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Kaune Mirė J. Jablonskis 
Lietuvių Kalbininkas

Ką t’k ‘tautas iš Klaipėdos' žio valse. Gimnazijos moksli 
‘■Lietuvos Keleivis’ praneša, I ėjo Marijampolėj, baigęs jj su 
kad sekmadienį, vasario 23! aukso medaliu, o būdamas 21 
dieną. Kaune. Karo ligoninėje j metų amžiaus baigė Maskvos 
mirė lietuvių kalbos žinovas, I univeikitete filologi jos įmoks- 
prof. Jenas Jablonskis — Ry-ilą. Keletą metų jis buvo seno- 
giškių Jonas, kurs tarp lietu- vės kalbų mokytojas Minlau- 
vių kalbininkų yra vadinamas jos gimnazijoje, paskui Reve- 
lietuvių kalbos tėvu. | ly, iš ten, caro valdžios per-

Prof. Jablonskis jau per ke- j sukiojamas, buvo ištremtas į 
lėtą melų buvo ligonis, nega-i Rusiją. I Lietuvą grįžo tik po 
Įėjo vaikščioti ir buv.o ratu- 1904-05 melų revoliucijos.
kuosc vežiojamas. To nežiu- i Be kita, prof. Jablonskis yra 
rint, jis visą laiką, iki savo parašęs “Lietuviškos kalbos 
mirties dirbo, kiek galėdamas, gramatiką”, išleistą Tilžėje 
lietuvių kalbos mokslo darbą. į 191)1 metais Petro Kriaušaičio

Prof. Jonas Jablonskis buvo ! vardu; vėliau (1918 m.) P. 
gimęs 1800 metais, gruodžio I Kriaušaičio ir Rygiškių Jono 
31 dieną, Naumiesčio apskri- “Lietuvių kalbos gramatiką 
ty, Suvalkijoj. Augo Kubiliuo-1 (etimologiją)”; ‘Lietuvių kai
še, paskui su tėvais persikėlė bos sintaksę”, “Rašomosios 
į Rygiškių kaimą, Griškabud- kalbos dalykus” elc.

Stalinas įsako liautis Rusai samdo vokie- 
su bažnyčių uždari- čių inžinierius gele- 

nėjimu smurtu žinkeliams gelbėti
[Atlantic and Pacific Photo]

Madrid, Ispanija. — Jose Ąntonio Sanchez Guerra, buvusis 
Ispanijos premjeras, kurio kalba įvarė karaliui nemažai baimės. 

Guerra sako, kad Ispanija turi likti respublika
Rusų ūkininkai bėga į “kol

chozus” atsiimti “kolektyvi- 
zuotos” savo mantos

MASKVA, kovo 12. — So- RYGA, kovo 12. — Mask- 
vietų vyriausybė Maskvoje vėli vos Izviestija praneša, 1cad su- 
išsiuntinėjo cirkuliarus visiems: sisiekimo komisariatas jau pa
savo agentams kaimuose, kadi daręsi kontraktą su 25 vokie- 
nuo šio laiko jie labai atsar-1 čių inžinieriais Rusijos gele- 
giai elgtųsi su bažnyčių už-(žinkeliams reorganizuoti, kurie 
darinėjimu ir kad nieku bu-'dabar yra labai blogoj pade
du nevartotų tam smurto prie-j ty. Iki balandžio l dienos at- 
monių. i vyksir dar daugiau vokiečių

šis įsakymas sudera su ne- inžinierių, kurie mokysią rusų 
seniai Stalino paskelbtu uka-1 inžinierius, kaip reikia geležiu- 
zu dėl kolektyvizacijos: “pa-1kelių reikalus tvarkyli.
maži, pamaži! i Pasirodo, kad mažiau kaip

“New York Times” kores
pondentas Rusijoje, Walter 
Duranty, savo kablegramoje iš 
Maskvos be kita pasakoja, kad 
kai tik diktatorius Stalinas pra
eitą savaitę paskelbė sovietų 
spaudoje savo įspėjimą bolše
vikams, kad reikią susilaikyti 
ir prievarta nebevaryti ūkinin
kų į “kolchozus” [kolektyvius 
ūkius], kaimuose ėmę pasi
reikšti įvairių tragi-komiškų 
scenų. Ūkininkai ėmę bėgti i 
“kolchozus” atsiimti savo avių, 
savo karvių, savo arklių, savo 
vištų visa, kas pirmiau bu
vo “kolektyvizuota.”

Daug bažnyčių, kurios pir
miau buvo įvairiose vietose 
smurtu pagrobtos, dabar, po 
Stalino ukazo, tapę vėl paeit.? 
žmonių atidarytos.

Kinu banditai nužudė 
tris moterį smisijo- 

nieres
ŠANCHAJUS, Jvinai, kovo 11. 

.— Praneša, kad kinų banditai 
suėmė ir nužudė* tris suomių 
moteris. Kinų-Anglų misijos na
rius, kai jos laiveliu keliavo iš 
čangšu j Kianfu. Nužudytos 
yra: Miss Cajander, Miss Ing- 
man ir Miss Dhedengren.

| 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.

Ž NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

Transportacijos padėtis kritin- 
ga, nors kontrrevoliucininkų 
sabotažo čeką nerado

120 niioš. rusų traukinių tekur- 
Įsuoja pagal tvarkraštį. Trau- 
I kinių susikulimai, sutrukimai 
i nuolatos didėja.

Maskvos laikraštis Ekonomi- 
Ičeskaja- Žizn praneša, kad 822 
(traukinių susikulimai įvykę dėl 
(ašių sulūžimo, 103 dėl loko
motyvų ratų trūkimo, o 46 dėl 
bėgių lūžimo. Laikraštis sako, 
kad transportacijos padėtis pa
siekus krizį, ir tinkamų ried
menų skaičius labai sumažė
jęs.

Neseniai čeką padare tyri
nėjimą geležinkelių štabe, ieš- 

| kodama. ten kontrrevoliucio- 
inierių, kurie, ji mane, konspi- 
Iruoją sunaikinti Rusijos trans- 
I pcrtaciją. Kontrrevoliucijos ne
įrodo, bet ji surado, kad gele- 
I Cinkeliai operuoja vos su 12 
' nuoš. reikiamo technikos per- 
Isonalo. Geležinkeliams reika
lingus mechanikus ir inžinie
rius pa vylioj ą kilos pramonės, 
mokėdamos jiems didesnes 
taigas.

I^enkijos seimas antruoju 
skaitymu priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo panaikinami iš 
caro laikų pasilikę religiniai 
suvaržymai.

14 kalinių pabėgo iš kaun- 
tės kalėjimo Welch, W. Va. 
Du pabėgėlių pavyko sugauti.

“Miss America” ti
tulas pripažintas 

texasietei
MIAMI, Fla.,’ kovo 12.—Va

kar vakarą įvykusiame čia gra
žumo konteste Jungtinių Val
stybių gražumo karaliene — 
■‘Miss America” — tapo iš
rinkta Miss Janet Eastman, 23 i 
melų amžiaus geltonplauke iš 
Fort Worth, Tex.

An^rą gražumo prizą laimė
jo Miss Alberta McKellopp iš 
Los Angeles, Gal., o trečią — 
Miss Marga re t Ekdahl iš Tam-1 
pa, Fla.

Konteste dalyvavo 13 valsti
jų gražumo karalaitės, jų tar
ne lietuvaitė p-lė Stefanija Ba- 
iarunaitė kaip “Miss Illinois.”

30,000 aplikantų i Tarp
tautinio banko vietas

• «—■ ——

PARYŽIUS, kovo 12.—Pra
neša, kad i Tarptautinio Ban
ko vietas, kuriu yra. apie 80, 
’kišiol gauta ne* mažiau kaip 
30 tūkstančių aplikacijų, jų 
tarpe 5,000 iš Amerikos. Dau
guma amerikiečių aplikantų 
yra bankininkai, kurie sakosi 
nori Parpta utiniame Banke tar
nauti lik dėl garbės. Daugu
mu europiečių uplika.utų sako- 
si moka po penkias ai* šešias 
i vairias kalbas, c

America per radio gir
dės operų Europoje

NEW YORKAS, kovo 12.— 
National Broadc^sting kompa
nija skelbia, kad ateinantį sek
madieni ji per savo radio tink
lą retransliuos Beethoveno 
operą “Fidelio”, kuri bus sta
toma valstybės operoj Dresde- 
ne, Vokietijoj. Ji bus retran
sliuojama Amerikos klausyto
jams 1 valandą po pietų Cent
ral Standard Time.

Zeppelinas rengiasi ke
lionei i P. Amerika v-

FRIEDRICHSIIAFENAS. Ve 
kielija, kovo 12. — Praneša, 
ka i dirižablis Grai Tieppelin da
bai* rengiasi kelionei i Pietų 
Ameriką. Projektuoja išskristi 
gegužės mėnesį.

Reichstagas antru 
skaitymu priėmė

Youngo planą
BERLYNAS, kovo 12.—Vo- 

kieti jos reichstagas (parlamen
tas) vakar 'aintruoju skaitymu 
įpriėmė įstatymą Youngo re
paracijų planui vykinti.

Už Youngo plano priėmimą 
balsavo 251, prieš — 174. Dvi
dešimt šeši susilaikė nuo bal
savimo.

Vokiečių Lenkų likvidacijos 
sutartis taipjau buvo priimta 
221 balsais prieš 207.

Gaisras sunaikino New 
Orleans dokus; $2,000- 

000 nuostoliu
NEW ORLEANS, La., kovo 

12. — Praeitą naktį siautęs 
čia didelis gaisras sunaikino 
visus Mandeville dokus ir san
dėlius, (padaręs, kaip apskai
čiuoja, apie 2 milijonus dole
rių žalos. Stipriai taipjru ap
degė prieplaukoj buvęs Mun- 

įson linijos garlaivis Munaires.
šio mėnesio pradžioj pana

šus gaisras sunaikino čia Char- 
bonnet dokus, padaręs apie 3 
milijonus dolerių žalos. Tada 
ir keletas žmonių žuvo ugny.

ŠV. EISENOS SARA, kovo 
12. — Prievaizdas, Prancūzų 
vyriausybes paskirtas prižiūrė
ti muziejui, Įsteigtam namuo
se, kin* per septynerius metus 
gyveno ištremtas Į šią salą im
peratorius Napoleonas, neteko 
savo vietos. Buvo susekta, kad 
prievaizdas Napoleono lovoj 
miegodavo ir jo maudykloj 
maudydavos.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

(rili būt licLus; šalčiau į 
pavakarį; stiprus žiemių vaka- 

i' U vėjai.
Vakar temperatūra įvairavo 

tarp 32- ir 54° F.
Šiandie saulė teka 6:07, lei

džiasi 5:53. Mėnuo leidžiasi 
5:50 ryto.

Jaunutė a via tore pasie
kė aukštumo rekordą

ROOSEVELT FIELD, N. Y., 
k( vo 12. — Aviato.ė Miss Eti
nei* Smith, 18 melų amžiaus, 
iž\ ikar pidafė naują moterų 

pasiektą aukštumo rekordą. 
S o 'loplanu ji ! • ivo paki
lus 32 tuksiančius pėdų auk
štumo. Tokioj aukštumoj, dėl 
stokos oro, ji buvo nualpus, 
bet aeroplanui leidŽianlics že
myn vėl atsigavo ir laimingai 
nusileido žemėn.

Iš angliakasių unijos 
reorganizacijos kon

vencijos
Kaltina Lewisą dėl savo mitin

go pripakaviiro mokamais 
agentais; prašo senatą ištirti

SPBINGFIELD, III., kovo 12 
— Alex IhAvall, nacionalinės 
j ngliakasių reorganiz a c i j o s 
konvencijos pirmininkas, 560 
delegatų vardu šiandie pasiun
tė .senatoriui Burtonui K. 
Wheeleriui, ^senato komisijos 
darbininkų auklėjimo reikalams 
pirmininkui, telegramą, prašy
damas, kad butų ištirti inter
nacionalinio langliakasių unijos 
prezidento, Jolmo L. Levviso, 
darbai.

Lewis yra kaltinamas dėl ne
teisėto sušaukimo savo kon
vencijos Indiiainapolis, dėl pri- 
,>akavimo jos savo mokamais 
agentais, po to kaip unijos na
riai iš viso ryžosi laikyti uni
jos reorganizacijos konvenciją 
Springfielde.

John H. VValker, Illinois 
Darbo Federacijos prezidentas, 
konvencijoje pareiškė, kad ty
rinėjimai parodę, jogei Lewis 
ąvo konvenciją pripakavęs dc- 

rigatais iš jau mirusių unijų, 
nokėdamas jiems po $10 die
nai už dalyvavimą. ,

Kadangi ir šioje konvcnci- 
’oje keletas delegatų kėlė triu
kšmo, pirmininkas HcAvatt į- 
spėjo, kad “esama keleto de- 
’egatų, kurie yra Lcwiso pa
kirkti, taipjau keli kili esan- 
ys komunistų National Miners 

Union įtakoj.”
Ta proga Ilovvatt pasakė. 

:ad komunistai siūlę jam sa
viškės unijos prezidento vie
lą, 'bet kai jis atsisakęs, tai 
komunistai ėmę kolioti jį 
“crook’u”, išdaviku ir renega
tu.

Konvencija pasisakė už įlen
kiu dienu darbo savaite ir še
šių valandų darbo dieną kaip 
priemonę nedarbo klausimui 
išspręsti, 

l^t-.oi’įį'aiiizitotos l’iiilt'cL Mint’! 
Workcrs unijos internaciona

liniu prezidentu veikiausia bus 
išrinktas Iiowatt, vice-prczi- 
dentu — - Adolphas Germer, o 
sekretorium-iždin. — Walker.

Paskutinį Rusų carą 
nori padaryt šventą
VIENA, kovo 12. — Lesko- 

vače, Jugoslavijoje, vakar vie
name masiniame mitinge bu
vo priimta revoliucija, kuria 
stačiatikių bažnyčios sinodris 
prašomas paskelbti šventuoju 
nabašninką Rusijos carą Nika- 
lojų II, kurį bolševikai nužu
dė., Prašymas motyvuojamas Į 
tuo. k. (1 caras Nikalojus daug' 
"•era ?d *. ęs Jugoslavams ir 
s t ač i at i k i ų b a ž 11 y č i ai.

Jicksonvillaj, III., kilęs vai- I 
slijos .ligoninėj pamišėliams 
gaisras padarė apie $100,000 
žalos. Žmonių niekas nenuken
tėjo.

Kunigo Petraičio astronomijos observa
torija virto “samogonkes” bravoru

Kauno “Liet. Žinios” rašo:
1924 ,m. parceliuojant Zim- 

kaus dvarą, esantį Raudonės 
vai., Raseinių apskr. to dvaro 
centrą su istorine dviejų bokš
tų pilimi (buv. kadaise Lietu
vos didiko Gelgudo) nupirko 
Amerikoj gyvenantis kun. Pet
raitis, kuris žadėjo pilies Lukš
tuose įrengti (savo lėšomis) as
tronomijos observatoriją.

Plačiai buvo kalbama ir lai
kraščiuos buvo rašyla, kari 
kun. Petraitis yra didelis astro
nomijos žinovas, turįs tam rei
kalui visus astronomijos įran- 
•kius, o teleskopą turis II ar III 
vietos savo dydžiu tarpe visų 
pasauly esamų teleskopų.

Vietiniai žmonės laukė ka
da tas Lietuvos “Kopernikas” 
parveš žiūroną ii* parodys iš 
aukštų bokštų dangų.

Centras buvo pavestas val
dyti giminaičiui Z. Petraičiui.

Praslinko 5 metai, o pilies 
bokštuos jokių permainų nesi
matė. Garniai kas vasarą, kaip 
ir prieš tai, vesdavo vaikus, 
kaklus paliesdami kaleno dan
timis, o apie astronomiją, kun. 
Petraitį ir dangaus žiūroną 
žmonės pradėjo užmiršti.

Paryžiuj vėl prapuolė 
vienas rusas, dabar 

sovietų agentas
PARYŽIUS, kovo 12. — Pa

ryžiuje vėl vienas rusas slap
tingu budo prapuolė, šį kartą 
sovietų valdininkas — vienas 
keturių atsiųstų į Paryžių so
vietų ekonominės delegacijos 
narių. Trys kiti tos delegaci
jos nariai tvirtina, kad jų ket
virtasis kolega (jo vardas lai
komas slapty) nusižudęs: šo- 
a\s į Senos upę ir pasiskan
dinęs. Prancūzų policija veda 
kvotą.

Prieš kurį laiką Paryžiuje 
prapuolė rusų carininkų vadfis, 
gen. Kulepovas. įtariama, kad 
jis buvo sovietų žvalgybinin
kų pagrobtas ir, gal Lut, nu
daigotas.

Vokietijos Reichsbanko pb- 
mininku, rezignavusio Scha- 
•hto vieton, Išrinktas Dr. Hans 

Luther, buvęs Vokietijos kanc
lerius.

Katastrcffngi potvyniai I; iri 
Pietų Afrikoj, kurie, ypač: i 
Natalo provincijos žiemiuose, 
radare daugiau kaip milijoną 

dolerių žalos. Penki žmonės 
žuvo.PINIGAILIETUVON

I

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.

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

šį pavasarį pasirodė gyvu
mas: Jjuvo keli muro trobesiai, 

t plytos parduodamos vietos gy
ventojams, ir iš kaž kur par
kviest] meistrai pastatė gyve
namą 2 aukštų namą. Kalbėjo, 
esą buvę remontuojami pilies 

' rųsiai iš vidaus. Po to pilis 
pradėjo vaistais kvepėt nakti
mis, paskiau ir dienomis.

19-XII-29, pilies rusins ap- 
I lankė policija, kur rado moder
niškai įrengtą “samogonkos” 
bravorą su keletu atskirų kam
barių ir Z. Petraitį su visais 
moderniškds “ą'stronomfjos” 
pabūklais nugabeno Jurbarko 
policijos nuovadom

1928 m. minėto dvaro pilis, 
kaipo istorinė, buvo apkapčiuo- 
ta su 1 ha žemės ir palikta val
džios žinioj. Tuomet buvo iš
leista brošiūra, kur buvo aiški
nama tos observatorijos pras
mė Lietuvai, kurios nebus ga
lima įrengti, valdžiai paėmus 
pilį su bokštais. Po to pilis bu
vo gražinta kun. Petraičio ži
nion. Gal kun. Petraitis kita 
brošiūra paaiškins, delko “as
tronomija” pilyje buvo pradė
ta nuo apačios bokštų, o ne 

■nuo viršaus?

MacDonaldo vyriausy
bė pasilieka vietoj, 

nors pralaimėjus
LONDONAS, kovo 12.—Bal

suojant anglies kasyklų įstaty
mo papildymą, darbiečių prem
jero Ramsay MacDonaldo vy
riausybė vakar pralaimėjo, ga
us aštuonis balsus mažiau, 
u ten t 274 prieš opozicijos 

(konservatorių ir liberalų) 282 
balsu.

Kadangi vienok dalykas, dėl 
o vyriausybė buvo sumuš- 
nč a dideles svarbos, ji pa

siliks vietoj, nerezignuodama.

Prasidėjo aliejaus mag
nato Doheny byla

WASHINGTONAS, kovo 12. 
— šiandie Čia prasidėjo byla 
aliejaus magnato Edwardo L. 
Doheny, kaltinamo dėl papir
kimo buvusio vidaus reikalų 
sekretoriaus Alberto B. Fall’o. 
Doheny neva davęs Fall’ui 
$100,060 už išnuomojimą jam 
E’k Hills valdžios naftos šal-

Relgijoj areštuoti 9 komu- 
n'stai, kaltinami dėl puolimo 
precesijos, laidojant Marcinelle 
kasyklų katastrofoj žuvusius 
angliakasius.

/
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KORESPONDENCIJOS
Publikos buvo nedaugiausia. 

Gal bwti dėl to, kad oras pasi
taikė pusėtinai gražus ir pub
lika nenorėjo eiti j svetainę.

Springfield, III.
Iš angį' tkasių konvencijos

Antradienio rytą trečioje kon
vencijos sesijoje tapo iškelta 
karštos diskusijos per delegatą 
John Boyle iš Springfield, kad 
lllinojaus angliakasių sekretc- 
rius-iždininkas Walter Nesbit 
konvencijoje nesekretoriautų. 
Esą konvencijos' sekretorių bū
tinai reikia išrinkt iš delegatų 
tarpo. lllinojaus viršininkus iš
vadino “ciooks and chealers”. 
Duota įnešimas, kad John H. 
Walkeris arba Povvers Hapgocd 
iš Pennsylvanijos butų išrinkti. 
Bet šiedu nominacijų ant sek
retoriaus neprisiėmė ir apie po
rą valandų laiko veltui išaikvo- 
jus tuščioms diskucijomš, nu
siraminta ir vis 'tik palikta W. 
Nesbit sekretoriauti.

Aprimus ir susitvarkius, skai
tytai rezoliucijos. Skaitant rezo
liucijas irgi lllinojaus delegatų 
buvo pasikarščiuota. Nes rado
si tokių rezoliucijų, kuriose bu
vo reikalaujama, kad konvenci
ja prašalintų lllinojaus anglia
kasių prezidentą Fishvvicką ir 
visus kitus viršininkus. Betgi 
atsirado delegatų iš kitų valsti
jų, kurie patemijo, kad tokios 
rezoliucijos su panašiais reika
lavimais' šioje konvencijoje ne
gali būt užgintos, čia esą mes 
susirinkome Internacionalės uni
jos perorganizavimo reikalais. 
Ir tik tokius reikalus mes pri
valome svarstyti, kurio mus vi
sus apeina. Jus savo valstijos 
naminius reikalus čia nekiškite.

Hapgood —Pennsylvania. Į re
zoliucijų komisiją: John Wal- 
ker, Illinois; Oscar Lundee, 

lovva; William Ridley, Kansas; 
Huston Martin, VVyoming; A. 
B. McCallam, Indiana; B. Ba
ker. Kenlucky; Louis Minor, 
Missouri; Mich Hansen, Arkan- 
sas; Tony Kotz, Oklahoma; Ed. 
Michaels, Ohio; John Brophy, 
Pennsylvania.

Vakar vakare atsilankė Mrs. 
Jes'sie Stephens, secretary oi* 
the domestic vvorkers’ union in 
Great Britain, Labo?* partijos 
narė. Ji labai puikiai kalbėjo. 
.Ji apsakė nuo pradžios Labo r 
partijos įsikūrimo istoriją. Kal
bą jos girdėjo apie 1200 žmo
nių.

Laikraščių reporterių atvyko| 
net iš New Yorko nuo “The 
New York Times’’, nuo “The 
Chicago Daily News”, “Chicago 
ĮIerald-Examiner” ir kitų.

“N-nų” Korespondentą^.

Rockford, III.
“Bedarbių“ demonstracija

Kovo 6 d. š. m. kaip visur, 
taip ir čia sulig Maskvos įsa
kymu komunistai “vedė” be
darius pas miesto majorą su 
reikalavimais. Miesto majoras 
nulaikęs “reikal? vimus” pasa
kė, kad negalįs jų išpildyti...

Komunistai iš anksto bedar
bių demonstraciją garsino Le
peliais, kuriuose pažymėjo, kad 
Rockforde bedarbių yra apie 
7,000. Tą pačią dieną, iš ryto, 
vietinis anglų dienraštis “The

Kovo 2 d. čia atskrido Vana
gas su savo “dzimdzi-drimdzi” 
i Šv. Petro svetainę. Progra
mas turėjo prasidėti 3 vai. po 
pietų, bet Vanagas pakeliui su
stojo Waukegane ir pavėlavo. 
Vargais negalais besulaukėme jį 
su Olšausku.

Programų juodu išpildė gana 
puikiai. O kada priėjo prie 
Lietuvos mačiutės, tai taip su
jaudino vieną moterėlę, kad ji 
pradėjo garsiai verkšlenti, žo
džiu sakant, programas buvo 
vykusiai sutaisytas ir gerai iš
pildytas. Nors mums kiek ir 
nusibodo programų belaukiant 
bet užtat kai sulaukėme, tai pa
sidžiaugėme.

Kaip visur, taip ir pas mus 
randasi karštų komunistų. Jie 
kol nemato pavojaus, tai esti 
labai smarkus. Rodosi, vasario 
20 d. Kenoshos tavorščiai su
manė sukelti revoliuciją. Susi- 
i inkų apie 300 žmonių, žinoma, 
kartu su pašaliniais, kurie at
ėjo pažiūrėti, kai bus revoliuci
ja keliama. Jie norėjo pamaty

si, ką darys tikrieji proletarai 
su buržujais paėmę valdžią į 

I savo rankas. Kuomet tavorš- 
čius pradėjo ukazą skaityti, kad 
jau laikas kelti revoliuciją, tai 
pasirodė su blizgančiais guzu
kais dėdės ir paklausė kodėl esą 
čia susirinkote. Kai kurie nu
siskundė ,kad, girdi, keliame 

I demonstraciją idant gavus val- 
’ gyti. Tarp tų revoliucionierių 
buvo ir vienas lietuvis. Būtent, 
S. Valis, kuris irgi panorėjo pa
valgyti kazionos duonos kaipo

kus ir prisiartinti prie marguo
jančių.

Tie lietuviški bolševikai yra 
tikri žvirbliai: kai niekas jų ne
mato, tai jie baisiai smarkus. 
Ale nuo to laiko, kai vienas jų 
draugutis paragavo juodos ka
vos su binaais, tai jie vaikšto 
lyg mušmėrii užedę.

Tai tau ir revoliucionieriai! 
Kitus moka siundyti, bet patys 
bijosi.—Keuashos Pilietis.

biznierius prašome.prisiųsti jei 
ne knygų, tai bent savo.kalen
dorių, kad ir čionykščiai lietu
viai matytų nortiečių pažangą.

Dar kartą dėkodami “Naujie
noms už taip malonią dovaną 
prašome draugus amerikiečius’ 
mus neužmiršti: nepasigailėt 
mums perskaitytų knygų Ar
gentinos lietuviams atsiųsti.

“Argentinos Nauj ienos”
San Martin 661

Buenos Aires, Argentina.

East Windsor, Ont.
Atsakymas ALDLD 21 kuopos 
organizatoriui Petrui Pargillui

Su savo reikalais jus vieni pa
tys apsidirbsite vėliau. Pana
šus patėmijimai i illinojiečius 
paveikė. Jie daugiau apie savo 
viršininkus neprisiminė ir taip 
priešpietinė ir popietinė sesijos 
labai gražiai praėjo.

Vienas delegatas iš VVyoming 
valstijos aplaikė telegramą, kad 
grįžtų kuogreičiausia namo. O 
jeigu neišpildys įsakymo ir ne
grįš, tai negaus jo šeimyna jo
kio maisto iš kompanijos krau
tuvės. Konvencija su didžiausiu 
pasipiktinimu išklausė tokią ži
nią ir pareiškė, kad mes kovo
sime visi kaip vienas ir pana
šus grasinimai mums neturi nie
ko reikšti. Iš Ohio valstijos) de
legatai nurodinėjo, kad jiems 
už toną anglies moka tik 45 
centus ir jau yra kompanijų 
pranešimas, kad nuo 1-mos ba
landžio dar 7 centus numuš. 
Tąsyk gausime už toną tik 38
centus. Darbų irgi mažai. Iš

'Rockford Morning Star” pra-! 
įnešė, kad Įvyks komunistų va-1 
jdcvaujž'ma ibcdarbių demon-l 
sliarij.?, ir pastebėjo, kad de-' 
męnstrac\įoj, tikimasi, apie 2,- 
C'JJ bedarbiu vvrų ir moterų 
maišuos. Bet štai kada prasi
dėjo rn yršavimas. tai maršuo- 
tojų su visais lyderiais pasi
rodė ne pilnai pora šimtų!...

Kame gi priežastis, kad be
darbiai komunistu demonstr>.. . .cijcj nedalyvavo? Aišku, kad 

■darbininkai komunistą pažy-1 
I -.ta kaipo skymerių, k;.d jiems 
ne koki ten darbininkų reika- 

i lai lupi, bet lik pasireklemuo- 
i Ii, pasigarsinti savo krūmelis 
j Rusiją. Taip jie ir čiiai pasi
rodė, nešdami iškabą: “Defcnd I 
Soviet Russia!”

BeAnl'.ai, nedalyvaudami 
I komunistų demonstracijoj, <iš- 
. kici jiems pasakė, kad jų va- 
I dcvyhės nereikalauja.

Po šitos “demonstracijos’’

suvargęs bedarbis. Ne tik jam 
davė valgyti, bet magaryčioms 
pridėjo ir nakvyne. Vakarienei 
gavo juodos kavos ir bursų. Ant 
rytojaus irgi tuo pačiu pavai
šino. Vėliau nusivežė i pavie
to kalėjimą, kur pietums gavo 
.juodą kavą ir duonos'. Mato Sta
sys. kad čia juokų nėra, šaukia
si i draugus, kad pagelbėtų jam. 
Su jų pagalba pasiliuosavo iš 
Bastilijos. Dabar sako, kad aš. 
girdi, dar turiu dolerių ir ne
noriu daugiau tos buržujų ka* 
vos ir duonos.

Reiškia, Stasiui atėjo Į galvą 
gera mintis ir jis, tu r būti, dau
giau revoliucijų nebekels ir bur
žujų juodos' kavos nebegers. Gal 
jis patars ir savo tavorščiams, 
jog įeikia daugiau protauti, o 
mažiau kalbėti.

Sandaroj kažkoks “patriotas’ 
mano vardu pasirašo. Tai jau

žmonės d bar
visur girdėjosi delegatų kuc- 
skaudžiausi nusiskundimai. Ypač

juokiasi, sako: tikrai taip elgtis nepridera. Be

šių metų vasario mėnesio 
dienraštyje “Vilnis” Tamsta sa
vo korespondencijoje, po slapy
vardžiu “Petras” mane kolioji 
ir meluoji lietuvių visuomenei, 
kad aš esu didelis darbininkų 
organizavimosi priešas ir dide
lis socialistų rėmėjas, nors' esu 
be darbo jau pusė metų.

Turiu garbės pasakyti lietu
vių visuomenei, kad aš niekuo
met nepriklausiau jokei politi
nei partijai ir visuomet buvau 
lojalus parlamentarinei vyriau
sybei. Skaitau dienraštį, “Nau
jienas” ne kaipo partijos orga
ną. bet kaipo vienintelį Ameri
kos lietuvių kultūros laikraštį, 
kuris kovoja, kad įgyvendinti 
žmonijos tarpe lygybę, brolybę 
ir laisvę.

Be to, Tamsta kiek laiko at
gal man asmeniškai žodžiu gra
sinai vartosi fizinę jėgą atmo- 
nijimui, jeigu aš ka nors prasi
tarsiu prieš ALDLD 21 kuopą. 
Čia. Tamsta prasi lenki su visais 
etikos dėsniais' ir įrodai, jogei 
Tamstai ne vietoj būti ALDLD. 
21 kp. organizatoriaus vietoje, 
nes tą vietą užimantis asmuo 
turi būti rimtas darbininkų or
ganizatorius ir ginti tos kuopos 
reikalus vadovaujantis etikos 
iresniais, bet ne fizine jėga, tar
si gengsterių vadas.

Be to, jeigu Tamsta nori ir 
matai reikalo ką nors rašyti 
prieš mano asmenį, tai kodėl gi 
nededi saVo visą vardą, ir pavar
dę po savo korespondencija; 
oficialiai rašai prieš mano as
menį po slapyvardžiu, o tą pa
čią mintį žodžiu pasakai per 
man patikimus asmenis tiesiog 
man. Tamsta slėpdamas' savo 
pavardę aiškiai įrodai savo dva
sinį bailumą.

Mano veino asmuo negali nei 
pakenkti nei pagelbėti ALDU). 
21 k., todėl visai betikslis puo
limas manęs vieno, kad aš ne
pritariu ALDLD. politikai, nes 
jug gi kartu su manimi keli 
šimtai tūkstančių Amerikos lie
tuvių irgi nepritaria.

—God. Jos. Yurk.

“ARGENTINOS NAUJIENŲ” 
KNYGYNO KATALOGAS

Gautos iš “Naujienų” knygos:
L Dainos Kelias' Myk. Bir

žiška.
2. Nuosavybė ir Darbas—Dr. 

Karalius.
3. Makaro Sapnas-*—Korolen- 

ko.
4. Vagis.
5. Baltas Bubąs.
6. Pasikalb. Am. ir Grinoriaus
7. Draugijos ir Org. Evoliuci

ja—A.1 M. Lewis.
8. Revoliucija—Baltrušaitis.
9. Chinija Krukovs.kaja.
10. Audėjai—ITauptmann.
11. Robins. Kruzius.
12. Tikri Juokai—Jonau Vis

kas.
13. Kiek Šen. Graikai ets.

Dr. šliupas.
14. Kaip žmogus mąsto — 

James Allen.
15. Kas išganys Liaudį.—šeš

tokas.
16. Eilėmis ir Proza — V. K. 

Račkaus'kas.
17. Laikrod. alsini.—S. M.
18. Liet. Pratėviai Lietuvos 

Mylėt.
19. Apie Rus. Po!. Part.—V. 

Paukštys.
20. Mįslių Knyga—Kl. Jur

gelionis.

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

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

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

Valspar Malevų, VarneŠių, Enamelių; taipjau 4 valandų Enamelj, 
Lakerj ir Calsimine.
Valspar Malevų, Varnišių, Enamelių; taipjau 4 valandų Enamelj, 
Lakerj ir Calsomine.

Visokios rųšies malevojimui šepečiai (brušiai) už speciales 
jų, terpentiną ir kitus namui reikmenis.

A. Yanas - Hardware & Paint Store
2747 W. 63rd StreetIi MES PRISTATOME TEL. PROSPECT 1297

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

“štiošnos minios” eina su ko-'i.ie, ir “Naujienose” man duoda- 
munistais... — Ražas. | ina vėjo dėl to nelaimingo de-

Kenosha, Wis.
žinutės ir pastabos

šimtuko, kuri pasakiau aukavęs. 
Dar kartą turiu pabrėžti, jog 
tikrai aukavau, todėl ir para
šiau. Del kitų dalykų skanda
las kelti neužsimoka. Tuščia to.

Vasario 23 d. pastebėjau ap- 
' garsinimą, kad SL‘A. 212 kuo-

iš Pennsylvanijos, —kaip jie 
ten streikavo ir gyveno palat 
kėse. Kompanijų pasamdyti mu
šeikos šaudė ir užmušinėju bied- 
nus angliakasius'. Daugybė iš 
visur nurodyta apkaltinimų pre
zidentui Lewis. Kaip jis visui 
griovė angliakasių unrfas. Spen-
davo geresnius, suprantančius' pos Dramos Ratelis rengia 
unijos reikalus narius. Atiminu- I “margumynų vakarą’’ Šv. Pet- 
jo čarterius ir t. t. Vienas' de 1 ro parapijos svetainėj. Nuduli- 
legatas šiandie pribuvo iš India- nau ir aš tą vakarą pamatyti, 
na valstijos. Jis sakė turis šei- i Buvo garsinta, kad programas 
įnyrą iš G vaikų. Tunto iki šiai1 prasidės 3 vai. po pietų, bet pra-i 
dienai turėjęs $5. Keturis dole- įsidėjo beveik visa valanda vė-' 
Aus paliko savo šeimynai, e'bau. Reiškia, laukta daugiau 
vieną į kišenių ir dar susiko- publikos. Pirmiausia Ratelio 
lėktuvo nuo draugų $7 ir jau i vaidilos sulošė “Advokato Pa
ėsti čia Springfielde konvenei- 'tarimai”. Sulošė gana vyku- 
joje, kad jums, draugai, per-'šiai. Matyti, kad p-nia Pabars-1 
statyti savo ir visų kitų India- kieno gerai prirengė savo Icšė-j 
nos angliakasių vargus. ' jus. Taip sakau dėl to. kad!

Kiek teko patirti, “Naujienų’ 
konteste šiemet' dalyvauja ųet 
tris kontes'tantai Kenoshoj. Bū
tent, P. Džiaugys, J. Martin ir 
F. Jankauskas. Nežinau, kodėl 
iki šiol Jankausko vardo tarps 
kontestantų nesimato. Matomai 
jis rengiasi padaryti siurprizą. 
Tokį jau siurprizą jis iškirto ii 
kenoshiečiams. Mat, Jankaus
kas suorganizavo naują kliubą. 
Dirbo jis' tyliai, nesigirdamas. 
O kada viskas jau buvo gata
va, tai pakvietė i naujo “Balto 
Dobilo” kliubo krikštynas. Tai 
buvo visiems siurprizas. Labai

Popietinėje serijoje pradėta i p-ia Pabarškienė yra nuolatinei 
skaityti pataisymai naujos kon-1 Ratelio režisieris. Ir bendrai' 
stitucijos. Priimta pataisa 6 va-1 imant, jinai stengiasi visuomet! 
landų darbo diena ii- 5 dienos I rateliečius tinkamai priruošti, 
per savaitę. [ Vėliaus pasirodė K. Steponą-'

Į konstitucijos komisiją yra I vičius su SLA. 212 kuopęs Dai- 
išrinkta nuo kiekvieno distrik-1 lės Ratelio choru. Apie Stepo- 
to. Joseph Vincent nuo Illinois, j navičių nėra reikalo daug kai-' 
J. P. Agnusson — lovva, William Į boti, nes jis visiems yra gerai! 
Zurich Kansas, Frank Ben-■ žinomas'. Ypač jis yra populiu-! 
der — Ohio, Houston Martin • i iškas Chicagoj, kur jis vado- 
Wyoming, Jonathan Brough —! vauja Birutės chorui. Nuo kai 
Indiana, Birchell Baker — Ken- i kurio laiko jis pradėjo mokyti 
tucky, Areli Helm — Missouri, ir Ratelio chorą. Choras sudai- 
J. D. Winters — Arkansus. Ed. navo keletą dainelių. Išėjo gani' 
Jerden — Oklahoma ir Povvers neblogai.

galima, kad p. Jankauskas tokį 
pat siuprizą rengiasi iškirsti ir 
su “Naujienų” kontestu: susyk 
priduoti didelį pluoštą “Naujie
noms” naujų skaitytojų. Lauk
sime, kada pasirodys Džiaugiu 
ir Jankausko paveikslai ta: p 
kontestantų.

Kovo 6 d. tavorščiai, — kaip 
visur, taip ir čia,—rengės? prie 
revoliucijos. Bet kuomet pagal 
Maskvos ukazą reikėjo stoti į 
kovos lauką, tai mūsiškiai (va
dinasi, lietuviškieji) bolševikai 
bijosi arčiau kaip per tris blo

Padėka
“Naujienoms”

“Argentinos Naujienų“ Re
dakcija ir Administracija šir
dingai dėkoja Chicagos dienraš
čiui “Naujienoms” už prisiųstą 
mums taip brangią auką dvide
šimts knygų, kuriomis mes ii 
pradedame savo knygyną kurti. 
Pridedame gautu knygų sąrašą, 
kuris ir yra pirmas musų kata
logas.

“Argentinos Naujienų” Re
dakciją aplanko bent 500 lietu
vių kas dien visokiais klausi
mais pasitarti, čia yra didžiau
sias lietuvių centras. Daugel’ •; 
prašo ir knygų pasiskatyti, ne 
tik laikraščių. Taigi labai šir
dingai mes Jums draugai dė
kojame. kad davėte progos, toli
moje Argentinos padangėje 
esant lietuvišką knygą pasiskai
tyti.

Prieš šios progos labai prašo
me North Amerikos lietuviu^ 

i inteligentus ir profesionalus at
siųsti “Argentinos Naujienoms” 
savo perskaitytas kliygaš, kad 
tuomi mes galėtume, čia sukur
ti tikrai gražų lietuvių darbinin
kų knygyną ir skaityklą. Malo
nėkite siųsti ne vien literatūros, 
bet. ir scenos veikalų, nes tve
riasi scenos mėgėjų ratelis, o 
veikalų neturime.

Laikraščius, bankininkus ir

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas
Kai jus r.tsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisi te na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimą. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekęs turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 ni
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JOSEPH VILIMAS 
u N a m n Statymo 
'^ kONTkAK TORIUS ^
• j ; '• • ■ :- -4 _   •.  _ — - — u ___ ____ __ _ _ ,
4556 SoTReckweirSUChipago; IlT.

Tiktai $82.00 su 8 tūbomis. Dynąmic 
Speakeriu, gražus kabinetas. Dykai gu- B 
arancija, dykai lempa ai' Radio benchus.
Lengvus išmokėjimai, po $3.00 j savaitę. B
Dabar tiktai yra jums proga Įsigyti to- 
ki gerą Radio, vertė $235.00 už &

$82 sy viskuo h

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

Tel. Boulevard 4705
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AR NORI
LAIMĖTI

DOVANAS?
“Naujienų” kontestas baigsis Gegužės-May 31 d. Dar 

iki kontesto užbaigai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas Įsiregistruoti. “Naujienoms” yra reikalin
ga kortėstnntu įvairiose kolonijose, kur tiktai lietuviai 
gyvena. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestantai atliksite 
kilnų darbą “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite dovanas 
sulig padaryto biznio “Niaujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blankutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame. *

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 S'o. Halsted St.,
Chicago, III.

GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantų 4-nie NAUJIENŲ Konteste. Malonė-' 
kitę mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

I Mano Vardas Pavardė ................................... ..............................

Miestas ............................   Valstija .........................
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Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 
Lygias ir Dovanas

s m ė neištiktų mano dabartinių draugavusios su gengsleriais ii' 
priešų.

Dar noriu pasakyti, kad šia 
me konteste iš Kenosha susi- ri 
lauksite daugiau biznio, negu 
praeitame “Naujienų” kon tes
te, nors laikai yra daug blo
gesni, negu praeitame kontes
te. Daugiau paspausime.

Viso labo,
J. Martin,

Kenosha, NVis.

galėjusios žinoti “perdaug” iš 
gengsterių darbuotės. Bet kn

is jų nukentėjo? To polici- 
nežino, ir nežinodama dagi 

negali piktadarių pėdsakų ieš
koti.

Duos tikietus auto
mobilistams

Nužiūrimas galvažu- 
dyste

Policininkai gavo įsakymą’ 
duoti tikėtą kiekvienam auto- Arės 
mobilistui, kuu is tebevažiuoja' kai ji; 
1929 metų miesto laisnhi Hilary

lotas Ikrry Fisher, 
nutverta bevagiąs St. 

bažnyčioje, kambaryje 
drabužiams. Policija susidomė-

jo bene bus jis tas piktada
rys, kuris nužudė vasario 17 
dieną p-nią Agnės Lavander, 
netoli Forest Glen stoties. Da
loma tyrinėjimas.

uarsiiifūiės liaujienosv
Suėmė merginą ir 

tris vyrus Penki užmušti

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

Dr. A. J. Karalius 
Dr. C. K. Kliauga 
J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

“N.” Kontesto 
.1. Mickevičius.

nl?. Tamsta: 
Atleiskite, km 
ii veik nieko 
r gi stojau i

. Įla
ši u r”.

Musų Kontestantai
testantas \V. Bukšnis, 
pradėjo didžiuotis. Aš 
bandysiu didybės rr

perdaug 
jam pa

gils nu-

Kaip kam sekasi 
konteste

P-nui J. Mickevičiui, 
“N.” Kontesto Vedėjui.
Gerbiamasis:

| noriu 
iiii tą, 
troitas 
trano.

viena sv?r?bų dal 
savo kolegai paša 
kad Šiame konteste 
bus mano tikrai

De-
bus
vie-

rasite
Lietuviu širdy Čikagoj 
Mrs. Žukas pirmoj vr

kiu p. Bukšnis atsimintų pasi 
piurėti kuriame laipsnyje mu-I 
dviejų vardai stovės konteste

Skvadas po smarkiausių 
lenki •_ tių miesto gatvėmis su
ėmė George Banaliau, Louis 

• ir Bernare! McMahon. 
su jais suimta choro

linko, dainuojanti Green 
užeigoje. Visi suimtieji 

buvo taip girti, kad policija 
negalėjusi dagi susikalbėti su

Kartu

Paleista iš kalėjimo 
Dr. Cook
iš kalėjimo Dr. Fre- 
Cook, kuris išsėdėjo 

penkis 
sėdėti

Autų nelaimėse, savai!
’iiki užmušti

l žniuštų jų 
Marko\\"ski,

st. Mirė Charles 
metų, gyvenęs ad- 
So. Union avė. Ji

i >
desčtkas’ sužeistų.
’urpe
3202
Miller.
resu 2030 S'
sužeidė autas

v ra 
Wall

pa

siškis
Sunkini apsirgo Čikagos epi- 

sk opalų bažnyčios vyskupas 
Shcldon M. Griss\vold.

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priinmas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimų.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės i 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CRE0MULS1ON

Bei gražuolė Miss V. \Villiams 
kaip tik tinka automobiliams - 
visi laikina jos veidą, 
ji tur būt galės duot raidą. 
Juozas \Vaske, Vasiliauskas, 
K. Urnežis ir Petrauskas, 
Atkočiūnas ir John Buiko 
visi vyrai gana puikus; 
P. Jurėnas tur gabumų 
gal subytirit be piktumo. 
Paskui Šatas, Kundrotaitė, 
Rimkus, Jokantas našlaitis, 
Bložis tai be abejones 
lengvai subvtins Čeponį.

Sykiu su šituo laišku
1 čeki sumoje pusės šimto. Tar- 
Jums parodo, kad pradėjau dar
buotis. Kaip seksis mano dar
bas toliau, sunku man pačiai nu- į 

i matyti, nes čia lietuvių nedaug, Į 
I darbai eina nekaip, bet visvien ( 
dar turiu ganėtinai prospektų, 

! kad progresuoti.
Beje, į musų koloniją buvo 

atvykęs “Naujienų” kontestan
tas šiugždžiunas iš W. Frank- 
fort.žinoma, mano prospektų 
medžioti. Gerai, dievas, kad aš 
to išanksto nesužinojau, bučiau 
prisirengus ji su kačerga pa
sveikinti.

Viso labo,
A. Povilaitis, 

Detroit, Mich

“Naujienų” Kontesto Vedėjui 
J. Mickevičiui.

Dievas 
duoda, 
yra ištikusi ir 
pradėjus dirbti

v ra
Ii Čikagos musu 
VVesIville garsi,

A n n a Bakienė, 
Benton. III.

visų mylima, narsi 
kad darbuojas, lai darbuojas 
dėl Naujienų mylimų: 
jeigu auto ji negautų, 
bot stebuklai iš tiesų. 
Aš už ją galėčiau betyt, 
\VestviIle gerai žinau, 
čia gyvena geri žmonės: 
Go ahead, Įlelen, you’ll

Kontesto Vedėjui, 
.1. Mickevičius.

|W1I1

P. Tiškevičius

Gerbiamasai:
Siunčiu tuziną naujų skaity- 

| tojų “Naujienoms“. Tai tik 
i pradžia, greitu laiku prisiųsiu 
kitą tuziną. Girdėjau, kad yra 

!kontestantai Kast St. Louis iv 
Collinsville, netolimi mano kai
mynai, bet “Naujienose*’ nie
ko man apie juos neteko ma
tyti. Galbūt jie laukia manęs 
atvažiuojant į jų kolonijas pa
sisvečiuoti. Well, jeigu aš va
žiuosiu, tai važiuosiu šienavi
mo tikslu; po mano išvažia
vimo, East $t. Louis ir Collins- 
ville “Naujienų” kontestantams 
daugiau nebus kas veikti.

Su pagarba,
W. Domashevich,

St. Louis, Mo.

Geri). Tamsta:
Y. a senu žmonių sakoma ką 

myli tam ir kryželi 
turbūt ta meilė Dievo 

mane. 'Lik ką 
konteste užsi

gavau koją, dar ir dabar ne
galiu tinkamai vaikščioti, o 
man pradėjus taisytis apsirgo 
mano žmona gana sunkiai. Da
bar man kaip tas žemaitis sa
ko — nė bėgti nė rėkli nega
liu. Bet turiu viltį, kad man 
pergyvenus visas šitas nelai
mes išauš linksmesnis rytojus 
— tada pradėsiu stropiau dar
buotis “Naujienų“ konteste.

Su pagarba Jums,
Ch. Shattas, 

Chicago, 111.

CHICAGOS ŽINIOS
Kas yra nužudyta 

mergina

Kaip tik jus pagauna šaltis, 
odos skylutės užsidaro; prakai
tavimas apsistoja. Gasai ir at
matos nebegali išeiti per odą. 
štai kodėl atsitikime šalčio pir
mas jusii daktaro patarimas 
yra švelnus liuosuotojas, kaip 
cascara. Medicinos žinovai pri- 
pažysta, kad ji tikrai sustipri
na vidurių muskulus. Jus gau
nate cascara jos maloniausioj 
formoj — Cascarets saldainiuo
se.

Atsiminkite tai. kada jus pa- 
gaunate šaltį; kada kvapas bū
na prastas; liežuvis apdengtas; 
arba jums galva skauda, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių daly
kų, kuomet Cascarets priverčia 
vidurius veikti taip greitai, ne
žalingai ir maloniai — ir kai
nuoja tik dešimtukas?

jam

KELIAS PRIE NUGALĖJIMO 
ŠALČIO EINA PER VIDURIUS

1903 mo
jais jis pirmas* atradęs šiau
rės polių. Kalėjimai] Dr. Cook1 
pateko už aliejaus suktybes į' 

j Fort Worth, Texase.

Leavensvocth kalėj 
metus iš paskirto 
11 metų termino.

Dr. Cook yra tas 
iris tvirtino, kad PEOPLES FMITW 00KRAUTUVES

SIULIJA $50.00 IR DAUGIAUS

VICTOR RADIO
MADOS R 52

Nuolaidos už jūsų instrumentą j 
mainus ant naujo

koks
mer-

ap-

Pilnas Rinkinys Viso
kių Lietuviškų 

Rekordu v

Visų Išdirbysčių,
Geriausių Lietuviu

Artistų

Tai yra geriausia proga įsigyti atsakantį 
Radio, atsakom ingose krautuvėse

Lengvais Išmokėjimais be Palukų
Bukite musų Krautuvėse šiandien ir pamatykite 
didžiausią rinkinį visų atsąkomingų Amerikos iš- 
dirbysčių radios ir persitikrinkite kiek čia pirkda
mi galite sučėdyti!

Ir Frooklynas šiame “Naujie
nų” konteste nepasyvus. Kon
testantas Tiškevičius, senas 
naujienietis darbuojasi nuošir
džiai, kad išplatinus “Naujie
nas”. žinoma, čia darbas sun
kus, nes yra Įsigyvenę vietiniai 
laikraščiai, kurių randasi aps
čiai. Bet, neatsižvelgiant į tai 
drg. Tiškevičius platinime “Nau
jienų” laipsniškai progresuoja. 
Gero pasisekimo draugui Tiške- 
večiui dirbti rimtą kulturinį

“Naujienų” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.

Kontestantų laiškai
P-nui J. Mickevičiui.
“N.” Kontesto Vedėjui.

Gerbiamasai:
Siunčiu glėbį naujų skaity

tojų “Naujienoms“. Broli, tu 
kaipo kontesto vedėjas man 
garbę nuplėšei sakydamas, kad 
aš turiu Kenoshoj daug prie
šų (žiūrėk “N.“ nr. 22). Well, 
drauge, aš tau pasakysiu tik 
vienam į ausį, kad mano prie
šai yra Tareiliniiai kunkuliu- 
kai, apie jų priešingumus ar 
draugiškumus mažai paisau. 
Yra sakoma šventame rašte, 
kad ką Dievas nori bausti tam 
pirmiausia “razumą“ atima — 
prisibijau, kad ta nelemta bau-

Policija vis dar nežino, 
buvo vardas ir pavardė 
ginos, kurios sužalotas k 
degęs lavonas rasta vasarna
mio degėsiuose prie Deep Lake.

•Policija spėja, kad merginą 
nudaigoję gengsteriai už tai, 
kad ji “žinojusi perdaug”.

Bet kas ji yra? Policijos 
spėjimas liečia tris merginas

Louise Rolfe, Auna Perry 
ir Marion Miller. Jos visos esą

Del menko apetito 
ir bemiegių naktų

Zmonto. kiniuos 
ir bemiegės naktys, 
nors tik per kelias _____
didelis pagerėjimas po to 
sveikatos '_____  ‘____ ___
geresni apetitą, pagelbsti virAkinimui. stimu
liuoja ir sustiprina nervus, 
ganus, nugali konstipaciją ir 
singą, atgaivinanti miegą.

Nuga-Tono pašalina iš kūno silpninančius 
nuodus, palengvina inkstų ar pūslės (degimą 
ir priduoda naują spėką ir jėgą nusilpnu- 
siems, sumenkusiems kūnams. Nuga-Tono 
yra neprilyginamas menkėjančiai sveikatai ir 
spėkai, ir jeigu jus nesijaučiate gerai, ar jei
gu jus jaučiatės silpnas ir sumenkęs, jus tu
rite imti Nuga-Tone. Jus galite pirkti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stakt*, 
paparašykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaborto.

vargina menkas apetitas 
turi pabandyti Nuga-Tone 
dienas ir pastebėti, kokis 

seks. Sis puikus 
stiprumo budavotojas suteikia

muskulus ir or- 
grąžina poil-

Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VU AR PRIVATINES LIGAS.
Specialis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnu vyru.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir
Europos
Kaina yra 
prieinama 
nam.
ti, pasitarkite \
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE-

ČIA lįstų. 'cr/
Tris dešimt pepki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt m/cu tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

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

kampas Monroe St., Chicago, Crilly Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris deSlmt metų Siame name. — įni
kite elevatorių iki penkto augdto. Valan- 
dčliomie 10 iki 1. Panedčlials, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

gydymai, 
žema ir 
kiekvie- 

Kad pasveik- ?'

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir 
šeštadienio vakarais ir Nedėlioję pagal sutarti.

Praneškite HEMLOCK 8400 arba
LAFAYETTE 3171

P

Komplimentuojame dėl savo tau
tiečių lietuvišką programą kas 
panedėlio vakarą per WHFC RA- 

DIO stoti, 1420 Kilocycles.
Nepamirškite pasiklausyti

noMES S W

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63 St
M. T. KEŽAS G. A. NAKROŠIS,

Vedėjas Vedėjas,

Gerb. Tamsta:
Mano gyvenimo sąlygos pri

vertė mane atsisakyti iš “Nau
jienų“ kontesto, bet savo vie
ton suradau kitą, jauną tinka
mą darbuotoją Petrą Lukaucką. 
Jis Michigan City tikrai tinka
mai šiame konteste pasidar
buos. Veliju gero pasisekimo 
kontestantui P. Lukauckui dar
buotis kontesto darbo lauke, o 
aš nuo savęs bandysiu kiek man 
spėkos leis prigelbėti, kad tavo 
darbas butų pilnai sėkmingas.

Su gilia pagarba,
Matt Lashas,

Michigan City, Ind.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Emit This mTHEM DAYS ARE GONE FOREVER
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IR PAS KLERIKALUS EINA KOVA

Bostųno klerikalinis “Darbininkas” praneša žinią, 
kurią, anot jo reporterio, slepias oficialinis R.-katalikų 
Susivienijimo organas “Garsas”, būtent, kad

“Aukštasis teismas (Brookiyne) pripažino pa-

organą ‘Garsą’ ir kovo 3 dieną įtraukė į teismo ka
lendorių.”
Tas p. Lukoševičius reikalaująs iš “Garso” $100,000 

atlyginimo už patalpinimą organe “Centro Sekretoriaus 
šmeižiančio pobūdžio raštų”. “Garsas”, girdi, neprane- 
šąs apie šitą bylą, kadangi dabar einą Pildomojo Komi
teto rinkimai ir nariai, patyrę apie ją, gal nebalsuotų 
už senuosius viršininkus.

O “Darbininkas” “krikščioniškai” džiaugiasi, kad 
R.-katalikų organas yra apskųstas!

nistų partijai, grasina pavojus pasilikti be uždarbio.
Šitokiai teroro politikai joks teisingas žmogus ne

gali pritarti.
Tiesa, komunistai garbina Rusijos sovietų valdžią, 

kuri savo priešus ne tik šalina iš darbo, bet konfiskuo
ja visą jų turtą ir juos dažnai be jokio pamato sušaudo 
arba ištremia į Soloveckas salas ir kitas vietas, iš kurių 
beveik nėra žmogui vilties sugrįžti gyvam. Jei Ameri
kos komunistai turėtų galią šioje šalyje, tai ir jie taip 
elgtųsi su darbininkais, kurie priklauso priešingoms 
partijoms.

Bet komunistus ir jų “dėdes” Maskvoje visi civili
zuoti žmonės už jų terorizmą smerkia, todėl yra nelo
giška juos pamėgdžioti. .Įstatymai turi būt pritaikomi 
visiems žmonėms lygiai, nežiūrint ar jie mano vienaip, 
ar kitaip. Tik už nusikalstamus darbus galima žmogų 
bausti, o ne už jų nuomones.

Antras dalykas yra tas, kad persekioti dirbtuvių 
darbininkus už! komunizmą butų neteisinga ir iš prakti
kos atžvilgio. Darbininkai, kurie tiki į Stalino evange
liją, yra paprastai labai neišlavinto proto žmonės. Jie 
seka, kaip buriutės, paskui savo “vadus” dėl to, kad jie 
yra apmulkinti. Jeigu jie daugiau išmanytų — ypač, 
jeigu jie turėtų progos nuvykti į Rusija ir pamatyti, 
kaip yra pavergti žmonės Stalino karalystėje, — tai jie 
spiautų į visas Maskvos agentų pasakas.

Bet tie, kurie tuos nelaimingus darbininkus mulki
na ir išnaudoja, patys dirbtuvėse nedirba. Jie gauna 
pensijas iš Maskvos. Taigi, metantį iš darbo komunistus 
darbininkus, nukentėtų ne komunizmo agitatoriai ir 
propagandistai, bet tik jų aukos.

vienos draugijos, nė vienos or
ganizacijos, iš kurios tarpo už 
nusikaltimus nepasitaikytų vie
ną ar kh-t narį išmesti. Ir pra- 
lotui Olšauskui nustosiant būti 
pralotu nesubyrės nė Lietuvos 
katalikų bažnyčia, nė tos drau
gijos, kuriose jis savo laiku 
sėkmingai dirbo ir kuriose dau
giau jam jau nebus lemta dirb- 

žinoma, visiems nesmagu, 
laiku svietiškių ir pa
tai p gerbtas asmuo 
nustoja visokio pasi- 

ir yra izoliuojamas iš 
visuomenės tarpo.

TEISMO NUOSPRENDIS VYKINAMAS

Vokiečių telegramų agentūra “Ost-Express” paduo
da tokią žinią iš Kauno:

“Policijos departamento direktorius davė įsa
kymą visiems apskričių viršininkams nedaryti kliū
čių Lietuvos Socialdemokratų Partijos organizaci
jų atgaivinimui, kadangi partijai yra leista (teismo 
sprendimu) atnaujinti savo politinį veikimą. Po
liaus, visoms policijos įstaigoms yra įsakyta grąžin
ti vietinėms socialdemokratų kuopoms jų turtą, ku
rį Voldemaro vyriausybė buvo sukonfiskavusi.” 
Tai reiškia pilną socialdemokratų partijos laimėji

mą kovoje su administracijos sauvaliavimu.
Kaip žinoma, prieš keletą mėnesių Lietuvos Social

demokratų Partija laimėjo bylą Kauno Apygardos Teis
me, užprotestuodama prieš neteisėtą partijos uždrau
dimą ir jos* organo uždarymą. Tečiaus ir po to, kai teis
mo sprendimas jau buvo panaikinęs valdžios patvarky
mą, vietiniai policijos organai dar vis neleido partijos 
skyriams veikti' ir negrąžino jų knygų, archyvų ir kito
kio turto. Partijos centras todėl buvo priverstas duoti 
skundą Vidaus Reikalų Ministeriui.

Dabar matome, kad skundas nepasiliko be pasek
mių. Socialdemokratų partija savo teises atgavo.

Tuo nereikia stebėtis. Lietuvos valdžiai tenka skai
tytis su užsienių opinija. Kada Angliją valdo socialis
tai, o Vokietijoje socialdemokratai užima svarbiausias 
vietas valdžioje, tai Kauno ponai negali elgtis perdaug 
akyplėšiškai su socialistais Lietuvoje. Nuo Anglijos ir 
Vokietijos palankumo žymiai priklauso Lietuvos val
džios pasisekimas įvairiuose tarptautiniuose klausi
muose.

ANTAUSIS PILSUDSKIUI

Lenkijos seimo krašto apsaugos komisijos pirmi
ninku tapo išrinktas socialistas Pająk (Pajonk), kuris 
biudžeto debatuose seime įnešė pasiūlymą sumažinti 
kariuomenę taikos metu 60,000 vyrų, t. y. 25 nuošim
čiais.

Prieš tai tos svarbios komisijos pirmininku buvo 
piisudskininkas Kųsciolkovskis, bet dėl susikirtimo su 
opozicijos atstovais jisai iš pirmininko vietos pasitrau-

Komisijai išrinkus savo pirmininku griežtą Pilsud
skio oponentą ir militarizmo priešą, valdžios bloko at
stovai pareiškė, kad tai esąs “įžeidimas” maršalui, ir 
demonstratyviai išmaršavo iš posėdžio.

Lenkijos seimas, pasirodo, visgi “laiko bulių už ra
gų”, kad ir nepajėgia jį dar galutinai parblokšti.

DARBDAVIU TERORAS PRIEŠ TERORISTUS

Ne\v Yorko policijos viršininkas Whalen pristatė 
dvylikai kompanijų sąrašus trijų šimtų darbininkų, ku
riuos policija susekusi, kaipo komunistų agitatorius ir 
propagandistus. Policijos viršininkas žada panašius ko
munistų sąrašus įteikti ir kitiems darbdaviams. Jisai 
sakosi tuos sąrašus gaunąs iš savo šnipų, veikiančių ko
munistų eilėse.

Ponas Whalen siūlo darbdaviams mesti komunis
tus iš darbo, ir darbdaviai ketina tai]) ir pasielgti. Taigi 
šimtams darbininkų, kurie New Yorke priklauso komu-

Inkvizicijos Darbas Lietuvoje
Rašo Pr. Br.

Turbut krūptels, gerbiamasis 
skaitytojas, perskaitęs šio strai
psnelio antraštėlę. Taip. Tikrai, 
matyt, šventoji inkvizicija kelia 
iš apgriuvusių kapų savo kau- 
kolėtą galvą ir judina savo kro- 
kodilišką uodegą. Ir kur? Gal 
fašistinėje Italijoje? Ne! Musų 
tėvynėje Lietuvoje...

Nuvykau ana diena i Šiaulius'. 
Šiauliai tai ne Telšiai, ne Pane
vėžys, ne Marijampolė ir ne 
Kaunas, kur visokį Rymo agen
tai, pasidarę sau urvus, susukę 
lizdus, rengiasi prie kažko to
kio, jų manymu, didelio, svar
baus, viduramžinio. Atlikęs sa
vo tiesioginius, tarnybinius rei
kalus, užeinu pas vieną, kitą, 
trečią pažįstamūlių, pasimatyti, 
pasisveikinti, pasikalbėti, praei
tį prisinjinti, dabartį pasvarsty
ti ir apie ateitį pasvajoti. Ir be
veik visi, kaip susitarę, tik ir 
kalba, kąd naujai išspausdintą 
D-ro Jono šliupo knygą konfis
kavo, reiškia didelio pasipiktini
mo.

laisve žodžio, 
laisvė tikėjimo 
kai jau knyga

enciklopediški 
kiekviename 
žodyne kiek

Sukonfiskuotia šliupo knyga
Kas ta per knyga? —-Jilau- 

—Tik turbūt jau baisisiu.
knyga, kad dabar nė ne krikš
čionių valdžia, o konfiskavo. 
Kad ją gavus bent pamatyti?...

Ir žiūrėk šiaulietis žvaliai ap
sidairęs, ar kas iš lauko pusės 
per langą nežiūri, priėjęs prie 
durų raktų pasuka, reiškia už
sirakina, kad kąs iš nežinių ne
įeitų, ir, iš kokio nors plyšio 
ištraukia “konfiskuotą” knyga 
vardu “Tikri ir netkri šventie
ji.” Paveikslėliai iš gyvenimo 
kankintinių ir kankintojų. Ant
roji laida. Šiauliai. 1930 m. 
(reiškia Vytauto metai). Tit
nago spąstų vėj e Šiauliuose
spausdinta. 48 puslapiai, 
ro cenzūros leista”...

Man net akys padidėjo 
dis sujudėjo. Juk ta
man kaip poteriai žinoma. Ją 
vaiku būdamas, Lietuvoje dar 
bandą ganydamas, skaičiau ir iš 
atminties galėčiau papasakoti 
tuos 7-nis “šventuosius”: Hi
patijų, Ermenegildą, Stanislovą, 
F’lagelantus, Mikolą Servetų, 
Giordaną Bruno, Kazimierą 
Lyščinskį. Jų vienų butą ištik
imųjų (iš jų veikalų sprendžiant), 
šventais, tai tie tapę prakeikti, 
laužuose sudeginti; kiti niekšai 
ir paleistuviai—tapę garbinami 
ir šventais paskaityti. Na. ir 
kas čia, rodos tokio? Kas kų 
nori, tegul garbina, ka^ ką nor 
—tekeikia, bet tik tegul nede
gina ir 1.1., juk didžiausias 
šiandien kultūros davinys, tai

Ir “ka

ir ši r-

laisvė minties, 
laisvė “spaudos, 
ir 1.1. Bet čia, 
parašyta, “Karo Cenzūros leis
ta” ir išspausdinta—imti ir kon
fiskuoti, tai jau kažkaip vidur
amžių inkvizicijos dvasia dvo
kia...

Pradėjau skaityti. Beveik vi
są knygą perskaičiau ir nera
dau tos baisios “konfiskavimo” 
priežasties'. Paprasti “šventųjų” 
ir “prakeiktųjų” 
aprašymai, kokių 
enciklopediniame
tik nori rasi. Galų gale, žiūriu 
“Įžanga”. Vai! Tai ve. kur šuo 
pakastas! Ugi už žmogžudystę 
pralotas Olšauskas pasmerktas 
8 metams kalėti, tam tikrais 
Lietuvoje spaudos daviniais re
miantis', sarkastiškais juokais 
siūlomas į... šventuosius !i

Kadangi ta “įžanga” dėl kny
gos konfiskavimo’ nedaug kam 
teko skaityti ir daugiau niekur 
ji nespausdina, tai manau, 
suomenei nenusidėski, jei ją 
są čia pacituosiu, štai ji. •K

“Baisi” įžanga

“Visokioms progoms pasipy- 
nus įrodinėjau, kad kunigija, 
ypačiai katalikiškoj i, 
vadovauti bendruomenei kaip 
dorovės mokytojai; deja, Lietu
vos žmones, senais prietarais 
apšepę, nesugeba įsitikinti šito
kie, tvirkinimo teisybėje. Ir da
bar taip pat bus. Lenkijos ma- 
cochiada praėjo be žymaus at- 
sigarsėjimo gyvenime., o bažny
čia dar labiau s'unežmonėjo, tai 
ar galima laukti, kad Lietuvoje 
praloto Olšausko byla ir jo nu 
smerkimas 8 metams kalėti ki
taip atsilieps kaip kad lenkuose 
macochiada?

“Įdomu, kaip vienas politikoje 
žymus kunigas atsiliepia (tur
but kun. Purickis. Aut.) de! 
praloto Olšausko žmogžudystės 
[Liet. Aidas' No. 234 (718)]: 
‘Mes taip pat. (kaip bažnyčios 
viršūnės) nebuvome tos nuomo
nės, kad praloto Olšausko pa
smerkimas už sunkų nusikalti
mą butų ypatingas smūgis Lie
tuvos katalikų bažnyčiai, kad 
dėl šio vieno asmens galima bu
tų kaip nors ypatingai pakaltin
ti visą Lietuvos dvasiškiją. Pir
miausia, senai jau yra žinomas 
priežodis, kad nėra šeimos be 
išsigimėlio. O dvasiškių šeima 
juk tokia gausinga yra! Ir jei 
vienas kitas kartais' smarkiai 
suklysta, suklumpa, tai tas ne
reiškia, kad jis savo asmens 
suklupimų suteršia ir visus ki
tus. Juk, tur būt, nerasime nė

............................. . ■

vl- 
vi-

lietuvių tautą, ji Lietuvą ati
davė i lenkų rankas, ji palaikė 
baudžiavas ir baudžponįus; ka
talikybė sunaikino musų seno
vines kultūros' liekanas, ir šien- 
dien ji yra musų pažangos stab- 
dytoja ir vienybės ardytoja.

Lietuvos nelaime

ti.
kad savo 
sauliškių 
staiga 
tikėjimo 
laisvosios
Bet į tai mes žiūrime tik kai]) 
į atskiro asmens ir tam tikrų 
aplinkybių tragediją, iš kurios 
kokių nors labai toli einančių 
išvadų daryti netenka’.

“Su tokia nuomone nėra ga
liam sutikti. Gausingoje dvasiš
kių šeimoje gausingi yra nusi
žengimai, tik jie viešumon re
čiau iškeliami esti deliai kunigų 
įtakos visuomenėje. Nusižengi
mų krypti čia didina 'bent dvi 
aplinkybės: 1) Gregoro VII į- 
vesdintasai celibatas, ir 2) gam
tos mokslų pažanga bei aukštes
nioji teologijos kritika. Celiba
tas' kaip svetur, <taip ir Lietu
voje visais laikais buvo doro
vės gadintoju, ir čia labai maža 
nenusikaltusių kunigų teras
tųjų. Tai liudija cypdavatkių 
gaujos, kaip ir skundai tekėju
sių moterų, čia kunigai pri
lygsta gegutėms, kurios kiauši
nius deda svetiman lizdan, ir 
tokiu budu parazitaiija. (Skai
tyk: “Krikščionybė ir Lietuva”, 
“Apšvieta” Nr. 5, 1892 m.).

“Aukštoji tikybos šaltinių 
kritika prašalino fanatizmo pa
grindus, ir jeigu yra žmonės, 
kuriuos galima vadinti bedie
viais, tai kunigai. Tatai prirode 
mums jų nemoralis gyvenimas, 
turtų gobėjimas, valdžios ieš
kojimas. savo luomui privilegi
jų troškimas, ir norėjimas auk
lėti jaunimą nuolankiu dvasiš- 
kijai, be iniciatyvos, be plates
nės pasaulėžvalgos’. Tikėjimo 
netekę, dorovėje niekuomet stip
rus nebuvę, ir gamtos moks
lams nuolatos stebuklus atiden
giant, kunigai sumaterializėje 
ir išlepo, ir savonorumas tai jų 
luomo bene akyplėšiškiausioji 
požymė! Artimo meilė berods 
dažnai minima, bet praktikoje 
jos nėra.
Pralotas Olšfuukiis... kandidutas 

i šventuosius
“Jau dabar kalbama, kad 

pralotas Olšauskas daug išken
tėjęs esąs ir kad jis daug Lie
tuvai nusipelnęs esąs žmogus. 
Nusipelnęs! Ir todėl Centrali- 
nis’ Komitetas, turbut, sumanė 
juomi nusikratyti siųsdamas 
kur kitur... Todėl, turbut, ‘Sau
lės’ mokinės vengė sutikti pra
lotą viens ant vieno... Todėl pa-

netinka! žangieji lietuviai įtarinėjo pra-

“ ‘Bažnyčia’ tad Lietuvoje 
pagarbos ir guodonės užsipel
niusi yra, ji yra lyg usnys, svė
rės. kūlės, rūdys’ musų laukuo
se. Arba ji turi reformuotis 
ir su mokslu susiderinti, arba 
ji privalo išmesta būti iš Lie
tuvos viešojo gyvenimo. Kito 
kelio nėra.

‘“Gana papiktinimų! Reikia 
šviesos, dorovės, mokslo!”

Aišku ir žinoma visiems’, kad 
Lietuvos kunigija arba aiškiau 
sakant—bažnyčia, nedaug auto
riteto ir jokios galybės šiandien 
netur. Negal Šliupą ar kuri ki
tą savo inkvizicijos’teismu nu
bausti ar sudeginti, negal nė 
pralotą Olšauskų iš kalėjimo iš
imti. Bet dar gali viešai lie
tuviams akis temdyti ir protus 
mulkinti, dar gali valdžiai pa
daryti įtakos, kad šiokią ar to 
kių knygą konfiskuoti. Reiškia 
inkvizicija Lietuvoje, nors švel
nioje kol kas formoje, bet gana 
gyvai veikia ir diena iš dienos 
stiprėja.

ne

Skaitytojų Balsai
Pagarbą

“Pagarba tai skaisčiausias 
sielos žiedas; žmogaus širdis 
nežino kvapsningumo”, sakė Ho- 
sea Ballon.
Dorybės, stambios ar smulkios, 

Dangus neužmiršta
r net pelenus ar dulkes

Teisingo žmogaus,
Nors butų vergo,

Bi tik patogaus.
Jei kas negerbia,
Ant tokio dausos širsta.”

llliad’a.Ilomer’o

lotų buvus jų skundiku rusų 
valdžiai... Be abejo bus viskas 
padaryta, kad baudos laikas su
trumpės, ir ateityje, kas užtik
rins, kad pralotas... daug ken
tėjęs ir daug atgailavęs... ne
taps pakylėtas šventųjų eilėn? 
Jeigu Jonas Kantas, ėretikas, 
Huso draugas, lenkų įpirktas 
tapo Romoję į šventųjų eiles 
(skaityk Lukoševičiaus Histo- 
rya szkol w Krolest.vvie Polskim) 
ir vos nebuvo Bažnyčios Tėvu 
pripažintas; ir jeigu, net Budd- 
ha pateko šventųjų bendrijon 
(šv. Jcsaphatas), tai kodėl 
‘daug kentėjęs’ pralotas Olšaus- 

davat- 
kunigų 
švęnta-

daug 
kas galinus negali būti 
kų garbinamas' kaipo 
gaspadinių globėjas ir 
sis?

“Luomas, kuriam ne 
labas, bet savo kastos 
terūpi, netinka vadovauti tau
tos dorovei,( tautos švietimui, 
tautos metrikacijai. Tatai rei
kia įsidėmėti musų visuomenei, 
kad apsaugojus tautą nuo gre
siančių ateityje pavojų. Turime 
prityrimą, ką ženklina' krikščio
nių demokratų valdymas, ir žiū
rėkime, kad jis Lietuvoje ne
pasikartotų. Tegul kunigai prie
tarų moko tiktai ‘bažnyčiose’... 
Katalikybė nuo amžių buvo Lie
tuvos neprieteliumi: ji užsiun
dė Europą viduramžiuose prieš

tautos 
gerovė

ĮVAIRENYBES
Saufes spidulių verti

mas energija
Klausimas, kaip praktiškai iš

naudoti milžinišką, esama sau
lės spinduliuose, šilumos atsar
gą ir paversti jų darbą dirban
čia energija, jau seniai, domina 
inžinierius. Lig šiol yra žinoma 
daugiau kaip 500 įvairių pro
jektų, tačiau nei vienas iš jų 
praktikoj nepasirodė tiek tobu
las, kaip kad išradėjai tvirtino. 
Geriausiais pasirodė dm projek
tai. Vienas vokiečių mokslinin
kas pasiūlė du elementus, gyvo
jo sidabro chloridą ir geležinį 
chlorą, kurie jungiasi saulės 
spindulių įtakoj ir sudaro nau
ją junginį, kurs padėtas tam
soj vėl išsiskiria į pagrindinius 
elementus atiduodamas atgal 
gautą iš saulės spindulių ener
giją. Toji energija pasireiškia 
silpna elektros srovė. Kitas pro
jektas, amerikiečių inžinierio, 
remiasi principu rinkti į tam 
tikrą akumuliatorių saulės spin
dulius, panašiai kaip kad daro
ma su elektra. Mintis gera, tik 
gaila, kad lig šiol tokio šviesos 
akumuliatoriaus sukoncentruoti 
nepavyko.

Praktikoj kiek plačiau prigi
jo būdas sukoncentruotais sau
lės spinduliais šildyti vandenį 
garo katiluose ir pagamintu ga
ru varyti turbinas, kurios suk
tų dinaino mašinas. Pasirodo, 
tai yra visai įvykdomas dalykas. 
Viena tokia varoma koncentruo
tais saulės spinduliais mašina 
yra Egipte, netoli Kairo, kur iš
tisus metus šviečia saulė. Ta

■ mašina yra noriai rodoma turis- 
1 tams, už ką yra imamas mažas 
' mokesnis. Bet tai yra tuo tarpu 

visa praktiška tos mašinos nau
da, nes rimtesnio darbo nepajė
gia. Taip tad saulės spindulių 
energijos sunaudojimo klausi
mas dar palieka galutinai neiš- 
spi ęstas.

verčiamas

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Per mažai 
Vandens Geri

Apie jvairius

dvasinio peno

Pagarbos jausmo 
išdrįstu “Naujienų” skaitytojų 
dėmesį atkreipti į raštus, ko
kius beveik kasdien rašo “Nau
jienų” bendradarbis, gerbiamas 
K. A. skyriuje: 
Dalykus”.

Kiek dauk
skaitytojui teikiama, kiekvienu 
nauju gerb. K. A. raštu, pri
klauso nuo skaitytojo’ sugebėji
mo tasias' mintis pasisavinti ir 
neužmiršti jų...

Gerbiamojo K. A. raštai gali
ma prilyginti prie “Gausybės 
Rago”, iš kurio visko gaunam? 
veltu. Bet pasakėčios apie 
“Gausybės Ragų” tik pasaka, gi 
gerbiamojo K. A. raštai yra šių 
dienų mokslo išvėtyti gryni kul
tūros grudai.

Kad butų galima Chicagos 
knygynuose dar plačiau apsipa 
žinti su gerb. K. A. aprašytais 
“Dalykais”, tai tiesa, bet ne vi
si žmones gali sau tinkamus 
raštus pasirinkti, žmonių, it 
užburtame rate besisukančių, 
laikymui yra aibės “mokinto
jų”; tikri mėšlynai knygpalai
kių, lapelių ir “vadovų”. Kon
fucijus pasako: “didžiausia žmo
gaus yda, tai noras kitus mo
kinti.”

Prietaringą, į stebuklus tikin
ti, laisvai protauti be “dva
sios” vado pagalbos—veikti ne
galintį, tokį “apšviestų” tamsu- 
ną visuomet jo paties “vado 
vai” išnaudoja ir jo būdą—kaipo 
laisvo žmogaus —nusilpnina. > 

šitokiems nuskriaustiems ii 
aukštesnių mokslo negavusiems 
lietuviams gerb. K. A. raštai tai 
geriausias kelias į šviesų, kultū
rinį gyvenimą. Man labai daug 
laiko sutaupė ir nuo svetimų 
kalbų raštų skaitymo sulaiko 
gerb. K. A. raštai. Ačiuoju ii 
sveikinu “Naujienų” bendra 
darbį gerb. K. A. tokį, labai mu
sų tautą kultūrinantį darbą pa
mylėjusi ir nuosekliai atliekan-

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, sako žinovas, Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku
rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo medžiagą. Ki
taip gausite skausmą nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaiguli; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro reumatizmas gels, šlapu
mai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pagelbos 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Šalis druskų. Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti. šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, 
kad jos ' neerzintų kūno.

Jad Šalis druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų puto
jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apsčiai gero vandens.

I6MOKIT DEZAININiMA
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus Kalite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo į trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 f L

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie

Antrinai K. Rutkiuskas, M. D

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screcn 

“Dynamite” 
Dalyvaujant

CONRAD NAGEL, Kay Johnson, 
Julia Fa y

I «ir»ri
Vitaphune Vodevilio Aktai

T
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

lio Schuberto draugų. Simfo
nija turėjo nepaprastai didelį! Dar 

Ir nuo to laiko ji ries 
ai populiariška. 'Imą, 

Nėra abejones, kad tą die-! Lurdim. 
ną visi muziko.-; mėgėjai atsi-jvo mun 

pa rengimą.; nesiseki'

ardės. Dabar to nebėra. 
:uvo keletas kūmučių, ku- 
norėjo Įvesti savo dikta- 

i ii jos mėtė iš burdos

vykęs

tuvių 
tiniai

Iš Birutes
ys i “'Birutės 
gramas prasit

Bet ir tas joms 
<»• burdingieriu

Kovo 23 d. Lietuvių Audito
rijoj “Birutė” stato operą “U.a- 
valeria Kustikana”. Tai pirmą; 
k irtą tarp Amerikos lietuvių | 
statoma toks sunkus ir gražus I

Kensington
žinios

l*rie tos operos išpil<lym< 
prisideda “Birutės“ orkestras 
susidedąs iš 35 muzikantų. Bei 
kia pasakyti, kad opera yri
sunki tiek chorui, 
trui. Bet mokytojas 
čius jau sumokino 
lūs ir muzikantus.

svetainėje. Visi nariai-res ii 
visi tie kurie norite prisirašy
ti atsilankykite.

eborisir 
Be I 

keslras gros Schuberto 
iii ją No. VIII. Kūrinys \ 
nom s kaipo Schuberto 
užbaigia Simfonija”.

Tai yra nepaprastai gražus | 
muzikos kūrinys. Kiek liūdnas, Į 
bet I bai n 
si yra 
ten iaus
gyvenimas 
Schubert

si m f o

čia yra nemažai lavorščių 
brolių. Kodėl tavorščiai aplei
do savo brolius, nepranešė apie

prie tų demonstracijų.

tavo įsčių

vargingas
Keikia

gingai

ruis,
‘nūs.

Bau
kitur gyventi, jos ne

teko burdingieriu ir kostumie- 
Dabar piaujasi tarp savęs 
biznio kaip komunistai.

ž.
dėl

Aukos Lietuvos Pol
Kaliniams

liauta nuo p. J. Hanza, iš 

Canados, $1.00. Malonu, kad 
neužmiršta (u. kuriems musu

,a.
»u’

Kas
9

bus sekantis

Cicero

brolis ne
. Jame lar-1 aptuštino bizmerio r< 
s kompozi- tai biznierius privertė
ir skurdus I daugL’ii šviesų Kensington avė. 
žinoti, kad šaligatvėje. Dabar patogiau 
suvo trum-Į vaikščioti gatvėmis ir saugiau. 
> gana 

rė 1828 m., 
1 metus, 
cs simfonijų

11

\o.

ma prie geriausių pasaulio mu
zikos kūrimų, 
simfoniją publika >irma kartą 

ėjo progos išgirsti 1805 m. 
Jinasi, trims dešimtims ir 
tyniems metams praslinkus

išpildė V ienos

ko, kuris pripuolamai surac 
kurinį pas vieną iš nedaug

Brc/iu

su
M.

iš Kaukazo, o vienok 
mums suprantamai be

kalba. Kiti aktoriai vie- 
iš plačiosios Čikagos.
ir sakau, kad parengi

mas bus ne paprast, s. Palys

SLA. 260 kp. susirin 
kinius

S. L. A. 200 kuopos susirin
kimas atsibuvo 2 d. kovo, K. 
F. 'Mnėiuko svet., 2433 \V. GO 
St. (Nauju viela).

šis susirinkimas nebuvo taip 
skaitlingas, kaip tikėtasi;
ip-no Mačiuko netikėtai 
tas persikėlimas Į naują
tą nedavė progos tinkamai pa
kviesti narius į

P-n o Mačiuko

ir į seimą bus renkami atsto
vai.

Toliaus seko raportai. Pir
mas buvo musų kuopos jaunuo
lių, kurie turėjo šoki 22 d. 
vasario, Hayes “Motelyje”, šis 
šokis ypatingai buvo smagus, 
pavyzd i ilgias ir pelno davė 
$80.(10; nors diena Buv?) ne
smagi ir lietinga, lečiauš gra
žių, jaunų lietuvių susirinko 
virš 200.

Kitas raportas buvo išduo
tas iš pasilinksminimo vaka
rėlio, kuris Įvyko 1 d. kovo, 
p-nų Vitkų namuose, 
korelis buvo labai

Socie/y of Fenger. Linksmas 
ir laimingas jaučiasi tas “mo
kinys, kuris gali priklausyti 
kalbamai draugystei; mokinys 
rr mokinė turi pasįekti tam 
tikrą standartą, ir ne kiekvie
nas gali ji pasiekti.

Ne tetai pasitaiko p-lei Ade
lei taip, kad mokytojas prašo 
ją pagelbėti, liuosu laiku, vie- 
nam-kitam tokių mokinių, ku
riems menkiau sekasi moksle.

P-lė Petraitis baigia dviejų

metų kursą Fenger mokykloje 
birželio .menesi, užsitarnavusi 
daug garbės ženklų.

.Ii yra linksmaus budo mer
gina ir turi daug draugų tar
pe mokinių, lankančių tą mo
kyklą.

Ir ne tik angliškai gerai mo
kinasi p-lė Adele; ji rašo ir 
kalba taisyklingai lietuviškai, 
ir sako, kad nepraleidžianti nė 
vienos dienos neskaieiusi “Nau
jienų”. Pažįstamas.

Šis va-*' 
linksmas.

nes 
orei
vi e-

lankesnė, negu

susirinkimą.
naujoji vieta

senoji. Todėl
Gavėnią sustojo p’silinksmi- kuopa, padėk tvojusi p. Mačiu- 

n’mai, parengimai ir parės. Bet kui

Įvesti statymai

draugijai | kuri

\ėjc svetainėje pel
eni?, kas sekmadie- 

Liuosybčs svetainėje

pelno daugi ui, kaip šimtą do-į mus ir 
lerių 
7 d.

štai ateinantį sekmadieni 
nepaprastas parengimas, I 
duos Draugija Lietuvių!

. Programas bus ido- 
Įvairus. Keletas valan- 

nė nepa
jutus. šokiams laiko neliks.

Tam, kas norėtų ramiai lai-,

. Susirinkimas Įvyko kovojdų prabėgs, publikai 
Jame nutarė dar sureng 

din ir naujus narius pri 
už pusę • Įstojimo. Progi 

Įstoti i draugiją
imti
bus
tu įstojimu

venusių visokių tautų.

uz 
turima, 
mus čionai.

priėmimą, padarė nu
kali laikvti susirinki-

1
kitu c

prisira- 
kuo-

Dai
nį e-

nupigin- isilankyli į Lietuvių Liuosybės 
i svetainę sekinadp’enio vakarą.
Užtikrinu, kad atsilankiusieji

šė, o du persikėlė iš 
pų.

Šis susirinkimas buvo 
resnis, negu pirmesni šių 
tų susirinkimai. Kuopa turėjo
progą susipažinti su gerbiamu 
0-to S. L. A. apskričio pirmi
ninku /p-nu .L Stungiu, kuris 
pasakė trumpą kalbą, kas link 
S. L. A. ateinančio seimo ir 
ragino, kad pavartotumėm ge
riausius budus prisirengimui.

Raštininkas pranešė, kad 
blankas balsavimui Ceųtro Val
dybos narių jau turįs, bet bal-

Prograimo daly|vjių neskellb-!isavimas liko atidėtas ateinan- 
kaišlų tikinčių, kaip buvo po- siu. Bet jau dabar pažymėsiu, čiam susirinkimui, nes kuopos 

magikas rodys į- valdyba prižadėjo sukviesti 
___ . Jis yra at- VISUS kuopos narius. Taipgi

la desėlkų metų »atgal.
kuris netikėjo,' buvo metamas vairius stebuklus.

vienas

TAS KIPŠAS ŠESELIS 
ką jūs norėtumėt nugalėt

“ Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

■

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalytės

ujo#.

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
figūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnės uš pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

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

“It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimų—prieš kosulį.

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

N U SIS TAI YKI1 E RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

kaip scnii
Jaunimas
jo mandagumų, ir linksmai pra
leido laika. Išsiskirstydami vi-

€ v

si pageidavo, kad ir tankiau
•Jautų surengti panašus vaka-

pasižymė-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ereihaimgas

Kentėjimas!
Kuopos susirinkime nekutie 

nusiskundė, kad Įgavę pakvie
timą su neteisingu p-nų Vit
kų antrašu, todėl ir nesuradę 
vietos. Dengimo komitetas už 
tokią klaidą, vieloj pagirimo, 
tur būt bene gauna ‘keplos”.

O musų gaspadinės, p-nios 
Vitkienė, Kunčienė ir Puodžiū
nienė, tai yra tikrai supran
tančios savo “bizni”, nes su

gebėjo apie 50 išalkusių y pa 
tų pilnai papenėti, o ištroš-

.L Kiškis.

Ir vėl lietuvaite pa 
sižymėio

Illinois universiteto 
laimėjo gražuolių

runai t ė, 
studentė, 
kon testą Illinois valstijoje. .Ji 
tikrai pasižymėjo.

Keliomis dienomis vėliau 
“Naujienose” dar buvo praneš
ta, kad pasižymėjusi kita lie
tu vaite, buten I p-lė Karpi utė 
— moksle.

Dali? r vėl kita lietuvaitė pa
sižymėjusi g< iii mokslu. Ji yra 
>lė Adelė Petraitis.

P-lė Petraitis gyvena uul re
ni 50 Kast 1(11 place ir lan
ko Fenger 2 tikslesniąją moky
klą. Ji ne tik už visus kilus 
jos klesos mokinius geriau mo
kinasi, ji taipgi išrinkta kie
les vice-pirmininkė.

Adele
■anko šią mokyklą, ji priklnu- 
;o los mokyklos garbės drau
gystei — The Pliorex Honor

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiaus
(šrodo ir jaučiasi 20 mėty 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas.vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In- 
<aro vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linipien- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jų j 
juoksitės net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgn—No. 90?

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos banlo*

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintij 
greitai.

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriom Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotus.

Save apsaugoti, pirk tikrą. 
Bayer yra saugus. Visa-

Ar kokis kitus skausmas su
laikys atlikti sutartį —

da tas pats. Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

BU E It ASPIRIN
A spiriu yra trade žynio Bayer Fabriko Monoaveticacldcster of SalieyUcacid

Ypatiškai Vedama

Į LIETUVĄ
NOKTU GEKMAN LLOYD
EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu

IŠPLAUKIANČIU Iš 
NEW YORKO

GEGUŽĖS 3 D.
PO PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŲ LAIVA
KORČIŲ AGENTŲ 

AMER. DRAUGIJOS

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 
metų Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms

Minėti Šventėje
SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ 

VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS I LIETUVĄ

N O R T H G E R M A N LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Del Informacijų kreipkitės i

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DR-GIJĄ

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grane! St., B’klyn, N. Y. 

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

J. VASILIAUSKAS,
81 I Bank St., Waterbury, Conn. 

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

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

“NAUJIENOS”.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
A. VELEČKTS,
402 South A v., Brielgeport, Conn. 
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsteel St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Superior A v., Cleveland, O.
JC MAKAREVIČIUS,
95 Lihertv St., Ansonia, Conn.

K. VAIŠNORA,
Franklin Savings ir Trust Co., 

Pittsburgh, Pa. 
J. URBŠAS,

187 Oak St., Lawrcnce, Mass.
P. MOLIS,

1730 - 21th St.. Detroit, Mieli.

J. G. BOGDEN.
322 W. Long St., Du Bois, Pa.

J. ZOLP.
4559 S. Paulina St.. Chicago, 111.
V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VARASIUS.
S. 12 ir Carson St., Pittshurgh, Pa.
“TARPININKO” AGENTŪRA,

A. Kupstas, 332 W. Broadway.
So. Boston, Mass.

MISS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St.. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS,
395 Broacbvay, S. Boston, Mass.
K. K A ŽEMĖKAS,
793-797 Bank St., Waterbury, Ct.
P. BARTKEVICZ,
678 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDABRAS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS,

. . . . . ... . . . V.
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MUSU KONTESTANTŲ STOVIS
Darbas Eina^ Pirmyn

Dovanos vertės $500 
Reikia balsų 15,000

LAIPSNIS 3-čias
Dovanos vertės $250
Reikia balsų 8000

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

Dovanos vertės $25 
Reikia balsu 1100

Dovanos vertės $25 
Reikia balsu 1100’

NON
GRADUS

NON
GRADUS

M rs.
4400

I).

Rockvvell

Chicago, 111.

Turi balsu

MISS HELEN 
BĖDULIS

207 Julės Street 
VVestville, III.

Turi balsų
4595

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III.
Turi balsų 

2142

LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 38,900

LAI USNIS 5-tas
Dovanos vertės $1,000
Reikia balsu 28,000

JOS. MITCHELL
906 Prescott St., 

Waukegan, III.
Turi balsų

1525

W. BUKŠNIS
7707 Hartvvell Avė. 
Dearborn, Mich.

GEO. SUGZDINIS
504 S. Binkley Av. 
VVest Frankfort, III 

Turi balsų 
2003

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI., 
Grand Rapids, 

Mich. 
Turi balsų 

1250
1261

P. I). ANDREKUS
Pentvvater, Mich.

A. POVILAITIS
1740 Beecher St., 

Detroit. Mich.
Turi balsų

1260

A. JOKANTAS

3934 S. Rockvvell St.

Chicago, III.

W. KOŠIS 
515 Hurlburt St., 

Peoria, III.

P. J.
JUZELIŪNAS .

3222 R St. South 
Omaha, Neb.

WALTER MALUS 
4441 S. Campbell 

Avė., 
Chicago, III.

Kontesto darbas eina, kointe -1 
tautai darbuojasi vieni daugiau 
kiti mažiau, o treti dar tiktai 
rengiasi darban. Tie, kurie vei
kia iš pat kontesto y vadžios, yra 
pusėtinai pasivarę priekyn. bet 
tie. kurie pradeda dirbti tik da
bar, jiems biski sunkėliau pavy
ti pirmuosius, žinoma, kontes
to darbas priklauso nuo sąlygų, 
kuriose kontestantas veikia. 
Imant mažas kolonijas, kuriose 
tiktai vienas kontestantas — 
jiems galima pradėti ir vėliau, 
sėkmingumas jų darbo taip ge
rai užtikrintas kaip ir tiems, 
kurie pradėję dirbti pradžioje 
kontesto.

Bet Chicagos kontestantams 
yra pavojus apsileidime. Jeigu 
kuris jų nespėja paimti prenu
meratos bei skelbimų, tai tą pa
daro jo kolega, kitas kontestan
tas. Chicagos kontestantai tu
ri budėti, būti ant sargybos, 
nes kitaip nebus lemta nei vie
nam Chicagos kontestantui pa
siekti aukštą laipsni. Tą mums 
ryškiai Įrodė praeiti “Naujienų” 
kontestai, kad Cicero ir Detroi
to kontestantai pasiekė aukš
tesnius laipsnius, negu Chica
gos. čia, žinoma, yra kaltė 
veikliųjų kontestantų, kad jie 
pradžioje kontesto dirba iš lėto 
tikėdamiesi, kad platųjį veiki
mą išvystys pabaigoje kontesto; 
pabaigoje gi kontesto pasirodo, 
kad stambieji prospektai yra iš
gaudyti kitų kontestantų.

Bet kaip ten nebūtų, darosi 
gana keista, kad Chicagoje, kur

yra šimtai lietuviškų biznių, ka
me kontestantai sukelia tūks
tančius dolerių, neįstengė praei
tuose dvejuose kontestuose nei 
vienas iš jų pasiekti aukštesnio l 
laipsnio, negu Cicero ir Detroi
to kontestantai. Galimas daik
tas, kad tas gali atsitikti ir šia 
me “Naujienų” kontesto. Det-^ 
roite kontestantai dalyvauja ga
na apsukrus vyrai: Povilaitis ir 
Bukšnis; niekas niegali iškalno 
tikrinti, kad jie nepralenks dau
gumą Chicagos kontestantų. Na, 
o Cicero—Deveikis. Well, dar 
iki šiam laikui nepasirodė, bet 
kas. gali užtikrinti, kad diena 
po dienai su sykiu atsidurs’ au
kščiau kitų kontestantų.

Tiesa, mes Chicagoje turime 
du žymius kontestantas — p-nia 
D. Žukas ir Ambrazevičius. Pir
moji pradėjo darbuotis gana 
anksti, stovi aukščiau kitų kon
testantų. Ambrozevičius dar te
bevargsta pirmame laipsnyje. 
P-niai Žakienei yra progų pa
siekti aukštą laipsni, jeigu ne
nustos vilties ir energijos kon
testo darbe. Dar yra keletas 
kitų kontestantų, kuriems reikė
tų pasiekti nežemesnius laips
nius negu p-nia Zukienė ar Am
brazevičius. Tarp jų yra A. Va
siliauskas, p-lė Williams, Urne- 
žis, Atkočiūnas, Ruiko, Shattas. 
Jurėnas ir keletas kitų.

Už Chicaginės kolonijos tik
rosios grumtinės turės eiti tar
pe Westvillietės p-lės H. Redu- 
liutės, Waukeganiečio J. Mit- 
chellio, Kenoshie.čio J. Martin,

Grandrepečio T. Aleksyno ir 
Rockfordiečio J. J. Petraičio, j 
Atrodo, kad iš šitų penkių kon
testantų turi daugiau galimybių 
pasiekti aukštesni laipsnį p-lė ■ 
Rcduliutė ir p. Mitchell. Gali-1 
mas daiktas, kad šitų dviejų 
kontestų darbas lyginsis darbui | 
Detroito kontestantų Bukšnio j 
ir Povilaičio.

Tiesa, vra dar daug kitu kon- 
testantų, kurie tiktai dabar yra ' 
pradėję darbuotis, sunku dai i 
yra spręsti apie jų spėkas. Ne
tikėtai pasirodė su sykiu St. 
Louis, Mo., žymus tos kolonijos f 
darbuotojas p. Walter Domashe- 
vich. Buvo manoma, kad St. 
Louisi yra visai snaudžianti ko
lonija, bet buvo apsirikta. Ga
limas daiktas, kad kontestantas 
Domashewich sugebės kai ku
riuos Chicagos kontestantus 
pralenkti. Tokių “surprais” 
dar gali padaryti daugelis kitų 
kontestantų.

Kohtesto vedėjas negali at
spėti ką kuris’ turi rankovėje, 
bei kokius prospektus turi atei
čiai. Šitas mano pranašavimas 
yra lygus budavojimui namo 
ant smilčių. Iki kontesto už
baigai yra dar veik trys mėne- 
siai-r-* kiekvienam kontestantui 
yra proga susibudavoti tokį 
garbės namą, kurio bokštai 
siektų patį aukščiausią kontes
to laipsni. liet kiekvienam 
norinčiam progresuoti kontes
tantui reikia turėti ganėtinai 
ištvermės pasiryžime.. Durys 
yra atdaros kiekvienam kontes
tantui prie bile kurio aukšto 
laipsnio, bet reikia sunkaus dar
bo įdėti, kad bent kurį aukštes
nį laipsnį savo darbu išlyginus.
Kontestantai be ganėtino agre

syvumo savo dirbamame darbe 
negali sėkmingai progresuoti. 
Pasiryžimas yra sveikiausias 
.vaistas gydime neveiklumo ligai, 
žinoma, apart pasiryžimo dar 
reikia tinkamo plano dirbama
me darbe, sveiko takto plu • 
atvirų akių ir geros klausos, 
žmonės turintys šitas visas 
ypatybes visuomet randa įvai
rių progų gyvenime, kad būti 
laimėtojais bile kuriame dirba
mame darbe.

Tas pats yra ir su musų kon- 
testantais —kurie turės pasiry
žimo, sveiko takto, atviras akis 
ir gerą klausą—kiekvieną progą 
kontesto darbe tinkamai išnau
dos. Tokie kontestantai nors ii 
blogose sąlygose veikdami tu
rės vidutiniškai gerų pasiseki 
mų.

Laike praeitos savaitės pasi
rodė būrys naujų kontestantų 
—visi jie kaipo laukiami sve
čiai buvo priimti į darbščiųjų 
kontestantų šeimyną. Kaį kurie 
jų su sykiu atsidūrė pirmame 
laipsnyje, o kai kurie pas non- 
gradiečius, dar kurį laiką ap
sistojo. Būtent— W. Domashe- 
vich iš St. Louis, A. Povilaitis, 
Detroit ir T. Aleksynas, Grand 
Rapids— lieka pirmo laipsnio 
kontestantais. W. Košis, Peo- 
ria; W. Gritenas ir W. Malus, 
Chicagoje; Kazys Brazas’ Syd- 
ney Minės, N. S., Canada; S. P. 
Parednis; Zeigler; G. Naujokai
tis, Collinsville; J. Valavičius. 
Indiana Harbor; Ch. M. Raczai- 
tis, Springfield; J. Evanaus'kas. 
Chicago; A. šmigelskis, Cleve- 
land pas “Non Gradus”.

Julius Mickevičius,
“N.” Kntestanto Vedėjas.

WALTER 
DOMASHEVICM 
841 Brooklyn St 

St. Louis, Mo.
Turi balsų 

1181

ALEX
AMBRAZEVIČIA

3210 S. Halsted St.
A.VASILIAUŠKAS’

4071 Archer Avė.
Chicago, III.
Turi balsų

1262

P. Atkočiūnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison
Chicago. III.
Turi balsų

1420

CH. SHATTAS
1843 S. Halsted St., 

Chicago. 111.
Turi balsų

1250

J. J. PETRAITIS
1828 Green St., 
Rockford, III.

Turi balsų
1302

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1252

JOE WASKE
1451 VVest Van 

Buren St. Chicago
Turi balsvi

1250

Chicago, III. 
Turi balsų 

1280

..K. G. URNEŽIS..
5605 S. Throop St.

Chicago. III.
Turi balsų

1245

JOHN/ RUIKO 
12331 Emerald Av. 

Roseland, III. 
Turi balsų 

1243

P. SAVICKAS

114 Moultrie St., 
Pittsburgh, Pa.

Turi balsų 
1201

J. MARTIN
4604 — 7th Avė, 

Kenosha, Wis.
Turi balsų

1200

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1201

PRANAS

4111 So. Richmond STEPONAITIS

St.. Chicago, III. 1023 Gideon Ct., 
Racine, Wis.

S. V. PARENDIS,

Box 924

Zeigler, III.

♦

KAZYS BRAZAS,

Sydney Minės, N.S. 
Box 436, 
Canada

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte, Man., 
CANADA

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė., 
Chicago, III.

P. TIŠKEVIČIUS

27 Norvvood Avė., 

Brooklyn, N. Y.

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St., 

Chicago, III.

A. SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė., 
Cleveland, Ohio.

G. NAUJOKAITIS,
18 S. Hesperia St. 

Collinsville, 111.

P. DŽIAUGYS

6029—34th Avė.

Kenosha, Wis.

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor, 
Ind.

W. GRITENAS

3241 S. Halsted St. 
Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

STEBUKLAI

prabėgo keli tūkstančiai 
nuo to laiko, . kada Ma- 
vede žydus per Raudo- 
Juras. Mažiešius lazda 

jura prasiskyrė,

Komunistai 
smalkaus 
pas 
dėl 
jus 
m o.
kietą, kaip patys komunistai bu- i 
vo pasikvietę policiją svečiuos-j 
na. Juos gerai vaišinote.

Dabar vėl buvote pagarsinę,1 
kad rengiate bankietą, lai po-, 
licija manė, kad surengtas ban- 
kietas. Bet atvažiavusi, ji rado

giriasi, kad dėl; 
veikimo atvažiuoja 

juos j garažą policija. Ne 
smarkaus veikimo policija 
atlanko, bet dėl draugišku- 
Visi atsimena pereitą bau-Į

Lietuvių valanda Graboriai

policiją apgaudinėsite, tai kaip 
kada galite gauti kočėlų para
gauti.

Pereitą sekmadienį lietuvių 
valandos radio programas, iš
tikto, buvo geras, ir smagu 
buvo klausytis jo. Komp. A.

■ Vanagaitis su p. Olšausku mo
ka ir žino ką dainuoti. O žtv- 
vėjantis kanklių garsas ir se
nobines dainelės, kurias taip 
nuoširdžiai p. Olšauskas dai
nuoja, išspaudžia ne vienam 
ašaras iš akių.

Phone Bouievard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL

Akių Gydytojai

Naujie 
švilpė ir liežuvius 
raudonųjų mažie-

nieko prieš bedar-

Ir tavoiščiai buvo susipykę. 
Maniau, kad atsidurs teisme. 
Mat kame dalykas: du proleta
rai dirbo garaže tris savaites, 
paskui pareikalavo iš komisarų 
algos už darbą. Komisarai nus
tebo. Jie manė, kad tie proleta
rai dirbo veltui. Proletarai pa
siaiškino taip: kol jie manę, kati 
ta įstaiga yra visuomenei, jie ir 
dirbę veltui: bet kai pamatę, 
kad ta Įstaiga tarnaujanti tik 
komisarams, tai ir pareikalavę 
atlvgiuimo.

* ' I
Tuo liksiu komisarai laikė 

slaptus susirinkimus. Buvo at
važiavęs vyriausia komisaras iš 
>azietos. Kvietė ir mane būti 
tame susirinkime. Andriulis 
pirma buvo išdidus, bet Įsivėlęs 
Į triubelį su darbininkais, priė
jęs prie dailydžių, maldavo: pa
aukaukite, girdi, savo visą už
darbį garažui.

Praėjus kelioms dienoms, vėl 
šaukia tuo tikslu susirinkimas | 
vardu progresyvių. Tame susi-j 
i inkime 
lieta i * i

'Puoš programos tenka mums 
girdėti pasidėkuojant p. Jos. 
ihidriko korporacijai, kuri už
laiko ir parduoda visų geriau
sių išdirbyšeių radios, pianus. 
Krautuvė ramkisi 3417 South 
Halsted st.

Budniko orkestrą, kuriai va
dovauja p. M. Jozavitias ir Pe- 
Iruševicia, kas sekmadienį vis 
•buri ką nors naujo ir puikiau
siai groja. Tikrai gražiai ir 
maloniai skamba vargonai, ku
riuos groja p. Sauris ir jo

Taipgi ketvergo vakarais, iš 
kitos radio stoties — WHFC, 
nuo 7 iki <S vai. būna geras 
programas. Klausytojas.

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

’ Physical Therapy & Midwite 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

susitaikė. Davė po bi-1 Įj 
komisarų gazietos balių 
kvait, lik nežinią kail

■ Jau 
metų 
žiešius 
nasias
mostelėjo 
žydai perėjo. O faraonų karei
viai, norėdami žydus pasivyti, 
prigėrė. Visgi Mažiešius išgel
bėjo žydus iš vergijos.

Ir visa tai atsitiko jau keli 
tuksiančiai metų atgal. O da
bar, 6 kovo 1930. Chicagoj rau
doni mažiešiai vedi ‘ bedarbius” 
nuo Lake stryčio ligi 31, reiš
kia, iki Bričporto. Bet kapita
listai nesivijo kaip faraonai, o 
da davė apsaugą, kad veda
miems niekas nekliudytų.

Mažiešius. išvedęs žydus i 
pustynes, užorderiavo iš dan
gaus keptų balandžių, ir balan
džiai pradėjo dribti žydams i 
sterbles. O raudonieji mažiešiai 
parsivedę alkanus bedarbius Į 
BriČportą, net po senvičių neuž- 
fundino. Darbinii kai, kaip buvo 
alkani, taip ir yra. Jau sakau: 
nors balandžių ir neturėjo, tai 
galėjo strazdais pavaišinti.

Mano supi atimu, darbai eitų 
gerai, jeigu nebūtų “Naujienų’ 
ir Grigaičio; tą Įrodė bedarbiai, 
kurie maršuodami pro 
nas” staugė, 
rodė. Tai vis 
šių orderis.

Aš neturiu
bius ir iš bedarbių nesijuokiu 
Bet kad raudonieji mažiešiai 
rengia 'tokias demonstracijas 
ne bedarbių naudai, o tik išpil
do Maskvos Įsakymus, tai jau 
darosi daugiau, negu juokas. 
Tegul jie pirma suskaito kiek 
Rusijoj bedarbių badauja ir te 
gul ten mėgina demonstracijas 
kelti. Tuojau sulys 6 pėdas i že
mę.

Ir kur jus tokius blioferius 
rasite, kaip komunistai ? Ale i ų()S lietuvio Lizniei io žmona ir 
luoja žmonėms per akis: pasa-|gela 
kė, kad dalyvavo 25 tūkstančiai j |onil 
bedarbių, kai maršavo-Halste:1, {()S< 
stryčiu. Ir vaikai gali juoktis: 
25 tūkstančiai — tai vienas 
galas bii'tų buvęs Lake gatvėj, 
o antras 31-moje. 'tokiu bildu 
nebūtų reikėję nė maršuoti.

Daugiau negalėjo būt, kaip 
3000. Tai reiškia, kad 22 tūks
tančiai uždėta. Be to, ėjo 'tokių 
bedarbių, kurie savo amžį nėr? 
dirbę. Daug ėjo iš darbo išli
kusių, ir daug ėjo tokių, kurie 
naktimis dirba, ir visi skaitėsi 
“bedarbiai”.

Kad kapitalistai nesirūpina 
bedarbiais, tai jau tas aišku. O 
kad komunistai nesirūpina be
darbiais, tai irgi aišku, nes 
Maskvoje, ne mažiau bedarbių, 
kaip Chicagoje. Bet ką tu žmo 
gus padarysi: i .deni mažie
šiai veda aklą minią paskui sa
ve, ir tiek. —Pustipėdis.

Laiškelis iš Floridos
P-nia1 J. Osinskienė, čikagie-1 

M. Jurgelionienei I 
Floridos, kuriame/a iškeli

praleidžianti. Siunčia linkėji
mus dr. ilgams Čikagoje.

P-nia Osinskienė yra čika

“Naujienų” draugė. Mu
ganti žinelę iš tolimos vie- 

R?p.

Sic laiškai yra atėję is l’.u- 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina i vyrhuisįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. BeiJ; 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advcrtised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gal- [

Roseland
žinios

ii HM’

h-

‘4

Phone
Hemlock 9252

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

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telcphone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijas 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoju ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 VV. 18th Street
Canal 3161

BĮ, kaip kad šiame sąraše pa-į 
žymėta. Laiškus paštas 1 
tam tikrą laiką, o paskui 

į naikina.

517

>25

>27

5 10

Jau buvo rašyta “Naujieno
je”, kad komunistų demonstra
cijose margavo tie, kuriedirba, 
'lai tikra tiesa. Visiems žinoma, 
kdraugas Jukelis turi šiušių 
(aktorę. Bet demonstracijos 
dieną jis pasamdė darbininką

5 17

567
568
570

Chicagą maršuoli. Dabar vieni

ri “draugas” Jukelis? Butų ge
rai, kad draugas Jukelis viešai 
pasisakytų kokio darbo uoli, 
tada nereikėtų klausinėti jo.

Pusžrm ’itis, šarkiimas ii 
Kilbasninkmi turi genis darbus, 
perai uždirba, l.at ir jie marša- 
vo So. Chiragoje. Tur būt jie 
nori šlavikų darbų. Pirmiau 
prie gatvių taisymo ir šlavimo 
niekas nenorėjo dirbti, dabar 
vis daugiau atsiranda norinčiu 
dirbti prie tų darbų. Manau, 
ieruet bus geriau ištaisytos ■ 

vės.

571
575

580

Cebauchas Vilims 
Dymus \Vladyslaw 
(iirdvain Lenu 
Janczeuski Stanisla\v 
Joki) y s Juozapas 
Jonuska Juozui 
Juška Leonas 
Klcwas S 
Kulikavvski Lot tie 
Lukosenei Onai 
Lukosaite Adele 
Malanauskiene Audi.j 
Ogorzsla Elzbieta 
I ladz i n k i 11 as Itaurinas 
Skupas Jonas 
Tamosauskis An tonas 
Tarozas Amely 
lTartai Mikniui 
Valceniaut llie 
Vilimui Kozin 
yVamo A 
Žitkus Anastasia

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III,
Tel. Victory 1115

-O-------

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

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St,

Telefonas
Bouievard 5203

1327 So. 49 Ct,

Telefonas
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

su-;
IZIDORIUS SKREBIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo U dieną, 3.40 valandą po 
pietų, 1930 m., sulaukęs senat
vės, gimęs Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap. Paliko di
deliame nubudime moterį Mor
ta, su sūnūs — Joną ir Jurgį, 
dvi marčias — Eminą ir Stel
ių, du pusbroliu — Simoną ir 
Motiejų Skrebius, dvi brolie
nes ir gimines. Draugijose pri
klausė: šv. Kazimiero Treti
ninkų, Apostolice ir Labdarių. 
Kūnas pašarvotas randasi 6827 
Sq. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks kovo 15 
dieną, 8 vai. ryte iš namų j 
(fimimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos 
velionio siela, 
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. 
bio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Simai, Pusbroliai, 
Brolienės ir Giminės.

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

už 
o iš ten bus nu-

Izidoriaus Skre-

■ i
o • • .•av

s

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS /
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos akaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bouievard 7589-- -O---

O

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Bouievard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Įvairus gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

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

-------o-------
Ofiso Telefonai Virgrinla 0030 

Bna. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
ii iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 

■ą. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

VaUadoa 8:80 iki 0:80 vakaro

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcta Banko

So. Ashland Avė.1800

Nuo 2

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 iki IK

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei
Dr.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėti o j pagal sutarti

A. K. Rutkauskas, M.I).
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirucaa

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chronišku 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

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Bouievard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
l’hone Kenwood 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

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ano G iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5197 
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

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas» 
Syrewicze Co 

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

Ofiso ir Rez. Tol. Bouievard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South ArtcEi\n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Pb.one Bouievard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis' Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Phone Bouievard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3201

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS 

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 181t
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Bouievard 3697
3315 So. Halsted Street

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.’
Tel. Bouievard 7589

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

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avc. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12

.. .........

vak.
dienos

Įvairus Gydytojai
11K SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedelioj pagal sutarti

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKĄ S) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — 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

Garsinkites Naujienose i

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone • Bouievard 7878 '•

~ *•
.<A?.4dia'r*.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

LOVEIHIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Bouievard 7314

Akių Gydytojai 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-ilakščio ąptie- 
kos) po nr. 2123 Wost 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. Bouievard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 31HT 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

4729 lubos

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Avon 2 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, VyriBkų ir Vaiki ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880
Telefonas Yards 0994

A. MONTVID, M. o DR. MAURICE KAHN
1579 Mihvaukec Avenue, Room 209 

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

Tol. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia%

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 

Rez. Telephone Plaza 8202

Office Bouievard 7042

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 South Ashland A vena e 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO. ILL

Ręzidencijns Tel. Midvray 5512
i Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais it Kątvergab 

8 iki 8 v. v.

2221 W. 22nd St.
Arti Leąyitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Węst Adams St., Room 2117
. Telephone Randolph 6727

Vakaraia 2151 W. 22nd St. nuo #-■
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96BI

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 731 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6928

F. W. Chemauckas
Advokatas 1

134 North LaSaUe Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iki 5 vai vak.

Office: 1900 So. Unloe Av* 
Tel. RooMydt tnO

LocH
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diena
Antradieni buvo 

jos diena Čikagoje, 
registravo primai y

regis Iraci- 
Viso užsi- 
balsavimui 
71 yptų.

Reikalauja paleisti mie
sto darbininkus

r ’iečių komitel.'s, vadovau
damas Stratvno, reikalauja, 
idant asesorių taryba paleistų 
dalį (Rūbininkų, kadangi ofise 
esama (‘ ibininkų daugiau, ne-

Tautiški kunigai laikę 
pamaldas

XV i I Ii :i m

vietos \V. Division
kę lenkų 
kunigai,* o

praneša, kad 
ves pamaldas 
itiškos lAižnvčioš 
e Romos k
vakar buvo

()-

pra

NAUJIENOS, Chięago, III Ketvįrtad’enis, kovo 13, ’80

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS I

už Charles 
lepu J ikonų 
su SJaujhl

da bllotojas
Thompsono

nešta ui 'jenose

nušovimu su 
imtas klausinėli John Pampi 
n r 11a (1125 Larrabee st.), dar
buotoj's už Sam Cherry, Do
lmeno republikonų kandidatą.

Vaika užmušė

nprH’ltuimai KVUyrue cnrouiHUų ir aailIM U 
Jei kiti negaiAjo Jumie Išgydyti, ateilan 

nyki t i>»>. n>Hiie. Mano pilnaa lėi'Czaiultiavt 
maH att<lc>iK8 Jūsų tikrą Ilgą Ir jei aA apui 
inaiii ma gyiiytl, avtikaia junta augry*. Ei 

i>ar tikrą ap'-eialiHtą kun« neklaus jūsų 
ir litis Juma Akauda t>el pats pasakys 

a ai utį oo ikeKEanjiuavinio—kav jutus

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 16 rytu iki 1
nuu 5 iki 7:30 vakaro. Ne<t 
nuo 10 lr> l no oirlų

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

<Ul 
»o

JO st.

samu 1,58

Aulas mirtinai sužeidė Pėtei 
irtin.'s, 10 metų bernaiti 
35 North Leavitt st.), kai 

, ėjo i mokyklą. Auto šofe- 
,, Anlhonv Schvcocher (3432

Jfiso 
dėtu.

lio i

-O-

William B. Jučus

Policininkas nušovė 
policininką

Miscellaneous 
_____ Įvairus __  
AR NORI GAUTI"

Vieną iš sekamų daiktų dykai: 
AUTOMOBILIŲ 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSĮ 
hAMODŲ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINA 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVA 
VEIDRODI 
PAVEIK S LA 
LEMPA 
BAR P1N — PLATINO 
EASY CHA1R.

Vieną bei kitą iš čia esamų 
mėtų dovanų gali gauti i 
“Naujienų 
buojasi i>avime “Naujienoms 
tytoju bei padaro kitokio 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa-j 
žįstamų, daug draugų, kuriems ga- T . DC,inTinn * , .
lite užrašyti “Naujienas”, biznie- IĄ ^J^UODA geras pelningas 
riams parduoti skelbimų bei gauti Ihzms, is priežasties, važiuoju iLie- 
skelbimų i biznio knygą. Už tą visą ■ ^uv‘4- Lenda 3o. Roosevelt 8413. 
padarytą bizni gausite kreditą bal-1 0
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie-j 
noms”, tuo daugiau gausite i

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią

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

Kreipkitės nuo 10 vai. ryto 
valandai po piet.

MR. MOORE
5 augštas

75 E. Wacker Drive

r or Kent

iki 1

Farms For Sale
_ _ _ _ _ Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highvvay, 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 McIIenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Del

IŠS1RENDUOJA garu šildomas 
storas; gera vieta dėl knaučiaus ar 
šaučiaus. 4434 S. Fairfield Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real E statė For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandui. 
Didžiailsios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rūšies rakan
dų.

į sužy- 
kožnas 

kontestantas. kuris dar- 
skai- 

biznio.:

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.
---------O---------

6 kambariu, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKU ATIDAI 

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementinių Įvažiavimų; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. -

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

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

Radios visokių išdirbys- 
čių ................... $35.00

$35.00
$25.00
$15.00
$50.00

Seklyčių Setai ...............
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai .... .......................
Miegamojo kamb. Setai»p i ivau^v «-» **

Apsimokės jums ištirti, i Kaurai visokio didumo $10.00
v D t r 1 OP 14 ~ 11 A 1 • v

Netyčia Lincoln parko poli
cininkas Bobert F. Haferkamp 
nušovė savo draugų, Lco llorn, 
taipjau Lincoln parko polici
ninką.

Džianitoriai susitaikė
Čikagos krutamųjų paveikslų 

l(’atrų džianitorių unija susi
taikė su menedžeriais. Džiani- 
loriai gavo priedo $2.50 savai
tei tie, kurie uždirbdavo ma
žiau, kaip $30 savaitei. Gi tie I 
jų, kurie gaudavo $30 ar dau
giau, gaus priedo $1 savaitei.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer 
Phone Lafayette

Valandos nuo 10 ryto 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

S. Halsted St.
Victory 1991

Restaurants
3241-43

Plione
6249 S. Ashland Avė. 
Plione Grovehill 2362 

o-

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, 
aš padarysiu gražią dresiukę 

gal naujausios mados.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Parduodu pic- 
uun.n , vuv balsu,' geresnė kaip aukso kasyklą,
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di- - -a-
desnės dovanas gausite. 
TAS JLUYL/ii vruvruz.nio-i r f nrni
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon-1 Lafayette 0591.

lai ateina, 
KONTES- i kuogreičiausiai. Per G blokus norai 

BAIGSIS TIKTAI GEGUŽES-1 tok,io biznio Brighton Parke. Tel. t

ir augs.
Grindų Lempos ....
Coxwell Kėdės ......
Cedar Chests ........
Pusryčių Setai ......
Dinette Setai .......
Pavieni Dreseriai .

lki

PATENTAI, eopyrighta — išradimai 
šokios rūšies. 

B. PEI.ECnOVFICZ 
2300 W. Chicago • Avė. 

Brunswick 7187
-------O-------

vi

Mirė ffelžkelio viršila
Mirė Samuel Morsc Felton, 

Chicagos Greal \Vestern gelž- 
kelio tarybos pirmininkas. Tu
rėjo 77 metus.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO, IRU

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

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kcdzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojant

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

O’Brienė gelbsti Dorr’ui Financial
Finansai-PaskoloR

dar gana daug.
visus gerų norų 

kurie norite

Todėl gi kvie- 
“naujicnie- 

pasidarbuoti

testo 
čiam 
čius”, 
“Naujienų” labui ii’ sau už Įdėtą 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
i “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai i 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėja, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildvkite šitą blankutę ir prisius- 
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 ......................

o

PARDAVIMUI grosernė ir <’ 
catessen, Tce Cream, saldainių ir 

■ smulkmenų, su naujais fixturiais. 
'■ Pigiai už cash, nepriimsiu mainų.
3300 S. Aslilaiid Avė.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na- . .

; mus, lotus, farmas, biznius visokios | Pavieni vanity 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės irj Day Lovos _
kur yra ar kas yra. F 
2nd mortgage ir parūpinanti 1 ir 2nd 

deli- i mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas.

PARSIDUODA 
grosernė, bučernė 
tuvės. Parduosiu

i kiu, arba priimsiu pusininką. 17 W. 
103 St., Chicago, III.

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

2 krautuvės —« 
ir c i garėtu krau- 
atskirai arba sy-

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

Gatvė
Miestas
Valstija

O-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. šaukite

Lafayette 7219

?°oasi' Į Pavienės Lovos .
Skrynios ............

Ice Box’iai ........
4425 So. Fairfield Avė. ^rhačių iicgmtojai

Tel. Lafayette 0455
-------o-------

PUIKIAUSIAS PIRKINYS
6 kambarių mūrinė bungalovv. 2 

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

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

Beverly 8103 
-------O-------

PIRKITE DABAR KOL PI
GESNI NAMAI

kamb. medinis namas, lotas 
pečiais šildomas. Kaina

Ho\vard Dorr buvo nuteistas 
visam amžiui kalėti už lai, kad 
jis nušovė O’Ųrieną. Galvažu- 
dyste buvo kaltinama ir ()’- 
Brienč. iBet ji tapo išteisinta. 
Dabar O’Brienė pavedė $3,500, 
gautų kaip apdrauda už ()’- 
Brieną, llowardui Dorrui gin
ti. Dorr yra padavęs prašy
mą naujam teismui.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarnavimas vi

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
Veltui 30 dienų perspėjimas 
rendauninkams.
Veltui 60 dienų perspėjimas 
rendauninkams.

5. Veltui Notaras.
6. Gaukit 

kaina.
7. Gaukit
8. Gaukit 

kaina.
9. Grupė

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

3.

sau paskolas pigesne

apdraudą pigesne kaina 
sau anglis pigesne

Auditoriją griausią
Eina gandas, kad planuoja

ma griauti auditorijos viešbu
ti ir senąjį operos teatrą ir 
statyti toj vietoj naują milži
nišką trobesį.

advokatu visuomet pa
tarnauja nuo 9 
patarti jums.

$3 METAMS
Jus galit ateiti

advokatais kiekvienu klausimu ir 
gauti iš jų patarimus veltui.

iki 9 valandos

$3 METAMS 
ir pasitarti su

PRANEŠIMAI

KUPONAS
Savininkai atnešę šiuos kupo

nus The Landlords Association 
ofisan pirm gegužės 30, 1930, 
gaus narystės teises už $2.

VisiNaujienų Spulkos nariams.
Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Tainsri užsimokėkite priklausan- 
čiua mokesčius iki kovo 20 <1. šių
metą.

Vardas

Adresas

Visuomenes Darbo Sąjungos narių 
susirinkimas jvyks kovo 13 d.. 6:30 
vai. vakaro “Naujien"” name. Visi 
nariai malonėkite atvykti.

Sekretorius.

Landlords Ass’n
4650-52 So. Ashland Avė.

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avo.

it

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

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

Telephone Armitage 1199 -

2231

Paskolos suteikiama 
į vieno diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes per'kame real estate 

kontraktus

24

“Birutes” Choro pamokos ivyksta 
ketvergo vakare ligiai 8 vai. Gage 
Parko selėj. Jau laikas trumpas 
ikj perstatymo operos Cavaleria Ru- 

Generalės repeticijos daro- 
choru, solistais ir orkestru, 
visi dalyvaukite.

“Birutės” Valdyba.

stikana. 
ma su
Būtinai

MILDA
of Lake. — Tautiškas Kliu- 

’ laikys savo mėnesini 
kovo 13 d., 8:30 vai.

Town
bas “Lietuva
susirinkimą
vak., Davis Sųuare Park svet. Visi 
nariai prašomi susirinkti.

Valdyba

THEATRE
3140 S. Halsted St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

PINIGAI PINIGAI

Valančausko Pašelp. Dr-ja laikys 
susirinkimą kovo 13 d., 7:30 v. vak. 
Malonėkite visi nariai būti, nes yra 
daug svarbių reikalų. Rašt. P. Sa- 
moska, 6944 S. Maplewood Avė,

— Roselando Lietuviij 
Draugijų

Roseland
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės 
Pašalpos Susivienijimo paprastas su
sirinkimas Įvyks kovo 14 d., 7.:3O v. 
vakare svetainėje 341 Kensington 
avė. Susirinkime bus raportu, pra
nešimų ir bus svarstoma nauji rei
kalai. Visi nariai-rės ir visi, kurie 
norite prisirašyti atsilankykite.

Sekretorius.

Kriaučių Local 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas atsibus pėtnyčioje, 
kovo 14 d., 7:30 v. vakare. Amal- 
gameitų centro name, 3335 S. Ash
land blvd. Malonėkite visi atsilan
kyti Į susirinkimą.

Sekr. F, Prusis.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Kovo 13, 

14 ir 15
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“The Vagabond 
King”

Niekas' tiek nesujudins, kaip 
šis gražus veikalas

Dalyvaujant
RUDY VALLEE, Sally Blane, 
Marie Dressler, Fddie Nugent

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 
GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 

pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 
809 W. 35 St

Automobiles
Buiek 1930 — (JI Sodan .....
Essox 1929 Coupe rumble sent 
Hudson 1930 sodan .......... . .......
Nash 1928 Scdan — 5 pass. _ 
Pontiac 1929 Coach ______ ___
Buiek 1927 Sodan, 2 door . ..

50 kitų grerų karų

$1.450 
. $550 

$850 
. $005 

$525 
. $395

Duodame 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

713(1-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

Kalbanti komedija
Her Borrowed Husband”

Kalbančios tinioa.

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

1633 Milwaukee Avė.

.... $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

Ilot Blast Pečiai ....... 
Kietų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....
Elektrikinės Skalbimo

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

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486
-------- o--------

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

DELICATESSEN-grosernė, Įsigy
venę per 25 metus. Pilnas stakas; 
moderniški fixturiai 4 kambariai 
pagyvenimui ir maudynė. Geras biz
nis, gera vieta pridėti bučernę ar 
žuvų sankrovą. Bargenas greitam 
pardavimui. Oscar Carlson, 5406 
Wentworth avė., tel Boulevard 1823

PARDAVIMUI bučernė. Gera vie
ta. Labai pigiai. Tel. Prospect 2907

Exchange—Mainai

Tel. Republic 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. Rockvvell Street

CHICAGO

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

MAINYMUI ANT 
FARMŲ

8-4 kamb. muro namas, geroj 
toj.

8-6 kamb. muro namas, biznio 
vėj.

3/5 4 kamb. muro namas, 
parko.

Visi pečiais šildomi.
Turiu gerus antrus 

$11,000, mainymui ant 
mažo namo.

MAINYMUI:
Gražus mūrinis namas 2-6, 2-5 ir 

4-4 ant namo Bridgepprte.
Kelios, geros vasaros rezortų vie

tos mainymui ant miesto nuosavy
bių. Žemės prie ežerų ir geros far
mos. Patarnavimas garantuotas. 
Rašykite antrliškai.

vie-

gat-

arti

morgičius 
farmos ar

Pianos
DIRBTUVĖS KAINOS
GROJIKLIAI PIANAI

Perbudavoti ir kaip nauji Gro
jikliai Pianai, pilnai garantuoti, 
$65.00 iki 
nesi. J

$125.00. $5.00 į mė-

Upright 
$50,.00.

Pianai $10.00 iki

Console 
nauji $10.00.

Fonografai visiškai

P. A. STARCK PIANŲ 
DIRBTUVĖ

39>th St. ir Ashland Avė.
Atdara vakarais.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JANITORIAUS darbo ieškau, jei
gu kas norite tokią vietą perleisti, 
malonėkite parašyt laiškuti. Aš at
važiuosiu. Su atlyginimu sutiksi
me, arba už prirodimą gausite ko- 
mišiną. V. Ivanauskas, 6814 — 25th 
Avė., Kenosha, Wis.

Help Wanted—Malė

4300 West 26th Street, 
Chicago, III.

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

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

Yards 6751

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
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, gera 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

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

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

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

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

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

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

arti

arti

arti Michigan ežero, 
girios, vidutiniai

prie cementinio

bū-

ke- 
arti 
ke- 
vi-

D 6 
60x125, 
$4.500.

2) 4 
šuj 2 kamb. 
vyje. 
nisu apšildomas, galima pertaisyti i 
2 flatus. Lotas 30x125. Kaina 
$5,400.

Viršminėti du namai randasi i 
karus nuo Cravvford ir Į pietus 
49 gatvių.

3) Medinis 4 fl. po 4 kamb, 2 
rų garadžius, rendų $70.00, kaina 
tik $4,500, randasi ant Emerald Avė. 
netoli 35tos.

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

dideli kamb. apačioj ir vir- 
Medinis, geram sto- 

Cementuotas beismentas, for-

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

va- 
nuo

ka-

tik

NAUJA kampinė oktagono mūrinė 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
tile maudynė, stikliniai porčiai, plast, 
beismantas, ištaisyta gatvė Parduoda 
statytojas, $2000 Įmokėti. 5758 N. 
Marmora, Kildare 4123.

MŪRINIS, 5 apartmentų. 4 kamb. 
kiek., Ashland, arti Fullerton, 
$.15,500. Savininkas Kildare 2799.

GRIEBKIT šf BARGENĄ
Moderniška 6 kambarių mūrinė 

bungalovv; karštu vandeniu šildo
ma; 2 karų garažas; platus lotas, 
graži pieva, medžiai, krūmai; arti 
visų mokyklų, bažnyčių ir trans- 
portacijos. 1518 S. 58 Ct.; $10,500, 
lengvais išmokėjimais, $1,500 cash.

Atdara apžiūrėjimui nuo 9 iki 5.
McVEIGH,

5840 Roosevelt Road, 
Austin 1807

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PRIVERSTA PARDUOTI
Tik trumpą laiką vartotus puikius 

mano apartmento rakandus. 3 šmotu 
tikro mohair vėliausios mados sekly
čios setą parduosiu už $125. vertes 
$350; 9x12 Wilton kauras $25, ver
tas $65: 8 tubu 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 Cottage Grove Avė., 
tel. Stevvart 1875..

PARDAVIMUI gryno ąžuolo in
dauja (Wall Side Bpard). pigiai. 
Tel. Vincennes 1674.

PARSIDUODA 5 kambarių namo 
rakandai, grojiklis pianas ir viskas 
kas reikalinga dėl gyvenimo; par
duosiu visus ant svkio arba atski
rais kavalkais. 1652 W. 44th St., 
3čios lubos iš priekio.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

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

Šis pasiūlymas yra geras tiktai
■nuo kovo 1 iki kovo 10 d., jskaity- 

REIKALINGAS duonkepis pirma- PARDAVIMUI 45 akerių farma. I tinai.
rankis, patyręs apt juodos ir baltos' 75 mylios nuo Chicagos, su namais 
duonos, atsakantis žmogus. Paul' ir visais įtaisymais, labai pigiai, ar- 
Stankųs, 7053 Archer Avė. Hemlock'ba mainvsiu ant Chicagos orapertės.0027< - --- - - K-

REIKALINGAS duonkepis pirma-

1615 S. String St.( po 5 vah vakare.

VICTOR
4811 W. Lake Street

Atdara kasdie iki 10 v. v.
nedaliomis jld 5 ▼. v*

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

dumo.

75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.50 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Socieity Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

150

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
' gražaus dezaino $6.00 ir 

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

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

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and
Salesroom


