį lošiant vyčiai laimėjo, 
padarydami vienu punktu dau
giau, — laimėjo su mažu per
galėjimu.

Ketvirtadienio vakare čem
pionato klausimas bus gahiti-
nai išspręstas. Roselandiečiai 
sporto mylėtojai nepatingėkite 
ateiti į Strumilos svetainę pa
sižiūrėti lošimo.

— Narbutas.

Šiandien ristynės
Taigi šiandien vakare Uni

versal kliubas susikibs su West 
Sidės Jaunų Vyrų Kliubu. Tai 
bus vistynių rungtynės už at
letikos k Ii ubų pirmenybę. Uni
versal kliubui vadovaus St. 
Bagdonas, to kliubo vedėjas. 
Jis biri visą armiją tikrai ge
rų ris tiku. Pakaks paminėti, 
kad risis sekami ristikai: Ban- 
ccvičius, Dudinskas, A, Wid- Į 
zes, C. Levickis, Mingcla, \V. 
Juzėnas, St. Bagdonas, J. J. 
Bagdonas ir D. Bložis.

Bložis tarp lietuvių pasiro
dys pirmą kaitą. Tai jaunas 
ir šaunus ristikas.

Būtinai atvykite pamatyti 
ristynių. Vieta — Marquette 
parapijos svetainė, 69 ir Wash- 
lcna\v. Pradžia — 8 vai. va
karo. — N.

“VVELL DERK WE ARE 
AGAIN’’ UNIVERSALS

VVcll fellows and membcrs 
wcTo ai ii again, hovvling our 
bil toros I rivals the Marųucttc 
X4.ar<»otis in our own tcrri(ol*5’ 
on Wednesday 12, 1930 at 8:30 
ln the Auditorium Bmvling 
Rooms. 'Ihe Maiųuettes pro- 
mise lo bring their l’air sexes 
along and bring hoine the 
bacon, which has been going 
Ihat direction verjr success- 
fully.

\Ve may surprise them i f 
our young ladies such as Van- 
nie Midge, Auna Nouvay, Au
na. Alex and etc., turu out and 
help the •Universal boys win 
this series. Come on out girls 
let’s show them up a t 8:30 
Wedncsday nite.

Spectator.
s’t >į< >:<

Don’t forget the “Splash 
Party“ on Saturday night at 
the Olympic pool in Cicero. 

5jc v >o
Joe R.: Gee my giri has 

turned me down for the lašt 
time.

Johnny J. the fotunate 
father: Don’!' worry Joe, all I 
ask is sympathy and not 
troubles.

Rumor: Something mušt be 
c n Midges mind, I don’t see 
her going out with that happy 
little curly hair Frank K. any 
m ore.

Who is the ne\v one Midge?

Joe R.: Maybe I would bowl 
180 if Vannie came out and 
gavę me a little encourage- 
ment — instead of sorrow.

Marųuette Murmurs
“Girls Doings”. — Marųuette 

Club. —Wednesday— March 
5.—Western Recreation Bowl- 
ing Alleys.

While the Marquette boys 
were runinig away with the

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Garsus

BALKEIT
First National Chasis 

1930 Modelis
8 tūbų Screen-Grid

Pirmiau parsidavinėjo po 
$169.50. Musų kaina

*49.75
Atsiminkit, kad su kiekvienu radio jus 

gaunate $24 setą tūbų su garantija

Maniifacturer’s Distrihuting Co.
\ 4650 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878
Atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlioj iki 2 vai. po piet.

laurels in the bovvling mateh 
vvith the SLA. Bumside group, 
the girls were having ą tryout 
of their own in rolling* the bąli 
dovvn the alley. They were, 
hovvever, so intent on their own 
scores that they quite forgot 
to ęheer for our boys' vvhich 
vvas, primarily, the reason for 

(our presence—being the Marq- 
uette Club giri rooters! Itseemš 
that strike after stiuke of the 
Marquetee boys went unnoticed. 
and even Johnnie’s wicked 
throws and resultant Strike-, 
didn’t gain more than a glance 
and an occasional comment. 
(Hovvevor, just let us see Marq- 
uette Club get mixed up in a 
stiff game, vvith real compe- 
tion, and watch our dust as M. 
C. rooters ; t.hey clidn’t peed 
any cheering for this mateli.)

We are not mentioning the 
scores of ithe girls game be- 
cause we fear we will be de- 
luged vvith offers for a mateh 
game (Oh, no kidding), būt vvill 
say that Anne Buckingham vvas 
high, Bee Kunis second, and 
the vvriter third. The girls 
pres'ent, and vvho bovvled, were 
Anne Buckingham, Bee Kunis, 
Helen. Mason, Rose Brooks, 
Adeline Lucas, and the vvriter. 
Miss Harriet Misvvick vvas also 
present to vievv the mateh game 
and incidently vvatched the girls 
game. We vvere also glad to 
see Felix Siratevich present, 
vvith his’ giri friend. Oh yes, 
and Chuckle vvas- there— and 
not alone.

We girls may not be good 
bovvlers as yet— būt in little 
more, practice, and vve’ll take 
anybody on!

One of’tm,
Annette V.

i Burnside group. No vvonder the 
maulers are knocking these 
teams off. The club’s support 
is groat, plenty of chcers' nice

i girls, and the’re real sports.
We ahno.st had a surprise cf 

tho evening’ vvhen Stanley Goj- 
levvski just maiiaged to beat 
Cyclone Johnnio Macas by one 
point for high man cf the mateh 
game. Stanley so far is štili 

' the highett avorage bovvler of 
1 our team.

Just a yeai- ago our tcam and 
, suppon, res’embled a boys club.
Būt nove there are spi-inging 
up surprising numbers of girls. 
They are practicing eainestly 
and some are fairly gocd. The 

I girls think that they aro get- 
1 ting vvell enough along 0 even 
challeng-e tHe Boys to a matcH. 
They probably wapt to take the 
boys dovvn a fevv netehes.

Bill Rusgis.

BasketbaL! Friday, March 7
Three cheers' and a grunt!

Į The Marquette, Basketeers final- 
i ly trumphed over the Universal 
combine 28 to 18 at the latter’s 
gym. Chuck’s men are beginn- 
ing to locate the hoop. Ki Ki 
Simonas, Al Bagdon,, and Tony 
Rusgis sank ’em repeatedly. 
Chuck and the prexy completed 
the quintet.

Johnny Macas, lonely rooter. 
sounded likę a cheering section 
by himself. The game had to 
be slovved up at times' for fear

Maple Maulers
Wow! you should see the 

crovvd that shovved up to vvatch 
the mateli game vvith the SLA.

Galvos Skaudėjimas
ŠALČIAI 

SKAUSMAI
Greitai palengvinami 

su
ORANGEINE MILTELIAIS

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKININKO

lOc.ir 25c

OraNgeiNe
IPONDEHSI

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytau

to, 500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa
darė sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, 
spektakliais, parodomis visuos kaimuose ir miestuose.

Šia nepaprasto proga yra ne tik dalyvaut ir ma
tyt tą viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo gimi
nėmis ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO, BIRŽ. 7, 1930 

IŠ BOSTONO, BIRŽ. 8, 1930 
oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų 

Draugijos
Informacijų

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., B’klyn, N. Y.

“VIENYBĖ”,
193 Grand St., B’klyn. N. Y.

J. VASILIAUSKAS,
814 Bank St., VVaterbury, Conn.

A. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Newark, N. J.

J. SEKYS,
226 Park St., Hartford, Conn. 

“NAUJIENOS”.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VELEČKIS,
402 South Av., Bridgeport, Conn. 
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Superior Av., Cleveland, O.
K. MAKAREVIČIUS,

95 Liberty St., Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA,

Franklin Savings ir Trust Co., 
Pittsburgh, Pa.

J. URBŠAS,
187 Oak St., Lawrence, Mass. 

P. MOLIS,
1730 — 24th St., Detroit, Mich.

kreipkitės j
J. G. BOGDEN, 

322 W. Long St., Du Bois, Pa.
J. ZOLP,
4559 S. Paulina St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VARAŠIUS,
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh,Pa. 
“TARPININKO” AGENTŪRA, 
A. Kupstas, 332 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St., Worchester, Mass.
N. GENDROLIUS,
395 Broadway, S. Boston, Mass.

K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St., VVaterbury, Ct.
P. BARTKEVICZ,
678 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDABRAS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS.
Richmond Trust Co., 

2701 E. Allegheny Av., Phila.,Pa.

arba į
HAMBURG - AMERICAN LINE

> t

lie’d tOĮjple, down from hisperch 
on the ladders. Our victoiy 
and Bill claim’s vt’s the best 
played game he’s vvitnessed this 
year.—Prexy.
Gab Sez:—

March came in liko a lion so 
did the Marųuettcers at the 
Vitkus party.

Say Chuck, where was Mos’es 
vvhen the light went out. Im- | 
agi ne my embarrassment.

Johnny better hire a hal! to1 
do his necking. -

Girls doesn’t Buddy look likc 
the answcr to an old maidT) 
piaye’.’ his new suit? Didja 
notice those lines and how?

Someone’s been holding out 
on us. We have a fiddler in 
our midst.Ileard at the party:

Gribas: Just make yourself| 
at home.

Stungis: Who plays 500.
Stanley G.: Where’s my saur! 

kraut.
Kate S.: Bring me something | 

ta drink and 1’11 sing.
Stanley V.: Just another Rootl 

Beer.
Annette V.: No, 1’11 be angry.
Vitkus: Have ano>ther drink 

George.

Puodziunas: Get that fort 
t of your pocket.
A good time vvas had by all 

Sez GAB the intimate.

Kenčiate nuo strė
nų skaudėjimo?

Ar esate tikri, kad jūsų 
inkstai veikia tinkamai? 

ĄTL’OLA'IINIS strėnų skaudėji
mai. su inkstu nereguliaru

mais ir jautimasis pavariusiu, 
skaudančiu, sustirusiu labai tan
kiai įspėja pakrikusius inkstus. 
Susidomėkit tuo! Pagelbėkit, sa
vo inkstams su Doan’s Pilis. Re- 
komenduojamog visame pasaulyje. 
Pardavinėjamos pardavėjų visur. 
50.000 vartotojų pataria Doan’s:

M. H. Nelhon, Box 255 Seaforil. Del., 
«aku: -Mano nugara buVo iiaRlyrusi ir 
Itiosa ir aft neKalŠjau stovėti iJRitieHęs. 
Aš turėdavau tankiai keltis naktimis. Po 
vartojimo Donn’a Pilis aS netekau skaus
mų ir galiu miegoti nesikeliant Klapin- 
tis".

DOAN’S PIL®
A Stimulant DiuPetič tothe Kidnėys;

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

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

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

100 Radio Setų
sugrąžintų iš Kostumerių, kurie nega
lėjo išsimokėti, jums tik tereikės už

mokėti tiek kiek paliko balansas

R. C. A. Radiola Dynamic, su kabinetu vertės 
$210.00 už ............. . .......................................... .

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

Steinite 7 tūbų 
vertės $225.00 už ......................................

Brunsvvick-Radiola, Phonografas ir Radio 
krūvoje vertės $250.00 už ..........................

9 tūbų RADIO 
vertės $275.00 už ..............................................

Grojyklis Pianas su rolėmis — buvo kaina 
$700.00 už ..........................................................

Skalbiama mašina, Elektrikinė 
buvo vertės $175.00 ..........................................

Brunswick Radiola 
vertės $200.00 už ..............................................

Graži Victrola 
vertės $150.00 už ...............................................

Pianas rankinis, geras dėl mokinimos 
parsiduoda tiktai už ......................................

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

Viskas guarantuota ir parduodame ant 
Lengvų Išmokėjimų

Rex Radio Shop
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 3986
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ŽINIAS
Oberta palaidotas
Vakar tapo palaidotas John 

Oberta. Apielinkeje namų, 
55 U So. Hichmond si., kur 
Obei los kūnas buvo pašarvo
tas, susirinko minia, kurią re-; 
porteriai mano buvus nuo 10 
iki 25 tūkstančių.

Nors policijos buvo nema
žai, bet ji, kaip sakoma, pa
skendusi minioje. Prieš išne- 
šiant grabą iš namų, du Ko
mos katalikų bažnyčios kuni
gai sukalbėjo maldas. Kelyje i 
kapines laukta, kad prisidės ir 
trečias.

Palydė jusiej i iš namų kuni
gai buvo J. V. Kacako\vski ir 
L. \V. Kozlowski. Tretysis tu
rėjo būti kunigas Joseph Gaw-

juo geriausiame stovyje, ven 
giant minių, vengiant taip per 
daug šaltų, kaip per šiltų bu 
tų ir taip pat apsisaugojant.' 
kad neperšalti; be, to, rūpinki
tės, idant jūsų kojos butų vi-1 
suomet sausos.

Gruodžio mėnesį 1929 metų, i 
Čikagoje buvo raportuota 773; 
susirgimų plaučių uždegimu; iš 
to skaičiaus mirčių buvo 323.! 
Sausio mėnesi 1930 metų su į 
sirgimų plaučių uždegimu skai | 
čius jau pašoko iki 867; pašo I 
ko taipjau ir mirčių skaičius iki 
331. Vasario mėnesį 19301 metų j 
skaičius susirgimų plaučių už
degimu pasiekė skaitlinę 1,033, 
o įnirčiu 363. Yra rimto pama 
to nužiūrėti, kad šias skaitline: 
pralenks susirgimai užrekordue- 
ti kovo menesi 1930 m.

Apsilenkite su graboriumi dė
dami pastangas apsisaugoti nuo 
plaučių uždegimo, o jeigu pa
gausite šaltį, tai pasirūpinkite, 
idant jis netaptų priežastimi

plaučių uždegimo, sako Dr. Ar j 
nold Kegel, sveikatos komisio- 
nierius. '

e ( u ves Akušer es ___
MRS. ANELJA K. JARUPH 
Physical Therapy & Midwile 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

V idikas-Lulevičienė

Graboriai ________

Phone Boulevard 4139
Akių Gydytojai

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

3307 Auburn Avc.
CHICAGO. IM 

_____ 1-----------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM GOTOJ AS
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St.

Chicago, Iii
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į 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---------

Lietuviai Gydytojai
- — — - J— — _ . — v* w**ta~**» uita I ^>i

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

--------O--------
Ofiso Telefonas Vinrinia 008B 

Bes. Tel Van Buren 6SftS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
(J iki S vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

■ų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 9:80 vakaro

Iveirys gydytojai
____________

Jiraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 8^- 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcta Banko

1800 So. Ashland Avė.

ryck.
Grabnešiai buvo: Willian? 

Rudy, valstijos atstovas; VVil- 
liam Picrcynsky, John Shea, 
Stanley Cinba, Paul Bųskie ir 
George Haas.

Nuo Lenkų Susivienijimo 
Amerikoje dalyvavo keliui kaip 
garbės grabnešiai, būtent Jo- 
seph Konieczka, Joseph Kukui- 
ski, \Valter Wideck ir Joseph 
Ptirk.

Procesija nuo Wcstern avė. 
pasuko į Tovvn of Lake apie- 
linkę. čia vyko kai kuriomis 
gatvėmis.

Vienas paskutiniųjų, kurie 
iitsisvcikino (su Oberta, buvo 
Jot* Šaltis.

Obertos moteris ir molina 
apalpo, kai grabas pradėta 
kalti.

Oberta, palaidotas Švento 
Karsto (I toly Sepulchre) kapi
nėse.

Keletas vežimu kvietku vež- • v
ta procesijoj.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nariams. Visi 

Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo £0 d. šių 
metų.

We8t Side. — Svarbios prakalbos 
įvyks seredoj, kovo 12 d., 8 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242-44 W. 23 PI. 
Kalbės geriausi kalbėtojai. Visi esa
te kviečiami atsilankyti i šias pra
kalbas. įžanga dykai.
—LSS. Chicagos Cent,ratine Kuopa.

Bridgeport. Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks kovo 
12 diena, 8 vai. vakare, Lietuvių Au
ditorijoj. Malonėkite laiku pribūti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

Visuomenės Darbo Sąjungos narių 
susirinkimas įvyks kovo 13 d., 6:30 
vai. vakaro “Naujien”” name. Visi 
nariai malonėkite atvykti.

Sekretorius.

“Birutės” Choro pamokos įvyksta 
ketvergo vakare Ilgiai 8 vai. Gage 
Parko selėj. Jau laikas trumpas 
iki perstatymo operos Cavaleria Ru
sti kana. Generalės repeticijos daro- 

I ma su choru, solistais ir orkestru. 
; Būtinai visi dalyvaukite.

“Birutės” Vaidyba.

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO, ILL.
Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

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

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

DR. J. J. K()WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1928

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

Nedėlioj pagal sutartį

VAIjLNDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki IM

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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų 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. Drexei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
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

Pneumonijos sezonas 
čia pat

Plaučių uždegimo ligai lemta J 
pasiekti viršūnių 1930 metais i 
kovo mėnesį. Atsižvelgdamas į 
kiekį susirgimų ta liga ir mir-j 
čių dėl jos, Čikagos sveikatos! 
departamentas įspėja piliečius 
ypatingai dabotis per ateinan-! 
čias 60 dienų, kad išvengti jos.!

Dabokitės ypač asmens, kuris 
turi šaltį. Jeigu jums pasitai-! 
kys pagauti šaltį, nors ir 'taip! 
dar lengvą, neimkite jį kaip, 
menkniekį, nes susirgimas šal-į 
čiu dažnai yra įvadas į susirgi-! 
mą plaučių uždegimu.

Tėvai ne tik patys' privalo 
stengtis apsisaugoti nuo šalčio, 
bet jie privalo'taipjau apsaugo-! 
ti savo kūdikius. Statistikos 
skaitlinės rodo, kad 20 nuošim
čių mirčių dėl plaučių uždegimo 
ištinka vaikus.

Kadangi plaučių uždegimas 
taip dažnai išsivysto pasekojo 
šalčio, 'tai musų patarimas yra 
saugotis, kad nepagauti šalčio, 
palaikant kūno atsparą ligoms

M AIU J O N A S' r R l K U LIE N Ė
Karpiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 10 diena, 10 vai. iš ryto, 
1930 m., sulaukus 45 m. am
žiaus, gimus Paglunio kaime, 
Batakių valsč., Tauragės ap., 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 
27 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Andrių Strikulį, 
dvi dukteris — Ona ir Stase, 
broli Mykolų ir brolienę Kar
pius ir gimines, Amerikoje. 
Lietuvoje brolį Joną Karpį ir 
2 seseris — Ona Bartašiene ir 
Petronėle Marošcikienę. Kūnas 
pašarvotas randasi Crystal 
Lake, 111. ant ūkės.

■ Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny kovo 13 diena, 10:30 vai. 
rvto iš namų bus nulydėta į 
Chicagos Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Marijonos Striku- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyras Andrius, Dukterys 
ir Giminaičiai.

IZIDORIUS SKREBIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 dienų, 3.10 valandų po 
pietų, 1930 m., sulaukęs senat
vės, gimęs Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap. Paliko di
deliame nubudime moterį Mor
ta, su sūnūs — Jonų ir Jurgį, 
dvi marčias — Emina ir Stel- 
la, du pusbroliu — Simonų ir 
Motiejų Skrebius, dvi brolie
nes ir gimines. Draugijose pri
klausė: šv. Kazimiero Treti
ninkų, Apostolice ir Labdarių. 
Kurias pašarvotas randasi 6827 
So. Rockwell St.

Laidotuvės i vyks kovo 15 
dieną, 8 ,yąj. ryte iš namų į 
Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus .gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Izidoriaus Skre-“ 
bio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimu.

Nubudę liekamo.
Moteris, Sunai, Pusbroliai, 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yaids 1138.

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

OFISAS :
668 W. 18th Street

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

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

ANTANAS ŽILINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 diena, 1930 m., sulau
kęs apie 37 metų amžiaus, gi- 

■ męs Lietuvoj, Kauno rėd„ Pa- 
' nevėžio apskr., Berčiūnų kai

me. Paliko dideliame nuliūdi
me gimines — Antanų ir Jo- 
sephinų Vlsockius ir draugus. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
kovo 12 dienų, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

PADĖKAVONĖ

Stanislovas Molis
kuris mirė kovo 6 diena, 1930 m. ir palaidotas tapo kovo 10 d., o 
dabar ilsis Liet. Tautiškose kapinėse, savam lote, amžinai nutilęs 
ir negalėdaipas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Aš, jo moteris, apgailėdama jo prasišalinimų iš musų tarpo, 
reiškiu giliausių padėką dalyvavusioms laidotuvėse žmonėms ir už 
suteiktus vainikus: A. Moliams, Dzendzelietams, Niunieviams, sunui 
Jonui ir dukrelei Elenai, Budriams. F. Balsiams, A. Paliuliui, Ur
bai. 60 ir Racine Avė. draugams, J. Paulauskui, pusbroliui Moliui, 
J. Brazinskiui, seserims Margaritai ir Francis; dėkavoju grabne- 
šiams ir graboriui J. Liulevičiui. kuris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį. o man palengvino 
pei'kęsti nubudima ir rūpesčius ir pagalios dėkavoju visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mano mylimas vyre sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudusi Moteris
MARIJONA MOLIS.

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

«■ iQi ■■ «»

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

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

Lietuviai Gydytojai
Tel. Drexel 6323Dr. S. Žmuidzinas

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

------- 0-------

IGN. J. ZOLP
Pigiausias >. Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W.

Telefonas J 4
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonaa
Cicero 8724 ’

CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.

Akių Gydytojai '
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

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,1 Room 8, 

Phouo Canal 0523

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. Kenwood 5107 
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; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

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

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
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 Mihvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELISLIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekei
CHICAGO. ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

-------O-------
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Phone Armitage 1749 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

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

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvaukee 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 
vyrii, moterų ir vaikų pagal naujau
sios metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 «r Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midvay 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

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

CHIRURGAS
. OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergab

8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pitnyčiouiis 1 iki 6 v. v.

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak.
Vasulle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

■ - -o

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
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 Sta.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., 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. RUTKAUSKA8
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av<& 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Kalbanti komedija
Mickey’s Strategy 

Kalbančio* kinio*.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
. Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansaj-Paskolos

VICTOR
W. Lake Street 

kasdie iki 10 v, v.,

Financial
Finansai-Paskolo*

Po 5 kambarius ir 
Pečiais 

Gasas ir elektra. 2 karų 
Ištaisyta 

Kaina

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

PELNINGA PRAPERTĖ 
2

N. Merrimac Avė. Beveik 
puikus mūrinis 2 apartmentu 

Abu flatai turi 6 didelius,

isas kalbantis didysis 
veikslas

už 2* nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

PARSIDUODA geras pelningas 
biznis, iš priežasties, važiuoju i Lie
tuvą. Renda $35. Roosevelt 8413.

Kam reikalinga ant 1-mu Morgečių 
GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 

pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 
809 W. 35 St.

sesi
prisipa-

Jic

PARSIDUODA grosemė geroj 
vietoj, labai pigiai. 10806 Michigan 
Avė.

PARDUODU lotą geroje vietoj, 
Southsidčj, visai pigiai, kėš ar mai
nysiu i automobili. 550 W. 42nd 
Place. Tel. Boulevard 4955.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $308 
išmo- 
i 24

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
catessen, Ice Cream, saldainių ir 
smulkmenų, su naujais fixturiais. 
Pigiai už , cash, nepriimsiu mainų. 
3300 S. Ashland Avė.

4811
Atdara xv. ¥,

nedaliomis iki 5 v. ▼.

sudėti;
2 blokai iki Mil- 

Greitai

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
I tabako, cigarų ir visokių smulkme- 
! nų. Atsišaukite greitai, parduosiu 
su namu ar be namo. 119 E. 107 St. 
Tel. Pullman 5012.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiai 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

iš K. Kručo,

nulėk 1930 — 61 Sedan ............. $1,450
Ehsox 1929 Coupe nunble eeat ____ $550
Hudson 1930 sedan .....................  $850
Nash 1928 Sedan — 5 pass. ______  $(195
Pontiac 1929 Coach .........    $525
Buiek 1927 Sedan, 2 door ................. $305

50 kitų gerų karų
Duodame 10 dienų važinėtis bandymui. 
McDERMOTT MOTOR SALES 

713G-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

CLASSIFIED ADS.

PARSIDUODA 2 krautuvės —• 
grosernė, bučernė ir cigaretų krau
tuvės. Parduosiu atskirai arba sy-1 125; $17500 įmokėti.........—o

ikiu, arba priimsiu pusininką. 17 W. renda. Matvkit prie 8415 S. Seeley Cedar Chests 
: 103 St., Chieago, 111. 1 ‘ • ...

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, Copyright# — išradimai 
sokioa rųSiea.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Ohicaro Avė.

Brunawick 7187

<ry«lytnr cbroolAkų ir anųjų Ji 
fų. Jei kili negalėjo Jutnla iAxydytl. ateilan 
kyktt pat uaiie. Mano pilna* iAegzamlnavi 
uan audenra Ju«ų tiara itgra tr jei a* apai 
meiu jua myclytl, avelkata juma eutrry*. Ei

kur 
PO

Trečiadienis, kovo 12, 1920

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

P ėjusią savaitę 'NoriIri
dėje buvo daug . apiplėšimų.

di;.ios vakare, kovo 2 d., 
apiplėšta pirtis, kuri ran- 
1916 Division st. Plėši- 

ofisa, išėmė iš 
ir pa1 ego. Tie

ii įsilaužė j 
gistei’o $17

Išėmė iš re 
ų ir atėmė 

stovėjo

teko tarp banditų ir policinin
kų ugnies ir buvo pašauta. Vie
nas banditų suimta. Jis pada- 

|vė savo pavardę kaip .loseph 
Lvdor.,

Suėmė juodrankių 
Rengę

Policija suėmė 11 vyrų ir dvi 
moteriškes. Tai esanti juodran- 
kių (kidnaperių) gengė, kuri 
darydavusi “biznio” iki $250,- 
000 metams. Kai kurie iš nu- J 
kentėjusių pažino suimtuosius. ■ 
Gengės nariai pasigaudavo pa-' 
siturinč us Čikrgos biznierius 
ir reikalaudavo užsimokėti už | 
paleidimą.

NAUJIENOS, Chieago, TU

Miscellaneous
įvairus____

rurmture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Paskolos suteikiama 
i vier° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes peikame real estate 

Kontraktus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. 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. 
Kvieč ame atsilankyti ir jsitikrinti 
mnsų prekių perumr*. Atdara kas- 

j dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Vi (‘tory 3486

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKU ATIDAI 

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

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

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

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

čių ..................
Seklyčių Setai ..............
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ..... ....................
Miegamojo kamb. Setai 

i Kaurai visokio didumo 
I ir ’augš.garu &

paviete, knygų šėpos; Grjndų Lempos . 
niniui chvagti* lotOo xllv- ‘ _*

CoxweH Kėdės ...

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
-------- o---- :—

I INTERNATIONAL
I BNVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

EXTRA-EXTRA. Parduodu pie- 
karnę, geresnė kaip aukso kasyklą. 
Kas nori daug pinigų, lai ateina 
kuogreičiausiai. Per 6 blokus nėra 
tokio biznio Brighton Parke. Tel. 
Lafayette 0591.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Tel. Ropublic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

Miscellaneuuh for ealr 
įvairus Panl.lvimAi

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

Radios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 1329

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

YRA pamesta knygutė su užra
šais, kitam ji yra be vertės, bet 
man labai reikalinga. Jeigu kas 
radot priduokit adresu: B. Vaitekū
nas, 3417 So. Halsted St., gausit 
$5.00 dovanų.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

REIKALINGAS ' partneris i bu- 
černę ir grosernę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Gera proga ge
ram žmogui. Kad ir nemokanti iš- 
kinsiu. Kreipkitės per telefoną 
Roosevelt 4738.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS dunokepis pirma- 
rankis, patyręs ant juodos ir baltos 
duonos, atsakantis žmogus. Paul 
Stankus, 7053 Archer Avė. Hemlock 
0027.

REIKALINGAS 
jaus.

4215 W.

kriaučius tuo-

63rd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGAS 
rėja i restaurantą, 
5702 W. 65th St.,

virėjas arba vi- 
darbas dienoms.

Clearing, III.

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restoraną.

5119 Wentworth Avė.
REIKALINGA patyrusių moterų 

sortuoti skudurus. P. Goldman & 
Sons. 2100 So. Loomis St. •

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

DVIEJŲ švariai atrodančių vyrų 
ir moterų, kurie kalba rusiškai, spe
cialiam darbui. Uždarbis nuo $40 
iki $60 į savaitę.

Kreipkitės nuo 10 vai. ryto iki 1 
valandai po piet.

MR. MOORE
5 aiigštas

75 E. Wacker Drive

For Rent
RENDON labai geras pleisas dėl 

taisymo senų batų, 3 blokai apsu
kui tokio biznio nėra. Renda $8.00. 
4337 S. Hermitage Avė., savininkas 
pirmos lubos užpakaly.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys vaiki

nui Englewood apielinkėj. Malonė
kite pranešti. 5902 Wentworth Avė. 
M. Betten.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyrams. Yra privatiškas įė
jimas ir šiltas vanduo kasdieną. 
4138 Archer Avė.

KAMBARIAI ant rendos dėl vai
kinų, su virtuve ir visais patogu
mais, gali patys sau gamintis val
gyti. Kreipkitės i Furnišin krau
tuvę 2246 W. Grand Avė. Tel. Seeley 
4488.

IŠSIRENDUOJA 3 kambariai ap
šildomi dėl vaikinų, merginų arba 
jaunai porai, su rakandai^ ar be ra
kandų, 4026 S. Artesian Avė.

ran- 
p ie Damen

Antradienį, 
t\s plėšikai
Ii. 1916 Divis'on st. Isilau-

išėmė

. MŪRINIS 2 FLATŲ PA
AUKOJAMAS 

$11,500; 5 ir 5 kambarių;
šildomas; i
visi pagerinimai suvesti; lotas 30x- 

, likusius kaip

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

ant rytojaus plėšikai tapo po
licijos suimti. Jie buvo 
jauni vaikezai, kurie 
žino prie visų apiplėšimų.
yra 3 italai, 2 lenkai ir 1 žy
dukas. Laikrodėliai, žinoma, 
bus grąžinti po teismo ar ty
rinėjimo.

Penktadienio naktį, kovo 7 
d., tapo apiplėšta Girele dra
bužių krautuvė. Plėšikai išmu
šė langą ir išėmė lange įsta
tytus drabužius. Nuostolių pa
daryta krautuvei apie keletą 
šimtų dolerių.

Dar teko nugirsti, kad ta
po apiplėštas vienas brolis lie
tuvis, kuris tik keletas mėne
sių kaip atvažiavo iš Lietu
vos pas savo dėdę Kirstuką. 
Kadangi brolis lietuvis nesu
pranta anglų kalbos ir nežino, 
ką reiškia “hands up”, tai plė
šikam prisiėjo sukaitusioms 
darbuotis, idant brolis lietuvis 
iškeltų rankas aukštyn. Bet po 
sunkios kovos tapo plėšikų nu-

Morris Annenberg bekiavo 
t roką. Vaikas, Daniel Bode- 
rich, 1334 W. Van Buren, pa
sitaikė tarp troko ir boilerio. 
Trokas atsirėmė į boilerį ir 
prispaudė vaiką, sutriuškinda
mas jį.

Pašauta moteris
Pašauta į koją Mirs. Rose 

Tuhviec, 5301 Jackson boule
vard. Moteris ėjo ties namais 
3808 Maypole avenue tuo įtai
ku, kada įvyko mušis tarp po
licijos ir trijų banditų, kurie 
sugrįžo į šią vietą pasiimti sa
vo automobilį. Policija laukė 
banditų. Jie, mat, apiplėšė 5 
garažus westsideje. Moteris pa-

THEATRE
3140 S. Halsted St

Utarninke ir Seredoj, 
Kovo 11 ir 12

“The Laughing 
Lady”

Labai įdomus ir sujudinantis 
veikalas 

Dalyvaujant
CLIVE BROOK

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

i Avė. Agentas ant vietos kasdie 
' nedaliomis arba matvkit 

SACK RE A LT Y CO.
(Excl. Agts) 

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

iu« (ryilyll, sveikata jums eu<ry*. __
pas tikra specialistą, kuris neklaus Jūsų 
ir kini jums skauda, bet pato pasakys 

galutinu lieKiarninavimo—kai jum* yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto H 1 no oietų

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio
2242 W. 23 Place

Chieago, 111.

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887

REIKALINGI antri 
morgičiai apie $3000.

V. MISZEIKA, 
1739 S. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IIJL

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Miscellaneous
įvairus

EXTRA! EXTRA
Ar tamsta matei zuiki su 2 gal

vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri budinkai, 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, 

, teka, arti miesto, $4500.
I 95 akrų ūkė pačiame mieste, dva
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaules, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

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

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

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

48 akrų ūkė
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio 
lio, kuris yra vienas kelias per 
są U. S. Kaina $4000.

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

5835 
naujas 
namas, 
šviesius kambarius; karštu vandeniu 
šildomi; visi pagerinimai 
nėra assesmentų. 
waukee 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 j mėnesi, iškaitant visus 
šimčius.

Telefonuokit
MR. BAGDONAS 

Central 4804

HARVEY NAMAS ĮSAKYTAS 
PARDUOTI

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

2040-42 Washington Blvd.

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANA 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSĮ 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINĮ ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVĄ 
VEIDRODI 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų 
mėtų dovanų gali gauti kožnas 
“Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi gavime “Naujienoms” skai
tytoju bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų i biznio knygą. Už tą visą 
padarytą bizni gausite kreditą bal
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo daugiau gausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnės dovanas gausite. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana dąug. Todėl gi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už įdėtą 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
i “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai i 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitą blankute ir prisiųs- 
kite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS: \

Noriu stoti i “Naupjienų” kontes
tą, malonėkite mane priimti ir su
teikti visas reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė

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

Telephone Armitage 1199

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
džiausias 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.

Exchange—Mainai
MAINYMUI ANT 

FARMŲ
kamb. muro namas, geroj8-4 

toj.
8-6

vėj.
3/5

parko.'
Visi pečiais šildomi.
Turiu gerus antrus 

$11,000, mainymui ant 
mažo namo.MAINYMUI:

Gražus mūrinis najnas
4-4 ant namo Bridgeporte.

Kelios geros vasaros rezortų vie
tos mainymui ant miesto nuosavy
bių. Žemės prie ežerų ir geros far
mos. Patarnavimas garantuotas. 
Rašykite angliškai.

F. L. MAJKA & CO.
4300 West. 26th Street, 

Chieago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PUIKIAUSIAS PIRKINYS
6 kambarių mūrinė bungalow. 2 

karų garažas. Furnasu šildoma. 
Gatvekariai, busai, parkas ir mo
kykla. Nupiginta iki $8,500. $1,500 
įmokėti.

5605 S. Fairfield Avė. 
arba šaukite Mrs. Hill, 

Beverly 8103

PIRKITE DABAR KOL PI
GESNI NAMAI

kamb. medinis namas, lotas 
pečiais šildomas. Kaina

dideli kamb. apačioj ir vir
šuj 2 kainb. Medinis, geram sto
vyje. Cementuotas beismentas, for- 
nisu apšildomas, galima pertaisyti i 
2 flatus. Lotas 30x125. Kaina 
$5,400.

Viršminėti du namai randasi j va
karus nuo Cravvford ir j pietus nuo 
49 gatvių.

3) Medinis 4 fl. po 4 kamb, 2 ka
rų garadžius, rendų $70.00, kaina 
tik $4,500, randasi ąnt Emerald Avė. 
netoli 3f>tos.

4) Ant Keneth Avė., prie 55tos 6 
kamb. namas, lotas 30x125 
$2,500.

V. MISZEIKA, 
1739 S. Halsted St„ 
Tel. Roosevelt 8500

... $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

Pusryčių Setai ..............
Dinette Setai ...............
Pavieni Dreseriai .........
Pavieni Vanity ...........

■ Day Lovos ..... ;............
| Pavienės Lovos .............
Skrynios ......................... .
Ice Box’iai .......................
Garbačių Degintojai ......
Hot Blast Pečiai .........
Kietų Anglių Pečiai .... 
Verdamieji Pečiai .......
Elektrikinčs Skalbimo

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

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

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

dumo.
Jus .galite sutaupinti daug pinigų 

veikdami greitai šiame 
FORECLOSURE PARDAVIME

Savininkas nenori PELNO
VIETA: 15727 S. Paulina St., Har- 

vey, 3 blokai nuo mokyklos.
APRAŠYMAS:. 5 kambarių gerų 

plytų bungalow, 3 metų senumo. 
Lotas 32x125. Gražus namas.

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

KAINA: $7,750. Tik $500 įmokėti, 
likusius po $65 i mėnesi, iškai
tant visus nuošimčius, ši kaina 
bus žymiai sumažinta, jei bu* 
daugiau pinigų įnešta.

PRISIRUOŠKIT PAMATYTI
NAMĄ TUOJAUS 

BAGDONAS
Telefonas Harvey 1757, 

arba Central 4804

75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

TURIU parduoti savo medini na
mą 2 flatų namą, kuris randasi prie 
627 W. 46 PI. 
maudynė kiekvienam flate. 
šildomas. <____  L J / _
garažas su cemento asla, 
elė. Abu flatai išrenduoti.
$3,000 cash. Savininkas J. H. Maier, 
338 W. 63rd St., 1 augštas. Tel. 
Prospect 2580.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DELICATESSEN FIXTURIAI
Randasi 1-mos klesos stovyje. Yra 

refrigeratorius, keisai, priimti mai
nui. Parsiduoda labai pigiai. 
ADVANCE STORE AND OFFICE 

FIXTURES CO.
2127 S. Ogden Avė. 

Tel. Seeley 4692

100 50 svarų Society Mat rasų 
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.

PRIVERSTA PARDUOTI
Tik trumpa laika vartotus puikius 

mano apartmento rakandus. 3 šmotu 
tikro mohair vėliausios mados sekly
čios setą parduosiu už $125, vertės 
$350; 9x12 Wilton kauras $25, ver
tas $65; 8 tūbų elektrikini console 
radio $65, vertas $200; pilnus mie
gamojo ir valgomojo kambario se
tus, lempas, kėdės, kabinetus, veid
rodžius, indus ir t. t. Parduosiu ir 
atskirai. Mrs. Winer, 8228 Maryland 
Avė., 1 apt., arti Cotfage Grove Avė., 
tel. Stewart 1875.

$10.00 ATLYGINIMO
Atsineškite ši apgarsinimą su sa

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

šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

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

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit

Čių, visų 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

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

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom


