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Maskva Vėl įspėja Nuo 
Prievartos Ūkininkams

Jurininku streikas 
laikė garlaivį

11A VR AS, Francija,

su-

kovo 
13. — Del kilusio jurininkų 
streiko l’iancuzų linijos garlai
vis Paris, kuris šiandie turė-

Kompartijos organas skelbia jau, kad va
ru varymas ūkininkų į kolektyvius 
ukius busiąs aštriai baudžiamas

priverstas pasilikti uoste, 
vėl išsėdu iš laivo 

i ryžių.

vo 
Pasažieriai 
ir grįžo Į Ik

MASKVA, kovo 13. — Ko- ninkai. To neturi būt, ir nuo 
šio laiko toks darbas busiąs 
aštriai baudžiamas. Dar dau
giau: padarytos panašios klai
dos turinčios būt tuojau ati
taisytos, grąžinant nuskaus
tiems ūkininkams jų teises ir 
konfiskuotą turtą.

Pagaliau ūkininkai, kurie 
buvę prievarta suvaryti į ko
lektyvius ūkius, sako Pravda, 
galį laisvai iš jų vėl pasi
traukti.

munistų partijos leib-organas 
Pravda vėl atkartoja • diktato
riaus Stalino įspėjimą, kad so
vietų valdininkai provincijoje 
nieku budu nevartotų 
tos nei smurto 
kus, nenorinčius 
žus”. *

Pravda sako,
jant su “kulakais,” 
ūkininkais, buvę lygiai

Angliakasių reorga
nizacijos konvencija 
priėmė Farringtona

prieš 
eiti i

kad

prievar- 
ukinin- 

“kolcho-

Pasiūlymas kviesti Federacijos 
prezidentą Grecną kalbėt 
konvencijai delegatų atmes
tas

bekovo- 
turtingais 

nusa
vinami ir tremiami laukan ne
turtingi ir vidurinio turto uki-

Juros konferencijai Hindenburg pasirašė 
gresiąs pairimas skolų planą

NAS, kovo 13.—Vo- 
p rezidentas Ilinden- 

konferencijai j burgąs šiandie pasirašė reich- 
del Franci- stago priimtą įstatymą Youngo

Amerikos laikraščių korės- BERI 
pondentų pranešimais juros jė-ikietijos 
gų sumažinimo 
grestiąs pai rimas 
jos ir Italijos užsispyrimų. Ita
lija būtinai reikalaujanti pa
riteto [lygių juros jėgų] su 
Franci ja, tuo tarpu kai Fran- 
cija reikalaujanti tam tikrų 
saugumo garantijų.

Kadangi tokį Franci jos rei
kalavimą ir Jungtinių Valsty
bių ir Anglijos delegacijos at
sisako patenkinti, užsienių rei
kalų ministeris Briand, fran- 
euzų delegacijos galva, ketas 
palikti visą reikalą premjerui 
Tardieu, kai tasis atvyksiąs į 
Londoną, o pats grįžti į Pa
ryžių.

reparacijų planui vykdyti. Tuo 
budu įstatymas įeina galion.

Reichstago taipjau priimtos 
likvidacijos sutarties su Len
kija pasirašymą Hindenburgas 
kol kas atidėjo, iki jis ištir- 
siąs, ar ji ne prieštariaujanti 
krašto konstitucijai.

Kaip teisėjas gali 
per 4 metus susi

dėti $165,000

Penki komunistų lydė 
riai paleisti iš kalėji

mo už kaucijų

NEVY YORKAS, kovo 13.— 
VVilliam Z. Foster, vyriausias 
komunistų partijos vadas, ir 
keturi kiti jo kolegos: Robert 
Minor, Daily VVorker’io redak
torius, Isracl Amter, Ilarry 
Raymond ir Joseph Lester, ku
rie buvo areštuoti ryšy su įvy
kusiomis praeitą ketvirtadienį 
komunistų riaušėmis, tapo pa
leisti iš kalėjimo, kiekvienam 
jų užsistačius po 10 tūkstan
čių dolerių kaucijos.

Fosteris atsisakė kalbėtis su 
laikraščių reporteriais, pareikš
damas, kad jis esą per daug 
pavargęs. Daily VVorker’io re
daktorius Minor pasakė tik, 
kad kalėjimas buvęs “rotten”.

N!EW YOBKAS, kovo 13.— 
Augščiausiame teisme čia eina 
byla prieš miesto teisėją Al
bertą II. Vitale. Teisininkų 
draugija (Bar association) rei
kalauja pašalinimo jo iš vie
tos, kaltindama teisėją Vitale 
dėl korupcijos.

Tardant bylą paaiškėjo, kad 
prieš ketverius metus, kai Vi
tale patapo teisėju, jis beveik 
nieko neturėjo. Šiandie gi jo 
turtas siekia $165,000, nors al
gos 
tik 
000 
kilo 
tale
gemblerių 
noldu Rothsteinu, kuris prieš 
kiek laiko buvo nužudytas.

Aukščiausias teismas 
pašalino teisėją Vitale

NEW YORKAS, kovo 13.— 
Augščiausias teismas šiandie 
išsprendė, kad miesto teisėjas 
Vitale, kurį Bar Association 
skunde dėl neteisėtumų einant 
savo pareigas, butų pašalintas 
iš vietos.

pirmais metais jis gavo 
$8,000, o paskui po $12,- 
metams. Teisme, be to, iš- 
į aikštę, kad teisėjas Vi- 
turėjęs reikalų su garsiu 

milijonierium, Ar-

Plyšus karo laikų bom
ba užmušė 4 piemenis

BELGRADAS, kovo 13. — 
Iš Suarekos, pietų Serbijoje, 
praneša, kad ten buvo karo 

. laikų bombos užmušti keturi 
piemenys. Jie buvo susikūrę 
lauke ugnį, kaip tik toj vie
toj, kur

Negras mirė elektros kėdėj
HUNTSVILLE, Tex., kovo

granata 
mušė.

gulėjo žemių užnešta 
įkaitus nuo ugnies, 

sprogo ir visus už-

tapo nužudytas elektros kėdėj 
negras Bishop Adams, pa
smerktas mirti už žmogžu- 
dybę.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

SPRINGFIELD, III., kovo 13 
— Ang’iakasių unijos reorga
nizacijos konvencija šiandie, 
ketvirtą savo posėdžiavimų die
ną, pagaliau 221 balsais prieš 
115 nutarė suteikti delegato 
vietą Frankui Farring tonui, 
buvusiam Illinois Mine Work- 
ers unijos prezidentui, nežiū
rint, kad prieš ji stipriai va- 

| rėsi toki angliakasių vadai, 
kaip Powers Hapgood ir John 
Brophy.

Priežastis, dėl kurios Far- 
ringtono nenorėta įsileisti de
legatu į konvenciją, buvo ta, 
kad būdamas Illinois anglia
kasių prezidentu jis priėmė rie- 

ią vietą Peabody Coal kom- 
oanijoje, su $25,000 algos me
tams.

Farringtonas savo kalboj 
teisinos, kad jis tą vietą kom
panijoje užėmęs, tik kai jo

7ęs, ir kad dėl to nei unija, 
nei organizuotų angliakasių iš 
viso reikalai nenukentėję.

Konvencijoje šiandie buvo 
duotas pasiūlymas parsikviesti 
kalbėt VVilliamą Greeną, Ame
rikos Darbo federacijos pre
zidentą, ir pažiūrėti, kaip jis 
esąs šiai reorganizacijos kon
vencijai nusistatęs. Pasiūlymas 
betgi buvo delegatų pasitiktas 
labai nepalankiai. “Mes žino
me, kaip jis nusistatęs!” šau
kė delegatai.

Yra mat žinoma, kad Green 
kalbės angliakasių konvencijo
je Indianapoly, kurią yra su
šaukęs ir kuriai pirmininkau
ta internacionalinis unijos pre
zidentas John L. Lewis.

“Miss Latin America” 
išrinkta panamiete

13. — 
Lotinų 
Amcri-

MIAiMI, Fla., kovo 
Gražumo konteste dėl 
rCentr31inės ir Pietų] 
kos gražumo karalienės titulo
vakar tas “Misa Latin Ame
rica” titulas buvo' pripažintas 
senjoritai Melidai Boyd, Pana
mos mokytojų seminarijos mo
kytojai, 20 metų amžiaus.

Antrą prizą laimėjo senjo
rita Julia Salazar Loria iš Ko- 
sta-Rikos, o trečią — senjori
ta Haydee Morales iš Nika- 
raguos.

Afganistane tapę nužu
dyti 57 banditai

TEHERANAS, Persija, kovo 
13. — Iš Kabulo praneša, kad 
Niadir Šacho, Afganistano val
dovo, įsakymu buvę nužudyti 
57 banditai, buvusio sosto uzur
patoriaus, Rašos Sakao, sekė
jai.

MANILA, Filipinai, kovo 13 
— Prae’tą naktį Maniloj siau
tė didelis gaisras, kuris tirš
tai gyvenamame rezidencijų 
distrikte nušlavė daugiau kaip 
100 narnų. Daugiau ne 1,000 
žmonių liko be pastogės.

Streikininkų kova su 
policija Indijoje

BGlMBĖJUS, Indija, kovo
- Byeulloj įvyko susikirtimas 
tarp policijos ir streikuojan
čių Grcat Indian Peninsula ge
ležinkelio darbininkų. Keletas 
streikininkų ir policininkų bu
vo sužaloti. Du streiko vadai 
suimti.

13

Siūlo, kad valdžia 
kontroliuotų pajėgos 

kompanijas
WASHINGT()NAS, kovo 13. 

— Senatorius Couzens, senato 
■tarpvalstybinės prekybos komi
sijos pirmininkas, pasiūlė įsta
tymo projektą, kuriuo pajėgos 
pramonė butų federalinės val
džios kontroliuojama.

Latvijoj nuteistas mirti 
žmogžudys, buvęs 

čekistas
teis-

Lietuvos Naujienos
Paleido Lietuvos politi

nius kalinius
KAUNAS'. — Vasario 17 d. 

iš kalėjimo paleisti karo lauko 
teismo nuteisti studentai A. La- 
skauskas, K. Kriščiūnas, Žviro
nas, Čereška ir Natkevičius. 
Pusė bausmes sumažinta stu
dentams J. Norkui, Jaku' ėnui, 
Strimaičiui, Čepėnui ir Pavil- 
čiui.

Automobilis susidūrė 
su vežimu

Gimnazistų plėšikų 
byla

Vasario

tai mokinęsis, 
metų amž. Kai 
Kahiabcržę, se- 
Jie savo laiku

IPacific and Atlantic Photo 1

Berlynas. — Admirolas Alf- 
red von Tirpitz, kuris laike pa
saulinio karo Įvedė submarinas 
ir Įsakė be pasigailėjimo skan
dinti priešo laivus. Jis mirė ko
vo 6 d., turėdamas’ 81 metus 
amžiaus.

kariuomenės 
dienomis buvo na-
Vlaso Kovalkovo

Rusų baltgvardiečiai 
Kinuose bijo če

kistų

ŠANCHAJUS, Kinai,

Latvijos 
me šiomis 
grinėjama 
byla, kaltinamą už pris. advo
kato Tanino nužudymą. Vlaso- 
vas iš keršto nušovė Taniną 
dviem kareiviško šautuvo šū
viais. Bylą svarstant paaiškė
jo, kad Kovalkovas esąs buvęs 
bolševikų čekistas Augrejevas, 
dalyvavęs įvairiuose žudymuo
se. Vienas liudininkų pareiš
kęs teisme, kad girdėjęs Mas
kvos radio, kuris pranešė, kad 
“Latvijoje eina teismas musų 
draugo Kovalkovo”.

Karo teismas nuteisė Koval- 
kovą pakarti.

PANEVĖŽYS. — Vasario 17 
d. tarp Smilgių ir Panevėž:o, 
ant Smilgių vieškelio įvyko au
tomobilio katastrofa. P. Kor
sako iš Panevėžio automobilis, 
grįždamas Panevėžyn, sutiko 
Dorinę padvadą. Prasilenkda
mas, arkliai pasibaidė, pasuko 
atgal ir tuo momentu, kg i ve
žimas su arkliais atsidūrė sker
sai kelio, su jais susidūrė au
tomobilis. Susidūrimo rezulta
te vienas arklys tapo užmuš
tas vietoje, kitas lengvai 
keistas. Iš žmonių niekas 
nukenjėjo. Automobiliui 
muštas priešakinis langas,
lankstyti sparnai ir šiaip žaiz 
dų nemaža.

MARIAM POLĖ.
13 d. Taikos teismas nagrinė
jo garsią jaunų plėšikų bylą. 
Kaltinamieji 3 gimnazistai, ki
ti 7 irgi kada 
nuo 17 ligi 20 
kurie jau matę 
ni recidivistai.
buvo apvogę Penčylos ginklų 
krautuvę, viešbutį, Valst. gim
naziją, mokytojų seminariją, 
apie 3 krautuves ir daug kitų.

Trys gavo po 1 metus ka- 
’ėjimo, kiti mažiau, 2 nuo bau
smės 
dėti 
’ yla

atlysti sąlyginiai. 8 pa
kaloj imam Visuomenė šia 
buvo gyvai susidomėjus.

Degtukų monopolio įs
tatymas Lietuvoje

su-
ne-

su

Reikalauja karo pa 
dėties prieš komu
nistus Besarabijoj

KAUNAS. — Vasario 20 d. 
ministerių kabinetas priėmė 
degtukų monopolio įstatymą. 
R nrant’s tuo įstatymu, deg- 
’uku pardavinėjimas vietiniam 
’^rtojimui, o taip pat ir deg- 
'ukų (gabenimas iš užsienio su- 
'Uro išimtiną valstybės mono
polio teisę. Reikiamieji valsty
biniam

kovo 
13. — “Baltųjų” rusų laikraš
tis Vremia sako, kad buvusie
ji caro armijos karininkai, gy
venantieji Šanchajuje kaip pa
bėgėliai, labai biją sovietų če- 
kos agentų. Tie Maskvos agen
tai, pasak laikraščio, tykoja 
grobti baltagvardiečius ir 
danginti i Maskvą teisti ir 
šaudyti.

Rygoj suimtas 
provokatorius 

ristas

garsus 
afe-

pa- 
iš-

su-

Pabaltijo žurnalistu 
konferencija Rygoj

RYGA. — Gegužės mėn. pa
baigoj Rygoj įvyksianti Pabal
tos ir Skandinavijos valstybių 
žurnalistų konferencija svar
stys daugiausia profesinius 
klausimus. Koherencijoj visų 
valstybių delegatai padarys 
pranešimus apie žurnalistų pa
dėti savo krašte L_ ... __
kalbama anie Pabaltės žurna- 
pistu padėties sustiprinimą 
tarptautinėj žurnalistų sąjun
goj Paryžiuj.

Konferencijoj, be 
pakviestos dalyvauti 
Estija, Suomija, 
Dancigas, Lenki ja, 
Norvegija ir Danija. Delegatų 
skaičius nenustatytas. Atvvku- 
s;eji i konferencija žurnalistai 
bus Latvijos žurnalistų sąjun
gos svečiai, n

suimtas 
Jis kal- 
krimina- 
praneša

BUICHARESTAS, Rumanija, 
kovo 13. — Generalinis Ruma- 
nijos armijos inspektorius Pe- 
tala, ką tik grįžęs iš savo vi
zito Besarabijai, pranešė mi
nisterių kabinetui, kad kovai 
su komunistų siautimu Besa
rabijos provincijoje turinti būt 
atsteigta karo padėtis, 
ten kilsianti anarchija.

kitaip
RYGA, — Rygoj 

garsus aferistas Piro, 
tinamas įvairiausiais 
liniais darnas. Kaip 
spauda, Piro savo laiku buvo
čekistų provokatorius Kijeve. 
Prisidengdamas Brazilijos kon
sulo vardu, jis vaidino provo
katoriaus vaidmenį, išdavinfr- 
damas pagalbos ieškančius 
žmones. Atvykęs prieš kele
rius metus, Piro buvo polici
jos priežiūroj. Nežiūrint to, da
bar, suėmus jį už Įvairius kri
minalinius nusikaltimus, paaiš
kėjo, jog jis suspėjo pabuvo
ti Lietuvoj ir Lenkijoj.

Pasmerktas mirti 
korė; jo teisėjas i 

rė apopleksija

pasi 
mi-

degtukų monopoliui 
užperkami kasmet 

metinės suvartojimo sąmatos 
"ibose iš vietinių fabriku, to
kiomis sąlygomis ir kainomis, 
kuriais, atsižvelgdamas į ga
mybos išlaidas, nustato Finan
sų ministeris susitaręs su Val
stybės kontrolierium arba per
kami iš užsienio, jei vietinių 
fabrikų degtukai butų nepatei
sinamai brangus. Brangumą 
taip pat nustato F. ministeris 
su Valstybės kontrolierium.

Kas norės gaminti degtukus, 
privalės turėti leidimą iš Fi
nansų ministerio. Patentas duo
damas tik metams. Medžiagą 
degtukams gaminti galės pa
sirinkti patys fabrikai prisilai
kydami sanitarinių taisyklių. 
Taip vadinamuosius bengališ- 
k uosius degtukus gaminti, ku
rie yra kenksmingi sveikatai, 
draudžiama.

Be to. buš Antisemitinės lenkų
studentų demons

tracijos

TUILSA, Okla., kovo 13. —- 
Baudžiamajame McAlester val
stijos kalėjime nusižudė, pasi
kardamas, kalinys Charles 
Fray, kuris buvo pasmerktas 
mirti elektros kėdėj už nušo
vimą savo žmonos ir kitos mo
teriškės ir už pašovimą poli
cininko.

Fray tas žmogžudybes papil
dė pakvaišęs nuo girtybės.

Teisėjas Luther James, ku
ris jį pamerkė mirti elektros 
kėdėj, išgirdęs apie Fray pa
sikorimą, mirė apopleksija.

Pabėgo Žydų Liaudies 
banko direktorius

ŠIAULIAI. — Pabėgo Šiau
lių Žydų Liaudies banko di
rektorius M. šapira. Kol kas 
nėra išaiškinta apie bent ko
kius banko trukumus. Ka’ba- 
m?, kad jis bus pabėgęs sąry
šy su pabėgusiais iš Alsėdžių 
M. Arcnzonu ir Zegermanu. 
matomai buvę jų kompanio 
nas.

'Latvijos, 
Lietuva, 

Vokietija, 
Švedija,

VARŠUVA, kovo 13. — Va
kar Varšuvos gatvėse įvyko an
tisemitinės lenkų tautininkų 
studentų demonstracijos. De
monstrantai reikalavo, kad len
kų universitetuose, butų įvesta 
procentinė norma žydams, su
kaudami: “šalin žydus!”

Katastrofingi potvyniai 
Uruguajoje

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Iš dalies debesiuota ir gal 
kiek šalčiau; vidutiniai ir stip
resni žiemių ir žiemių rytų i 
vėjai.

Vakar
tarp 430

Šiandie
džiasi 5:54. Mėnuo teka 5:37 
vakaro.

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
kovo 13. — Krašte kilo ka.tas- 
trofingi potvyniai, darydami 
milžiniškos žalos. Daugiau kaip 
šimtas namų nunešta. Yra ir 
žmonių aukų.

Aviacijos studentas žu
vo lėktuvo liepsnose

temperatūra įvairavo 
ir 310 F.

saule teka 6:05, lei-

POCATEILO, hlaho, kovo 
13. — Jo aeroplanui nukritus 
iš 1,000 pėdų aukštumos ir už
sidegus, liepsnose žuvo Merrill 
Morgan, aviacijos studentas.

Nelaimė atsitiko netoli nuo 
vietos aerodromo.

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

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

NAUJIENOS .
Chicago, III1739 So. Halsted St
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KORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Neb.

Visko po truputį

Springfield, III Detroit, Mich.

Angliakasių reorganizacijos Po biskj ,apie visokius
dalykėlius

Kaip žinia, dabar “Naujienų” 
Todėl aš, kai

Kovo 12 d. i>osėdžiai buvo ne
įmanomai triukšmingi. Trinks- kontesto laikas, 
mas vyriausia kilo dėl Frank po senas sandarbininkas,? noriai 
Farrington. buvusio Illinois dis- padedu kontestantams' dirbti tą 
trikto prezidento. Mandatų ko
mitetas rekomendavo jį priimti, 
kadangi jis pilnai yra įgaliotas

vertingą darbą. Kovo 8 d. po 
pietų pas mane atvyko p. S. 
Girštautas, kuris porų kartų 

atstovauti La Šalie pavieto lo- dalyvavo “Naujienų” konteste 
kalą. į ir abu kartu laimėjo puikias

John Brophy, Powers ir Hap- dovanas.
good ir kiti griežčiausia pasi
priešino. Jie nurodinėjo, kad 
Farringtono priėmimas gali vi
sam judėjimui pakentki. Farr
ington, sakė jie, savo laiku pa
kankamai susitepė. Jis dirbo 
anglies baronų naudai, o ne an
gliakasių.

Atsirado nemažai ir užtarėjų, 
kurie stojo už Farringtono pri
ėmimą. Farrington. i 
yra unijos narys ir teisėtai sa
vo lokalo išrinktas. Jei mes jį 
nepriimsime, tai tuo pačiu pa
niekinsime La Šalie lokalų. Pas
kui kalbėjo Indianos delegatai, 
kurie pareiškė tą nuomonę, kad; 
Farringtono priėmimas gali tu- sįanti ir visas dovanas laimė- 
rėti labai blogas pasekmes. Ypač gjantj. 
esą sunku butų pritraukti neor- , 
ganizuotus mainierius, kurie p 
tiek daug yra girdėję apie Bari- pragjau ]<ad poniutė man tatai 
ingtono santykius su kasyklų paaj§kintu.

Na. jis ir sako: “Va- 
Žemaičius, 

naujieniečius ir gerus
žiuojam paš ponus 
senus 
žmones”.

sakė jie> i valandų.

Taip ir padarėme. Girštautas, 
J. Besasperis, F. Lenkaitis ir 
aš pats nutraukėme pas ponus 
žemaičius, kurie turi didelį ang
lių sandėlį ir priegtam dar ke
lis tvirtus biznius. Su jais links
mai praleidome apie ketvertą 

Ponai žemaičiai yra 
smagus žmonės ir teisingi biz
nieriai. Su jais besikalbant 
greit laikas bėga. Mes dar ir 
anglių pasipirkome. P-ni Že
maitienė pareiškė, kad kitam 
“N-nų” konteste ji pati dalyvau-

žinoma, aš negalėjau 
suprasti ,kaip vienas asmuo ga- 
J visas dovanas laimėti, ir pa-

operatoriais.
Triukšmui Paaiškinimas buvo toks. Gir- 

pric kitų reikalų. Pirmoj vietoj di, pradėsiu žemiausiu laipsniu, 
•. o baigsiu aukščiausiu. Tuo bu- 

Burton du visos dovanos laimėtos, ar 
ne? Well, skamba gražiai. Ta- 

darbo žmonių draugas. Telegra- čiau tą klausimą turės išspręsti 
mos tikslas buvo atitaisyti tas ^do kontesto teisėjai. P-ni Že- 
paskalas, kurias apie konvenciją ( 
leidžia Lewis ir jo šalininkai.

Per dešimtį metų savo vieš
patavimo, sako telegrama. Le- 
\vis visai baigia krikdyti uniją. 
Kai Le\vis tapo išrinktas prezi
dentu, tai unija turėjo 384,617 
narių. Dabar narių nebėra pil
nai 90,000. Iš jų Illinois vals
tija priskaito 53,000, o Kanada 
16,000. Tokiu budu visose ki
tose valstijose unija turi vos 
30.000 narių. Visa ką L?wiš 
padarė, tai padidino sau algą: 
pirma gaudavo $8,000 per me
tus, o dabar gauna $12,000. Ant 
galo, prašoma, kad senato dar
bo ir švietimo komitetas, kurio 
nariu yra ir Wheeler. padėtų 
persiorganizuojančiai unijai.

Vėliau buvo pasakytos kelios1 
labai karštos kalbos. Visi kalbė
tojai smerkė Lewisą ir pareiškė 
tą nuomonę, kad tuoj butų rei
kalaujama jo rezignacijos. Ka-

nusiraminus eita

tapo pasiųsta telegrama Jungti
nių Valstijų senatoriui 1-------
K. VVheeler, kuris yra žinomas

Nuėjau į ponios K. Uvikienes 
grosernę ir paklausiau, kas nau
ja girdėti. Atsako, kad skai
čiusi “Naujienose”, jog Lietu
voj dar daug randasi politinių 
kalinių, ir jie trokšta laisvės 
taip, kaip ir mes. Todėl štai 
aukoju Lietuvos socialdemokra
tui kalinių galbėjimo fondui vie
ną dolerį. Atsigręžiau į antrą 
pusę, gi stovi Juzeliūnas. Pa
klausiau, ar jis nesutiks ką nors 
duoti kaliniams. Atsako, kad 
visados, ir tuoj paklojo penki
nę. Tokiu budu tuoj susidarė 
šeši doleriai. Reikės paieškoti 
ir daugiau tokių žmonių.

»:< ❖

Eidamas vėlai vakare namo, 
nugirdau didelį triukšmą. Kas 
čia pasidarė?—galvoju
Nugi žiūriu, komunistas, kuris J 
prie kiekvienos progos keikia 
“Naujienas”, išvijęs moterį ant 
saidvoko ir bando ją pagauti. 
Keikia ją visokiausiais žodžiais, 
o nuo jo munšainas dvokia per 
visą bloką.

<<

Katalikiškų draugijų vadas 
su atbulu kalnierium sumanė 
draugiškai pasitarti su “progre
syviais”. Susirinko. Vadas ati
darė susirinkimą ir pareiškė: 
esą jus jauni vyrai ir norite 
biznį daryti. Klausykite ma
nęs, tai viskas bus gerai.

Nutarta išvien darbuotis ir 
vieni kitiems nekliudyti.

❖ « Sjf

Vyskupo
draugijų delegatų susirinkimas. 
Tas pirmas draugijų delegatų 
susirinkimas buvo labai ramus 
ir švelnus. Tikintieji ir progre
syviai išsirinko pastovią valdy
bą. Pirmininku išrinkta geras 
katalikas, sekretorius liko bu- 
vusis LVD komiteto pirminin-

noma surinkti pinigai skirti. 
Kunigas ir kiti labai diploma
tiškai atsako, kad, girdi, mes 
šiandien pinigų neturime, todėl 
apie juos ir nekalbėkime. Tuo 
viskas ir užsibaigė. 

* *
ir vasario 16 d. 

atidaręs susirinki- 
dvasios tėvą kal- 

kalba angliškai ir

štai atėjo 
Pirrtiininkas, 
mą, pristato 
b<*ti. Tasai
apie Washingtono gimimo die
ną * Paskui keletą minučių pra
bilo lietuviškai. Girdi., bolševi
kai, vokiečiai,, rusai, kolčakinin
kai norėjo Lietuvą pagrobti, bet 
nieko nepešė. Apie lemtus nei 
per pusę lupų neprisiminė. Kal
bėjo apie 10-16 minučių. Jėzaus 
seserys išmokino vaikučiu® ang
liškai deklamuoti apie Washing- 
tono Birthday. Tai, žinoma, 
kaip tik ir tiko Lietuvos nepri
klausomybės paminėjime dary-

ti. Matyti, nei kunigužis nei 
tos seserys neturi nei senso, 
nei sveiko supratimo.

Įdomiausia buvo dar ir tai. 
kad tos moterėlės, kurias ku
nigužis ilgasnukėmis išvadino, 
prirengė savo vaikučius lietuviš
kai deklamuoti. Ir tie vaikučiai 
deklamavo kaip tik tai dienai 
tinkamas eiles. Deklamacijomis 
programas ir pasibaigė. Po to 
tuoj buvo pastatyti keli stalai, 
kur parapijonai susėdo lošti 
kortomis. O dvasios tėvelis ir 
sekretorius vaikštinėjo apie sta
liukus ir žiurėjo, kad biznis ge
rai eitų.

❖

Kai susirinko iš naujo drau
gijų delegatai, tai jiems buvo 
pranešta, kad iš vasario 16 d. 
parengimo atliko $50. Pirminin
kas klausia prabasčiaus, kiek ta- 
sai skaitysiąs už svetainę,—$15

sau.

svetainėj įvyko

P-ni Že
maitienė yra gimusi ir augusi 
Amerikoj, bet savo tėvų kalbą kas, o kasieriaus vieta teko at- 
labai gražiai vaitoja. Ji ne tik 

lietuviškai kalba, ale ir 
“Naujienas” skaito nuo 
įsikūrime.

Traukdamas namų link, užsu
kau pas ponus Lapinskus. Už
tikau visus vakarieniaujant. 
Ant stalo stovėjo bulvinės deš
ros. kugelis ir visokios rųšies 
mėsa. Ragavome visko po bis- 
kį. Ten radau ir būrį naujie- 
niečių: ponus Sumautus, Sla
vinskus, p-nią Šemburskienę ir 
daug kitų svečių. Pasisekė gau
ti ir “Naujienoms” keletą pre
numeratų.

gražiai 
rašo.
pat jų

❖

tų dirbtuvėj už “bosą”. Apie 
dvyliką metų laiko užėmęs tą 
vietą. Pas jį beveik visi lietu
viai dirba. Jis yra gero bude 
ir smagus žmogus. Dabar jis 

dangi Lewis primeta 12 distrik- į priklauso irgi prie “Naujienų” 
tui graftą ir korupciją, tai jam • šeimos'.
tapo pasiųsta telegramą Į India- • « >:< m
napolį su sekamu pasiūlymu: 12 
distriktas sutinka duoti peržiu 
rėti savo knygas auditoriui, bet 
tuo pačiu laiku reikalauja, kad 
Lewis leistų peržiūrėti Tom 
Kennedy, nacionalio sekr&to- 
i iaus-iždininko knygas.

John Walker, Illinois Darbo 
Federacijos prezidentas, galuti
nai pareiškė, kad jis nekandida
tuosiąs į unijos United Mine 
Workers of Amerika unijos pre
zidentus. Tokiu budu pasilieka 
tik vienas kandidatas, — Alex 
Howa»t, konvencijos pirminin
kas. Walker turbūt liks sekre- 
torium-iždininku, nežiūrint į tai. 
kad algos jis gaus mažiau, ne
gu dabar. Da jis gauna $8,000 
per metus, o likęs sekretorium- 
iždininku gaus tik $6.000.

Laike posėdžių 
kelis kartus įspėjo

Kovo 6 d. ir pas mus įvyko 
komisariška paroda. Neva tai 
buvo darbininkų demonstracija, 

teisingiau, bedarbių paradas. 
Bet kur komunistai prikiša sa
vo nagus, ten jid viską sugadi
na. Susirinko pusėtina žmonių 
minia. Bet didelė dauguma su
sirinko ne demonstracijoje da
lyvauti, ale pažiūrėti, kaip at
rodo komunistai. Patys žinote 
kad amerikonai yra labai smal 
sus. Jei nori sutraukti didelį 
būrį, žmonių, tai atsistok gatvėj 

j ir užrietęs galvą žiūrėk į dan 
gų. Į trumpą laiką apie tave 
susirinks' daug žmonių, kurie 
norės patirti į ką tu žiuri.

Komisarai šioj demonstracijoj 
beveik jokios rolės nelošė. Už 
leido savo vietas komisarams,

pirmininkas Tosios varė agitaciją ir karščia- 
delegatuš, vosi. Policmonai susimylėjo ant 

kad tieji rimtai svarstytų rei-i jų, pašaukė patrolką ir davė 
kalus ir nekeltų bereikalingai į joms raidą. Ant rytojaus' jos 
•triukšmo. Jis pareiškė, kad kon- į atsidūrė teisme.
vencijoj yra keletas Lewis’o ša- Visa ta bedarbių demonstra- 
lininkų, o taip pat komunistų, cija buvo tik šlykšti demogogi 

rupi tik obstrukcijas ja< kur komunistams rūpėjo 
• kiek galima labiau savo kromelį

išgarsinti. Bedarbių Detroite 
yra daug, bet tik nedidelė jų 
dalelė tedalyvavo komunistų 
surengtose demonstracijose.

—J. P. šunkoraitis.

kuriems 
daryti.—

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterį.

ar daugiau. Tas®i atsako, kad 
esą man nieko nereikia, viskas 
tegul eina parapijai. Už sve
tainę tegul būna $10, o sese
rims už vaikų išmokinimą ang
liškai deklamuoti $5.

❖ >!« *

Sėtinai šilta. Bet per paskuti
nes tris dienas oras žymiai at
vėso. Šiandien ir vėl šilta ir 
gražu. Galima ir plonai apsiren
gus vaikštinėti.

Po Velykų musų kolonijoj 
j bus didelis' triukšmas. įvyks 
trys dideli parengimai. Pažiu-

Oras pas' mus dabar jau nebe,- vėsime, kuris jų bus geriausias.
pastovus. Visą vasarį buvo pu- —Proletaras.

Į Lietuvą
Per gražius pavasario mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

Balandžio išplaukimai

MADOS
.' S. S. Pres. Roosevelt............Balandžio *2 ir 30tą

S. S. America.........................Balandžio 9tą
S. S. LEVIATHAN**........... Balandžio 12tą
S. S. Pres. Harding............... Balandžio 16tą
S. S. Geo. Washington........Balandžio 23čią

Išplaukiant j Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

**Pak]auskit apie puikią naują trečią klasę pasaulio didžiausiu laivu.
Kuomet keliausit Amerikos laivais, tuos pinigus, kuriuos praleisi!, 

bus jūsų šaly — tai prisidėsit pagelbėt jūsų šaliai turtėt.
Plaukit laivais, kurie jūsų laiškus veža į tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., klauskit savo vietinio agento arba 

rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadway, New York City

ir

Vardas ir pavardė)

gatvėn eiti suknele. Galima siūdinti iš 
padaryti šilkine arba lengvo vilno. Su-

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

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

2923— Jaunai panelei mokyklon 
byle sunkios materijos — o bliuzą 
kirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14 metų.

Norint gauti vieną ar daugiau virš

.• —• ■*' b z
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sivertėliui varguoliui katalikui.
Pirmoj vietoj nutarta Vytau

to penkių šimtų metų sukaktu
vių paminėjimą atidėti, o rengei 
vasario 16 d. apvaikščiojimą su 
programų ir įžanga. Įžangos im
ti po 35 centus’ nuo asmens.

Po kiek laiko įvyko ir antras 
delegatų susirinkimas. Pirmi
ninkas atidaro susirinkimą, o 
protokolui raštininkas klausia, 
kas ką turi pranešti dėl rengia
mo apvaikščiojimo. Kunigas 
praneša, kad seserys mokina 
vaikus deklamacijų. A. Palinc- 
kienė irgi pareiškia, kad kelios 
moterys mokina savo ir kitų nurodytų pavyzdžiu, prašome iškirpti 
vaikus deklamuoti lietuviškai, j Dat|uotą blankutę arba priduoti pa- 
Kunigui kažkodėl tas praneši- VyZ<|ij0 numeri, pažymSti miera ir 
mas nepatinka ir jis liepia jai aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
užčiaupti burną. Uvikienė pa- ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
stebi, kad kunigužis perdaug 
storžieviškai elgiasi. Tasai atsa
ko, kad esą kitaip “su jais” ne
galima. Po to Uvikienė klausia, 
kokiais pamatais tas susirinki
mas yra susitveręs ir kam ma-

BUSI IŠMINTINGAS’ • SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovana

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

Vienas numeris HP A OOrĮVĮTMIT Ą Q 332 Bro»dway 10c. Adresas: 1 ARK 111111HAC So. Boston, Mass.
Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėles su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių, Klauskite laišku, įdedant 2c. štampą.

15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, III.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Sėkmingas skalbimas, dalykas

AR NORI 
LAIMĖTI

DOVANAS?
žinojimo, o ne

Mrs. Charles H. Chadwick
209 Lake Shore Drive

turto

Palanki, grakšti, žavinti ... ryškus as- 
meningumas, kurios platus supratimas 
ir simpatingumas leido užimti jai iš
imtina pozicija naujoj socialiu darbo 
profesijoj. — Moderniška moteris, ku
rios gyvenimas yra praturtintas pla
čiais interesais, bet visuomet besiva
dovaujanti savo didele išmintimi.

Mrs. Chadvvick sako: “Sėkmingas skalbimas gražiu spalr 
vuotų audeklų, puikių nėrinių, georgettes ir lininių dalykėlių 
yra dalykas žinojimo, o ne turto. Mes priėmėm vartoti Ame
rican Family Flakes skalbykloje ir virtuvėje, kadangi jos 
sutaupina laiką, yra ekonomiškos, saugios ir tyros.”

Gaukit pakeli šių tyrų, švelnių, greit veikiančių piestelių 
. šiandie — tikrų, patyrimu pamatykite kaip greitai šis plės- 

keliu muilas išvalo ir atnaujina be trinimo ar braukimo. Pa
stebėtinas taipgi dėl plovimo indų, sidabro ir stiklinių daiktu.

f

PARINKTAS 
CHICAGOS 

AUKSO PAKRANTĖS 
TURTINGIAUSIU 

MOTERŲ

m

šilkinių Kojinių Didu
mo, 10c 

Populiaraus Didumo 
25c

“Naujienų” kontestas baigsis Gegužės-May 31 d. Dar 
iki kontesto užbaigai laiko gam daug. Registracija naujų 
kontesfrantų bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra 
ga kontestiantų įvairiose kolonijose, kur tiktai 
gyvena. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestantai 
kilnų darbą “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite
sulig padaryto biznio “Naujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blankutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

reikalin- 
lietuviai 
atliksite 
dovanas

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 S’o. Halsted St., 
Chicago, III.
GEKB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-me NAUJIENŲ Kontesto. Malonė
kite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas iii formacijas I 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Tiek malonus rankoms, kaip tyriausias 
tualetinis muilas! Ekonomiškas, tri- 

lwll Iv. 5) juose nemažo didumo pakeliuose. Pas
WHITE V*8US lh«rdavėjus.

American Family Flakes
Greitai tirpstantis tyras minta? — Ilgai laikančios putos.

Mano Vardas Pavardė

Gatve

Miestas Valstija

i
. ______________ * „—S_______________



Penktadienis, kovo 14, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Po Žiemos Šalčiu 
Neužleiskite savo 

inkstų
ŠALČIAI ir slogos sunkiai atsi- 
k liepia ant inkstų. Nuolatinis 
strėnų skaudėjimas, kartu su ink
stų nereguliarumais, ir 
pavargusiu, 
kiai Įspėja 
mėkit jais! 
stams su Doan’s Pilis, 
mos visame pasaulyje, 
riejamos pardavėju visur. 
50,000 vartotojų pataria

K. J. Uiihh, 11 ’i (Sravės Street, 
lot tęst Ule. Va., sako: “lArodo. 
tis pakenkė mano inkstams ir 
rrara pasidarė taip silpna, 
tėjau apsiversti lovoje, 
skaudėjo ir buvo sustyrę 
kimus buvo nereiruliaris. 
ircriau greitai po vartojimo Doan’s Pilis 
ir neužilgo likuti visai .sveikas.”

jautimasis 
skaudančiu, labai tan- 

pak likimus. Susido- 
Pagelbėkit savo ink- 

Pataria- 
Pardavi-
Doan’s: 

fhur- 
kad Sal

mano nn- 
kad a A vos ita- 
Mano Hanariui 
ir lakatai vei- 
Aš pasijaučiau

DOAN’S P1LLS
A Stiniulant Diuretic tothe Kidneys

For a Continued
Business Administration 

of the Sanitary District 
of Chicago

VOTE FOR
These

REPUBLICAN
CANDIDATES

at the

Primaries Tuesday, 
April 8th

FIRST ON THE BALLOT

FOR TRUSTEES FOR THE SANI
TARY DISTRICT OF CHICAGO

FULL TERM
(Vote for three)

SI WlLLIAM G. TEGTMEIER
S WALTER T. OUIGLEY
S FRANK J. BILEK

FOR TRUSTEE FOR THE SANI- 
TARY DISTRICT OF CHICAGO

(To fili vacancy cauied by the death of 
the Hon. Henry A. Berger)

(Vote for one)

0 JOSEPH A. RHEIN

Džianitorių algos 
Čikagoje

kurie gauna iš rendauninkų ge- klausime jų, ar jiems malonus 
ras rendas. yra tie turtai, tai jie pasakys:

Bet iš dešimties tūkstančių < “Kas iš jų, jei sveikatos nebė- 
džianitorių yra 'tik vienas de- ra”. Ir tokių yra gal trys iš 
šimtas, (arba viena dešimta da- dešimties'. Tai jau turime sė
lis visų), kuriam tenka tokias j šis iš dešimties. i
geras vietas. Be to, ir tie džia- i 
nitoriai dirba nuo ketvirtos ar

Likusioji dalis tai tikri varg
šai. Jie neturi nei gerų darbų.

i penktos valandos ryto iki 11 va- () kitas ką uždirba, tai ir tuos
i i ri zJ r\ m Ir4 i nn « /I n »» i *1 ei 1/ 4 * i • T . _ . . . . •! landos nakties; dar ir naktį 
i dažnai ramumo negauna. Pasi- 

Neseniai mačiau, kad profeso-i ------ -

centus prageria. Jų gyvenimas 
apgailėtinas. Jiems nėra kada 

žmogus atrodoNeseniai mačiau, Kati pioieso- taiko< kad apie x ar 2 valan(la misiprausti< žmogus _ 
riai skundžiasi, jogei jų algos naktįes tefelonu praneša, jogei|kaip koks kalinis iš purvo iš- 
esaneios mažesnes uz dziamto-, trobėsyje atsitiko kas nors. Na,į trauktas; negali nė arčiau pri-
rių. Jeigu jau taip yra. 'tai man. 
norisi pakalbėti apie džianito
rių uždarbius ir jų padėtį. Aš. 
kaip džianitorius, turėdamas 
septynių metų patyrimą, ban
dysiu papasakoti ka patyriau , , .. .J ± . duoda džianitoriamsper tuos septynius metus. L. .

Ir pirmiausia kalbesiu apie ra-. . Y . , .x tu su viršum doleriu.ve. Pirmus ketunus metu.; j 1 
išdirbau vienoje vietoje. P ra-į 
džioje uždirbau iki dviejų šimtų! 
dolerių mėnesiui. Po, to | 
uždirbau šimtą tris de
šimtis. Vėliau mano uždarbis vėl 
pakilo, ir net iki keturių šimtų ' 
dolerių mėnesiui, bet jau su 
pagelbininku. Algos darbinin
kui man teko mokėti kuone visą 
laiką šimtą dolerių su viršum 
mėnesiui ir dar pragyvenimą 
jam duoti.

i . IAš išgyvenau keturius metus j 
beismante, apie keturias pėdas: 
žemėje ir rendą mokėjau savo 
draugui ne-džianitoriui, kuris i: 
atvažiuodavo j, atsiimti, o at-1 Pamatyti žmogų, emantj gatve 
važiavęs skubėdavo išbėgti 
laukan, nors beismantas buvo 
sausas. Bet jis sakydavo, kad 
per tamsu. Mat, saulė įeidavo 
mano butan tik rytmečiais, ko
kiai valandai, per vieną langą.

Dabar bet kas pasakys, jog 
aš buvau durnas, jei taip gy
venau. Bet mano atsakymas 
toks. įstojimas unijon kaštavo 
tris šimtus dolerių su viršum. 
Buvau manęs: padirbsiu kelis 
mėnesius, užsidirbsiu keletą 
šimtų dolerių, apsimokėsiu mor- 
gičius, kuriuos turėjau tuo lai
ku, ir Segsiu iš džianitorystės. 
Na„ tai ir stojau darban, kuris 
neša “profesorių algą”. Taip ir 
pasilikau.

Dabar pakalbėsime apie kitus 
džianitorius'. Reikia pasakyti, 
kad mano tai dar ne blogas bu
vo gyvenimas. Aš, dirbdamas 
su pagelbininku, turėjau progos 
nueiti pas kitus džianitorius ir 
pažiūrėti, patinti jų gyvenimą—. 
pirmiausia tų, kurie gyvena 
kaip žmonės. Kai kurie iš jų 
turi nusisamdę flatus, už ku
riuos moka po šešias, septynias 
dešimtis dolerių ir kai kada dau
giau mėnesiui. Kai kurio iš jų 
turi taipgi ne prastą uždarbį, 
dirbdami geruose trobesiuose. O 
tie savininkai gerai apmoka,

ir tenka džianitoriui keltis, jei- eiti, ba dvokia, 
gui jis nenori savo darbo pra
rasti.

Dabar kalbesįu apie viduti- vietą išlaikyti, 
nius' džianitorių darbus, kurie

iki poro; pagelbininku už penkius šimtus 
lj mėnesiui arba porą šim- dolerių menesiui. Bet tas žmo-

Ir tie tu- gelis tai stačias miegą. Jo mo
teris su juo negyvena. Kaip jis

Jau gerą džia
nitoriaus vietą imant, tai tik 
vienas iš šimto tegalės tokią

žinau ir tokį, kuris dirba su

i ri pasiėmę flatus, nelenda beis-
• mantan gyventi. Tie džianito- sakėsi, dirbąs 24 metus, turįs 
riai dirba tikrai sunkiai. Jeigu iki dešimties tūkstančių dolerių 
pamatysite ji einant gatve, tai i turto.

i pažinsite, kad eina džianitorius. 
Atrodo, jog žmogus eina per 
kokią klampynę, jo kojos tar
tum limpa prie šalygatvio, net 
palinksta abi, kol vieną pakelia darbą dirbdamas ir taip skurs- 
nuo šalygatvio. Bet ir tokių damas'

Bet ką toks gyvenimas 
vertas? Tai yra, anot to airi- 
šio “dog’s life”.

Man rodosi, kad kiekvienas, 
kas yra taupus, tai bet kurį

gali tiek pat sutaupin- 
leško dar kai kurie žmones 

kad trumpu 
laiku pinigų pasidaryti. Bet kol

Kuris iš džianitorių turi savo 
karą, tai negali drąsiai važiuo
ti prie trobesio, kame dirba. 
Rendauninkai. pamatę džianito-j vaitoję išvažiuosi, tai labai

turi sugrįžti. Ir išvažiuoti 
gali kiekvieną dieną—kartą, po

lį rą> o jau jeigu tris kartus

ne-

sa
ge

Kanarkos užgiedojo 
basso

kurBeismanle krautuves, 
laikyta kanarkos, degink 
matos. Krautuve prisipildi

■ JIjmų. Ugnėgesiai užgesino 
žmogus Į nį. Nuostolių sąvasčiai 

už pinigą dirba nors ir didžiau- įdaryta. Tik pora šimtų k 
, šiame, pavojuje, kad tik šutau-; kų, buvusių krautuvėje, 

Sako, kad džianito-'pinti keletą centų juodai dierai. Idėjusios giedoti kiek storesniu 
—Kauniete 'lonu.

rių važinėjantį karu, skundžia 
jį bosui: girdi, už musų pini
gus džianitorius automobiliais 
važinėjasi! Bosas ima kikinti. 
Džianitoriui nevalia pasistatyti 
automobilis prie namo, kuriame 
jis dirba.
riaus automobilis daugiau stovi | 
prie durų, nei boso.

Kai kurie 
skubinasi, tai 
kad greičiau sugrįžti. Bet nie
kas džianitoriaus parankamo 
nežiūri.

džianitoriai, kai 
važiuoja mašina,

yieni rendauninkai, žiemoj 
laiku, nori, kad štymo butų per 

I naktį. Kiti vėl reikalauja, kad 
dešimtai išmušus štymas butų 
užsuktas'. Ir buk tu geras vi
siems!

Vasaros laiku, rodosi, turėtų I 
džianitoriams darbas būti trupu
tį lengevsnis. Kai kurie dienos 
laiku gali išvažiuoti porai va
landų. Bet jau trečią valandą

ra i.
Bot... norint rasti ką nors blo

go, jo galima surasti visur - 
biznyje ir dirbtuvėje.

? du- 
ug- 

nepa-

|\fTT^GERESNI DANTYS 
4* Acte/ GERESNES Sveikatos
EMULSION 
NBŪniK GERI dantys padaro labai didelį skirtu

mą jusą vaiko sveikatoje. Cod liver oil 
pagelbsti augimui gerų, sveikų dantų. 

\ Daktarai ir dentistai rekomenduoja jį. Duo
kite jo reguliariai visą vaikystės laiką. 
Lengvas būdas yra Scott’s 
Emulsion. Malonaus skonio. Vai
kai mėgsta jį. Lengvai virški
namas. Pradėkite šiandie—kiek
viena diena pagelbsti. Kiekvie
nas aptiekininkas turi jų.

SCOTTŠ EMULSION
DEL GERESNIŲ DANTŲ IR KAULŲ 

Bcott & Bovme. Bloomfield, N. J. 29-43

K*1i»toni

būt tris' ar keturi iš kiekvienos džianitorių darbo, 
i dešimties.

O kiti gyvena beismantuose. ta progra ateina, tai turi dide- j 
Ir kai kurie jų gyvena tokiuo-|lio vargo, ir daug kaštuoja.
se beismantuose, kad norėdami i žinoma, kur tik kiek daugiau

I pinigų yra, ten didesnis ir graf- 
tas. Turi pavyzdžiui, įstoti į 
uniją. Kaštuoja du šimtai ke
turi doleriai už įstojimą, arba, 
kaip sako, už priėmimą. Prie 
knygų - vėl nuo penkių dešimčių 
iki šimto dolerių kaštuoja. Jei 
darbą gausi, tai dar nežinai ai 
dirbsi, ar ne, o iš anksto kiti 
jau nori cigaro tokios vertės, 
koki uždarbi mėnesiui turėsi. 
Bet ne visi ir tą gali atsiekti: 
tai tik iš frentų, kuriais gali 
pasitikėti.

Naujas ir Geresnis Skutimasis
su Gillette

turi pasistoti ant kėdės. Gi 
pavasari kai kuriose vietose pri
bėga vandens, šen ar ten net 
iki dviejų ar trijų pėdų. Kol 
vanduo nuseka, tai ne vienam 
tenka eiti pas kaimyną nakvy
nės' ieškoti.

žinoma, tokie džianitoriai pi
nigų susitaupina. žinau tokių, 
kurie gyvena panašiu budu 
penkiolika ar daugiau metų, 
jie susitaupino po kelioliką 
katančią dolerių. Bet jeigu

Nauja Geležte
Nauja

(Patentuojamos)

po 
tai 
tu- 
pa-

Didžiausias Skutimosi 
Pagerinimas per 

28 metus

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

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

ciTijci DftŠciulcitc
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

M"JONAI gerokai nusidėvėju
sių Gillette dabar laimės 

garbingą paliuosavimą. Tiesa — 
jos yra geros senos britvos Ir 
jeigu jus turite laukti iki jūsų 
pardavėjas susilauks savo rin
kių Naujų Gillette Britvų, jū
sų senoji Gillette gali būti ope
ruojama 
mis.

su naujomis geležtė-

Bet jei kartą pabandysite 
Naują Gillette Geležtę Naujoj 
Gillette Britvoj, jus niekas 
tas nebegalės patenkinti!

ki-

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

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

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

Valspar Malevų, Varnešių, Enamelių; taipjau 4 valandų 
Lakerj ir Calsimine.
Valspar Malevų, Varnišių, Enamelių; taipjau 4 valandų 
LakerĮ ir Calsomine. 

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

A. Yanas - Hardware & Paint Store
2747 W. 63rd Street

MES PRISTATOME TEL. PROSPECT 1297

....  $1.95
Lambert, 
Enamelj,

EnamelĮ,

speciales

Daug svarbių permainų
Kas buvo padaryta su Gillette 

Britva ir Gillette Geležte? 
vienas 
trys 
dešimtis svarbių permainų, ku
rias sudėjus krūvon, padaro vi
siškai naujų ir labai pagerintų 
skutimos Įnagi.

Ne 
tik dalykas, ne du, ar 

dalykai. Mes padarėm

Imkite, pavyzdžiui, “britvos 
pešimų”. Ar jus žinote kodėl 
jūsų senoji Gillette “pešdavo”? 
Galbūt jus kaltinot geležtę; bet 
ne geležtė buvo kalta. Mu
sų laboratorijos išegzaminavo 
dešimtis tūkstančių vartotų 
britvų; musų inžinieriai kalbė
josi su dvidešimts septyniais 
tūkstančiais sunkiai patenkina
mų skutikų.

gunie ir taupirrte laiko. Nebe
reikės jums išardyti britvą, kad 
nušluostyti geležtę. Nebebus 
supiaustytų rankšluošČių. Tik 
paliuosuokite. Pasukit apsaugą 
Į šoną. Vėl priveržkit. Palai
kykit nuplovimui po karštu bė
gančiu vandeniu. Gerai nu- 
krėskit. Padėkit ant lentynos.

Senieji stulpeliai išnykę. Kiek 
daug gerų geležčių liko atšipin
ta užkliudant už tų stulpelių. 
Dabar britvos geležtė pasisuka 
nuplovimui i šoną. Nereikia iš
ardyti dėl nuvalymo.
Naujos formos apsaugos dantys.

Pastebėkite apsaugos dantis... 
ilgesni... labiau atlenkti. Jie 
Čiuožia jūsų oda kaip aksomas. 
Jus vos jaučiate britvos čiuoži
mą ant jusi) veido.

įsižiūrėkite j geležtės galus... 
ketvirtainiai... ne apskriti. Daug 
lengviau valdyti slydžiais pirš
tais. Pastebėkit 
apsaugos griovelis 
ašmenimis leidžia 
siekti barzdą pilnai 
bet su

yra mikros- 
jis padaro 
jus paimat 
puikų tiks- 
menkiausias

Ka jie surado ? Britva “pe
ša” todėl. kad jos veikiančios 
dalys buvo numestos ant prau
syklos ar grindų ir Įlenktos.

Galbūt Įlenkimas 
kopinis, 
skirtumą 
Gillette, jus turite 
liausi Įnagi. Net 
Įlenkimas gali sugadinti jo tiks
lumą. Todėl, “pešimas”. 
pažiūrėkite 
kampus, 
paspiras ?
šių kampų paprastu prietikiu. 
Bet padėkim, kad kokiuo nors 
nepaprastu priepuolių^, jus juos 
Įlenktumet. Niekis. Geležtės ga
lai tapo iškirsti. Geležtė ne
belaikoma karųpuose. Todėl 
Įlenktas britvos kampas negali 
atsiliepti ant jūsų skutimos 
švelnumo.

Vistiek
Kada

i naujos 
Matote tas 
Jus negalite

Dabar 
britvos 
tvirtas 
Įlengti

Nebereikia šluostyti geležtę.
Kitas dalykas. Naujosios ge

ležtes nepasiduoda rūdims. Pa
galvokite ką tai reiškia pato-

kaip naujos 
po geležtės 

geležtei pa- 
ir glaudžiai, 

pilnu saugumu.
Matykit savo pardavėją 

šiandie.
Gillette dirbtuvės dirba 

visomis jėgomis, kad ap
rūpinti visus pardavėjus 
kaip galima greičiausia. 
Aplankykit savo parda
vėją šiandie 

Už vieną 
Tamstai 
skutimos 
džiausią 
skutimos
buvo pasiūlytas per pe
reitus dvidešimt aštuo- 
nius metus.

ROLAND E. WILC0X

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

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

CHICAGO. ILL.

f 4 už de-
■ šimtĮ ir 

50c už pen
kias

Tikę thit to the polis with you, 
Tuesdiy, April Ith

GILLETTE SAFETY
RAZOR CO.. 

BOSTON. U. S. A.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets
FOR TRUSTEE FOR THE SANI

TARY DISTRICT OF CHICAGO 
(To

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Little Johnny
Jonės”
Dalyvaujant

EDDIE BUZZELL, Edna 
Murphy, Alice Day

Tainri
Vitaphone Vodevilio Aktai

dolerį jis 
duos didžiausi 
pagerinimą, di- 

pinigų vertę 
komforte kokis

HOWARD W. ELMORE 
huldtnt of tht 

SANITARY DISTRICT 

whose admiiistratioa (fariag 1929 

Saved over $12,000,000

fili vacancy cauied by the death of 
tho Hon. L«wrenc« F. King)

(Vote for one)

GilletteNaujos
Keležtės 

žaliame
naujame 

pakelyj

-- ------------------------— ■
■

NAUJA GILLETTE BRITVA, 24 k. auksu plei- 
tuota, gražioj dėžutėj, pilnai su nau- C* 4 Art 
j>a Gillette geležte, kaina ............  I «UU

Kiti De Luxe modeliai $5.00 iki $75.00

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

IHEM DAYS ARE GONE FOKEVEK Špili Ibis to Your Spouse.
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JONO JABLONSKIO DARBAS

Vasario 23 d. mirė Kaune, karo ligoninėje, prof. 
Jonas Jablonskis-Kriaųšaitis-Obelaitis-Rygiškių Jonas.

Jisai yra lietuvių rašomosios kalbos tėvas.
Be rašomosios kalbos negali būti tautos naujovine 

šito žodžio prasme. Tik raštai — laikraščiai ir knygos — 
pagimdo tą dvasinį ryšį tarpe vienodą kalbą vartojan
čių žmonių, kuris padaro tautą.

Jablonskis, Suvalkijos zanavyko ūkininko sūnūs, 
turėjo nepaprastą įgimtą gabumą prie kalbų, ir buvo 
laimė, kad jisai gavo progos šitą savo gabumą išvystyti. 
Pabaigęs gimnaziją Marijampolėje, jisai įstojo į filolo
gijos (kalbų) ir literatūros fakultetą Maskvos universi
tete. Kaip tik apie tą laiką, kai jisai ėjo šį mokslą, lie
tuvių moksleivijoje jau buvo pradėjusi skleistis tautinio 
atgimimo idėja.

Kartu su kitais lietuviais studentais Jablonskis da
lyvavo rateliuose, kuriems rūpėjo susipažinti su savo 
tautos istorija ir per apšvietą pažadinti liaudyje tau
tinę sąmonę, čia jam, kaipo filologui, atsidarė plati ir 
derlinga darbo dirva. Jisai ėmė tyrinėti lietuvių kalbą, 
panaudodamas šiam reikalui savo moksliškas žinias, 
bet kartu kreipdamas didžiausio dėmesio į tai, kaip kal
ba žmonės. Jisai netruko patirti, kad gryna, nesudar
kyta lietuvių kalba yra užsilikusi liaudies lupose.

Šitam darbui Jablonskis pašventė visą savo gyve
nimą. Jisai, mokinosi kalbos iš žmonių ir stengėsi apva
lyti ją nuo įvairių svetimų priemaišų. Ir, pats besimo
kindamas, jisai mokino taisyklingai kalbėt ir rašyt lie
tuvių inteligentus, kurie, beeidami mokslus rusų, lenkų 
arba vokiečių mokyklose ir gyvendami miestuose, kur 
lietuvių kalbos nebūdavo girdėt, užmiršdavo, kaip žmo
nės šneka sodžiuje ir, patys to nejusdami, kalbėdavo ir 
rašydavo darkyta kalba.

Savo “lietuviškos kalbos gramatika”, arba kaip ji 
buvo paprastai vadinama “Kriaušaičio gramatika”, Jab
lonskis padėjo pamatus dabartinei musų rašomajai kal
bai. Jisai, be to, rašė straipsnius kalbos klausimais, taisė 
laikraščių ir vertimų kalbą, davė kalbos pamokas įvai
riose mokyklose ir skaitė lekcijas universitete. Aplink 
jį visuomet spietėsi būrys jaunų moksleivių ir suaugu
sių inteligentų ir godžiai klausėsi jo pastabų bei išva
džiojimų apie tą arba kitą kalbos dalyką.

Lietuvių kalbos žinojimu niekas negalėjo su Jablon
skiu lygintis, išimant gal tik kun. Jaunių (Petrapilio 
dvasinės akademijos profesorių) ir prof. Kazį Būgą; 
juodu abu jau yra mirę. Bet ir Jaunius su Būga netu
rėjo tiek kalbos jautrumo, tiek mokėjimo atskirti gry
ną kalbos formą nuo sudarkytos formos, kiek turėjo 
Jablonskis. Todėl jisai padarė didesnės įtakos į musų ra
šomosios kalbos vystymąsi, negu visi kiti kalbininkai.

Jablonskis gimė dar baudžiavų laikais. Jo darbas 
prasidėjo “Aušros” gadynėje ir tęsėsi per surikiuosius 
spaudos draudimo metus ir pasibaigė jau atgavusioje 
savo nepriklausomybę Lietuvoje. Kaipo žmogus, kilęs iš 
liaudies, jisai ėjo su demokratiniu Lietuvos judėjiniu. 
Bendradarbiavo “Varpui”, redagavo valstiečiams ski
riamą laikraštį “Lietuvos Ūkininką”, vėliaus, atgavus 
spaudą, dirbo “Lietuvos Žinių” redakcijoje, pagaliau — 
profesoriavo nepriklausomos Lietuvos universitete.

Didelį darbą jisai atliko savo gyvenime. Jo vardas 
bus minimas tol, kol bus gyva lietuvių tauta.

DIKTATŪROS VADELĖS TRUPUTJ ATLEISTOS

Vakar rašėme apie tai, kad Lietuvos policijos de
partamentas išleido įsakymą visiems apskričiams ne
trukdyti veikimo socialdemokratų partijai, kuri per 
teismą atgavo teisę legaliai gyvuoti. Dabar atėję iš Lie
tuvos laikraščiai aprašo tik-ką įvykusį valstiečių liaudi
ninkų suvažiavimą.

Kai diktatoriavo Voldemaras, politinės partijos Lie
tuvoje (išimant tautininkus) negalėjo daryt suvažiavi
mų. Voldemarą nuvertus, pasidarė Lietuvoje truputį 
laisviau.

“Lietuvos žinios”, aprašydamos liaudininkų suva
žiavimą, labai aiškiai pabrėžia opozicinį valstiečių nu
sistatymą prieš dabartinį režimą. Štai viena to aprašy
mo ištrauka:

“Kaimas, liaudis yra opozicijoj esamajai tvar

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metaną __________________  $8.00
Pusei metu ...............................- 4.00
Trims mėnesiams —..._______ 2.00
Dviem mėnesiam ---- --- ---------- 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicago j per išnešiotojus i
Viena kopija 3c
Savaitei___________________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......................................... $7.00
Pusei metu ________________  8-50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams __________ 1.25
Vienam mėnesiui___ __ ______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metu ______  4.00
Trims mėnesiams ...... ......-..... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu ava užsakymu.

kai, — tai faktas, kurį vargu ar galės kas užtu
šuoti.

“Sunki ekonominė padėtis, įvairiausi persekio
jimai, diktatoriavimas kaime, pasunkėję mokesčiai, 
negailestingas turto už skolas pardavinėjimas — 
visa tai davė kaimiečiams galimumo savo kailiu pa
tirti, kas darosi tuomet, kai nėra politinių laisvių, 
Seimo, savivaldybių ir kuomet partijos ir organi
zacijos slopinamos ir varžomos.”
Pasak liaudininkų dienraščio, suvažiavimas vienu 

balsu nutarė reikalauti plačios amnestijos nuteistiems 
ir sėdintiems kalėjimuose už tariamus politinius nusi
žengimus.

Atrodo, kad valdančioji Lietuvos partija jaučia, jo- 
gei diktatoriškomis priemonėmis negalima bus toli va
žiuoti, — kitaip ji neleistų šitaip laikraščiams rašyti.

Jeigu subrusti} ir amerikiečiai griežčiau kelti savo 

balsą prieš tautininkų despotizmą, tai Lietuvos žmonės 
gal netrukus atgautų laisvę.

0 be laisvės ir demokratinės tvarkos Lietuva juk 
neatsigaus.

Zulų žemėj

Keistenybių kontinentas’. —Įvai
rios ekskursijos. —“Zulu že
mė”. —Krokodilai. — Nucdin- 
giausi pasaulio gyvatė.—Kob
ros. — Spjaudančioji gyvatė. 
—Pitonas arba smauglys.

Afrika yra keistenybių konti
nentas. Ten galima užtikti 
keistų žmonių, keistų gyvūnų ir 
keistų augmenų. Metai iš me
tų i Afriką yra siunčiamos į- 
vairios ekspedicijos, o vienok 
ten dar ir šiandien randasi to
kių vietų, kurios' ( baltaodžiam s 
beveik visai nėra žinomos. Štai 
prieš keletą dienų laikraščiuose 
tilpo pranešimai, kad į Afriką 
išvažiuoja nauja ekspedicija, 
kurios tikslas bus Tanganyika 
teritorijoj gyvenančius lauki
nius žmones tirti. Mat, mano
ma, kad tie tyrinėjimai duos 
galimybes kai kuriuos painius 
žmogaus' evoliucijos klausimus 
išspręsti. Tatai parodo, jog iki 
šiol mes toli gražu ne viską apie 
Afriką žinome,.

Daugiausia į Afriką siunčia 
ekspedicijas įvairių' miestų zoo
logiški sodai. Mat ten yra la
bai keistų gyvūnų, kurių pažiū
rėti, kai jie atvežama į mies
tus, renkasi minios žmonių. Iš 
vienos’ tokių ekspedicijų nese
niai sugrįžo kapitonas Barnett 
Harris. Jis aplankė tą Afri
kos dalį,' kuri yra žinoma kaipo 
Zululand, t. y. “Zulu žeme”. Toj 
šalyj daugiau žmonių žūva nuo 
nuodingų gyvačių ir krokodilų, 
neg nuo visų kitų pavojingų 
žvėrių. O tai todėl, kad nuo 
gyvačių ir krokodilų yra gana 
sunku apsisaugoti. Kada žmo
gus juos pastebi, tai paprastai 
jau yra pervėlu beišsigelbėti. 
Nemažai žūva ir naminių gyvu
lių. Visai paprastas dalykas, 
kad vakare kafiras pasigenda 
vienos ar dviejų avių drba ož
kų. Dažniausia jos tampa kro
kodilų aukomis. Tačiau daug tų 
gyvulių nužudo ir nuodingos gy
vatės.

Krokodilai atrodo gana ne
rangus. Bet jie tik taip atro
do, tikrumoj jie yra nepapras
tai vikrus ir greiti. Kai jie pa
gauna koki gyvūną, tai žaibo 
greitumu šoka j vandeni, kad 
prigirdžius savo auką. Prieš 
krokodilą negali atsilaikyti nei 
tigras'. Jis pagauna tigrą į sa
vo žiotis' ir velka į vandenį. Vi
sos tigro pastangos nueina nie
kais, —krokodilas prigirdo jį 
vandenyj, o paskui jau suėda 
nuvilkęs į savo urvą.

Dažnai, sako Harris, yra sta
tomas klausimas: kas reikia da
ryti, susidūrus su krokodilu ar
ba nuodinga gyvate? Pasak jo, 
tinkamai atsakyti į tą klausimą 
nėra galima. Viskas priklauso 
nuo apystovų. Daugelis, žino
ma, mano, kad juo didesnis an
gis’, tuo jis pavojingesnis. Bet 
taip nėra. Yra šešių ar sep
tynių pėdų angiai", su kuriais 
žmogui esti pavojingiausia susi
durti.

Gal pavojingiausias ir nuo
dingiausias angis pasaulyj yra 
juodoji mamba. Tos rųšies an
gių nemažai randasi ‘‘Zulu že
mėj”. Joki kita gyvatė nepa
sižymi tokiu greitumu, kaip 
maba. Priegtam ji 'yra gal 
nuodingiausi. Ji puola visus: ir 
žmones ir gyvulius. Jos judėji
mas primena vingiuojantį bota
gą. Beveik visa gali pasikelti 
ant uodegos galo.

Suaugusiai mambai visai nė
ra sunku pasiekti jojančio žmo
gaus' koją. Ir mažai tėra to
kių arklių, kuriuos mamba ne
galėtų pasivyti. Kai kurie vie
tos gyventojai pasižymi nepa
prastu drąsumu, tačiau susidur
ti su mamba ir jie bijosi. Mam
bos įkandimas yra tiek nuodin
gas, kad žmogus j trumpą lai
ką nebetenka sąmonės' ir mirš
ta.

Savo nuodingumu beveik pri
lygsta mambai kai kurios ryšys 
kobros. Bet kobros nėra nei 
tiek greitos, nei tiek drąsios, 
kaip mamba. Kobra paprastai 
bijosi žmogaus; ir puola jį tik 
savo kailį gelbėdama. Zulu že
mėj dar randasi ir taip vadina
ma spiaudančioji gyvatė. Ji iš- 
švirkščia nįiodų srovę apie de
šimtį pėdų tolumo. Ip visuomet 
bando priešui pataikyti i akis. 
Jei tie nuodai įsigauna į akis, 
tai jie apakina žmogų arba gy
vūną. Tik greita daktaro pa
galba begali išgelbėti regėjimą. 
Kuomet atsiduria pavojuj,'tai 
dažnai jos prisimeta negyvomis. 
Mat, tuo budu jos bando išgel
bėti savo gyvastį.

Nors, sako Harris, si.t visomis 
nuodingomis gyvatėmis nėra la
bai malonu susidurti, tačiau ne
maloniausias dalykas yra susi
durti su pitonu arba smaugliu. 
Sunku ir aprašyti tą jausmą, 
kurį žmogus pergyvena, pama
tęs netoli nuo savęs kokių pen
kiolikos pėdų pitoną. Guli pa
prastai jis susirangęs ir šildo
si saulėj. Palyginus su mam
ba, jis yra visai negreitas ir ne
rangus. Bet jei žmogus kiek 
užsižiopsoja, tai pitonas labai 
lengvai gali jį pagauti.

Zulu žemoj pitonus dažniau
sia galima užtikti aikštėse,' kur 
randasi dideli skruzdėlynai. To
kiose vietose visuomet gyvena 
taip vadinami skruzdėdžiai, ku
rie turi išsirausę urvus. Taigi 
apie, tuos urvus ir slankioja pi
tonai. Jei jiems gręs'ia koks 
pavojus, tai jie tuoj šauna į ur
vą. Pavojingiausia su pitonu 
susidurti tuo kuku, kai jis yra 
alkanas. Tąsyk jis pasidaro ir 
drąsus ir vikrus. Tokiame at
sitikime kovoti su juo yra labai 
sunku.

Pitonas ,kaip žinia, dažnai 
esti vadinamas smaugliu. Tuo 
vardu jis vadinamas todėl, kad 
pagavęs auką jis apsivynioja 
aplink ir ją sutriuškina. Kai ku
rie mano, kad turint didelį pei
li galima nuo smauglio išsigel
bėti. Girdi, subadyk jį peiliu, 
—ir atliktas kriukis. Vienok vi
sa bėda tame, kad ir subadytas 
smauglys žmogų gali labai leng

vai sutriuškinti. Mirtinai su
žeistas smauglys savo aukos 
vis vien nepaleidžia. Net kuomet 
jo galva yra sutriuškinta, jis 
dar per keletą, minučių juda ir 
gali sutriuškinti savo auką.

—K. A.

S.L.A. REIKALAI
Kas yra svarbu eili

niam SLA. nariui
Nominujant SLA. viršininkus 

į Pildomąją Tarybą, atsirado vi
sokių, pirmiau visai negirdėtų 
“veikėjų”, iš bolševikų ir tarei- 
lininkų puses. Abeji suranda į- 
vairių netikslumų dabartinėje 
Pild. Taryboje ir, žinoma, jos 
vieton nori savuosius įpiršti. 
Mes' gerai žinome iš patyrimo 
kaip bolševikai rūpinasi “bur
žujų” reikalais. SLA. jie skai
to “buržujų” įstaiga. Na, jeigu 
jiems pakliūtų SLA. iždas ir jie 
įsisėstų į Pildomosios Tarybos 
vietas, tai SLA. butų galima 
statyti kryžių. Nedaug geriau 
butų ir su tareilininkais, t. y. su 
bolševikų talkininkais. Jeigu 
jie talkininkauja bolševikams, 
tai, žinoma, neveltui. Ar bolše
vikai vieni užgriebtų SLA. ar 
susidėję su tareilininkais, šios 
organizacijos nariai lygiai nu
kentėtų.

Svarbiausia kiekvienam SLA. 
nariui yra tas, kad šią organi
zaciją palaikyti kuostipriausią; 
kad jos viršininkais butų tie 
žmonės', kurie turi gerą vardą ir 
kurie savo darbu jau įrodė, kad 
moka tinkamai savo pareigas 
atlikti. Eiliniam SLA. nariui 
rupi pirmoj vietoj ne politika, 
be kad susirgus jis gautų pa
šalpą, o numirus, kad jo šeima 
butų aprūpinta. Patyrimas ro
do. kad iki šiol šie svarbiau
sieji SLA. tikslai ir uždavįnia 
buvo atliekami sąžiningai ir rū
pestingai. Kad palaikyti tokioje 
aukštumoj SLA., visi šios' orga
nizacijos nariai privalo dalyvau
ti balsavimuose ir balsuoti už 
šiuos patikimus, pasidrbavusius 
ir didžiumos pažangiųjų veikėjų 
ir laikraščių remiamus kandida
tus į Pildomąją Tarybą. Štai 
jie:

IĮ Prezidentus—S. Gegužis,
Į Vice-Prezidentui—A. Mika

lauskas,
Į Sekretorius — P. Jurgeliutč, 
Į Iždininkus —K Gugis,
Į ždo Globėjus—M. A. Ra- 

ginskas ir Januškevičius,
Į Daktarus-Kvotėjus—Dr. E. 

Klimas.
—V. Ra

Skaitytojų Balsai
n ............ I..............  I ■■■ t

Sapnuoja
Gavau ir aš tą “Liaudies Tri

būną” ar “Tribūną”, —nežinau, 
kaip ji ten tikrai vadinasi. Tai, 
matomai, Simokaičio laikraštis, 
jei laikraščių tokį lapelį galima 
vadinti. Praeitą vasarą Simo- 
kaitis lankėsi Pittsburghe ir 
turėjo pasikalbėjimą su. kai ku
riais Susivienijimo veikėjais. 
Tame pasikalbėjime aš negalė
jau būti, tad sekamą dieną su
tikęs savo kaimyną Virbicką, 
tuoj paklausiau, ką gera tas in
teligentas pranešė apie Susivie
nijimo veikimą. Mano prietelis 
pamojo ranka ir pareiškė: ge
riau esą nei neklausk. Su tuo 
žmogum negalima susikalbėti. 
Sapnuoja apie naujos partijos 
tvėrimą iš sandariečių ir socia
listų...

Tai tiek to apie tą poną Simo- 
kaitį. Bet žiūrėkite, ką jis ra
šo savo Tribūnoj apie Susivie
nijimą. Girdi. Susivienijimas 
turi apie 25,000, narių, o bolše
vikų tik apie ketvertą šimtų. 
Na, tegul buvo ir keturi šimtai. 
Bet jų kandidatai Valdybos no
minacijose gavo arti trijų tū
kstančiu balsų. Iš to Simokai- 
tis daro išvadą, kad nariai ne
nori senosios valdybos, todėl ir 
balsuoja už bolševikų “sleitą”.

Well, bet juk Dr. Graičunas'

[Pacific and Atlantic Photo]

iki 24 mėnesių.
Keturi iltiniai (akių) dantys 

nuo dviejų iki dviejų ir pusės 
metų.

Dantų kalimosi laikais įvai
ruoja pas skirtingus vaikus, ir 
čia paduodu tik palyginamąjį 
laiką jų pasirodymo. Vienok 
dviejų ir pusės metų kūdikiui 
turėtų būti sudygę visi pirmie
ji dantukai—viso dvidešimt. Jei
gu ne,—kas nors negerai su kū
dikio maistu.

Kramtymas prigelbsti augti 
dantims ir žandukų kaulams, 
todėl kūdikiui reikia duoti kie
to maisto, kaip stambią duoną, 
keptas bulves su žieve, obuolių 
ir t.t.

Vata pamirkyta Į sūrų atvi- 
rintų drungną vandenį kasdien 
nuvalykite dantukus. gomurį, 
liežuvį, smagenis apie dantukus, 
žandukus iš vidurio ir lupas. 
Taip darydamos patarnausit kū
dikio sveikatai ir pripratinsit 
jį prie burnos švarumo—higije
nos. Jeigu katras nors dantu
kas pradeda puti, toj eikit pas 
gerą dantistą užtaisyt dantuką.

Ne pro šalį čia bus paminėti 
labai žalingus kūdikių papro
čius'. žindimas nykščio, piršto 
arba liežuvio. Tas paprotys es-

Gen. Valeriana Weyler, kuris 
valdė Kubą tuo laiku, kai tarp 
Ispanijos ir Amerikos kilo ka
ras. Dabar jis randasi ant mir
ties patalo.

nėra senas valdybos narys, o 
vienok kiekvienais rinkimais jis 
vis mažiau ir mažiau balsų te
gauna, o tuo tarpu Gegužio bal
sai nuolat auga. Kaip p. Si- 
mokaitis tą dalyką gali išaiškin
ti?

Gaila, kad mokytas žmogus', o 
tokius niekus rašo. Galėtų jis 
ką nors naudinga veikti, o ne 
tokiais niekais užsiimti.

—A. Vainorius.

Sveikatos Dalykai
Dr. S. T. Thomas

(Tamošaitis)

Kudykių dantys
Dažnai klausiama dantisto: 

“Kaip anksti reikia pradėt ap
žiūrėt kūdikių dantis?” Į šį 
klausimą reikia atsakyt, ypatin
gai laukiančioms motinoms, kad 
laike trečio nėštumo menesio. 
Tame, matote, laike pirmieji 
(pieno) dantys pradeda formuo
tis, todėl busimoji motina pri
valo valgyti tokį maistą, kuris 
turi daug medžiagų formuojan
čių dantis ir kaulus, kaip pavyz
džiui: pienas, kiaušiniai, žalios 
daržovės, vaisiai ir čielt. grudų 
maištas. Kodėl, laiko nėštumo 
moterų dantys labai pūva? Pūva 
dėl tos priežasties, kad augantis 
kūdikis reikalauja mineralinių 
medžiagų kaulams ir dantims. 
Jeigu nėščia moteris nevalgo 
maisto turinčio kalkių ir kito
kių druskų, tai iš kur jų gaus 
kūdikis? . Tie reikalavimai turi 
būti patenkinti kitokiu budu, ir 
gamta parūpina taip, kad kūdi
kis gauna kalkių iš motinos 
dantų ir kaulų.

Kūdikis ateina pasaulin be 
dantų. Bet ir tada dantys gra
žiai susiformavę esti po sma- 
genim. Ir apačioj pirmųjų (pie
no) dantų, antrieji (pastovus) 
dantys pradeda formuotis. Aiš
ku, kad antrieji dantys gali būt 
pažeisti ant visados, ir sudygt 
nenormaliai, jeigu kūdikis ne
gauna tinkamo maišto.

Dantų dygimas yra naturalis, 
ir turi kaltis normaliai be dide
lio skausmo, ir daug-maž šeš
tame mėnesy du žemutiniai 
priekiniai dantukai turi prasi
kalti.

Kiti kūdikių dantukai pasiro
do sekančiai:

Du augštutiniai priekiniai nuo 
5 iki 7 mėnesių.

Du kiti žemutiniai priekiniai 
nuo 7 iki 9 mėnesių.

Du kiti augštutiniai prieki
niai nuo 8 iki 10 mėnesių.

Keturi kiliminiai nuo 10 iki 
14 mėnesių.

Keturi kiti krūminiai nuo 20 

ti priežastimi sukrypusių žandų 
kaulų, veido ir kreivų dantų. 
Antras žalingas paprotys—kvė
pavimas per burną. Kada tas 
pasireiškia, tai yra ženklas ki- 
kių nors keblumų kvėpavimo or
ganuose. Gal adenoidai arba 
tonsilai? Pasitėiraukit apie tai 
gydytojo. Burnos kvėpavimas 
sukraipo veidą ir dantis, pada
rydamas blogą vaiko išvaizdą. 
Vaikas nenoriai mokinasi ir 
daug greičiau apserga vaikų li
gomis, negu normaliai kvėpuo
jantis vaikas.

Pabaigoj šešty metų vaikui 
išdygsta pirmieji tikrieji keturi 
krūminiai dantys. Jie išdygsta 
gale paskutinių ji/ pirmųjų (pie
no) dantų, po vieną abiejose 
burnos pusėse, —augštai ir že
mai. Labai dažnai tie dantys 
pradedą puti pirm negu jie pil
nai išsikala per smagenis, ir 
tėvais nežinodami, kad tai ant
rieji dantys, leidžia jiems puti 
ir paskiau ištraukia, manydami, 
kad tai “pieno” dantys ir jų 
vietoj kiti išdygs'. Kai kurių 
gyvūnų, pavyzdžiui žiurkių, tie
sa. išdygsta dantys vieni po ki
tų, bet ne žmogaus. Pirmieji 
tikri krūminiai yra tai svarbiau
sieji žmogaus dantys, bet apie 
tai kitą kartą pakalbėsime. Kaip 
tik pastebėsit viršuje danties 
rudas ar juodas žymes, tdoj 
veskit vaiką pas dantistą. Jis 
išvalys puvėsius ir užtaisys ddn- 
tį be skausmo ir vargo, ir su 
mažais iškaščiais.

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

Prižiūrėk kūdikio maistą ddn- 
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher‘s Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkute tikros 
Gastoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

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

NETURI NARKOTIKU

JUSU APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA

ORANGEINE 
MILTELIUS

OraNgeiNe
IPOVVDI

10c



Penktadienis, kovo 14, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Kovo 10 dienų ištiko nelaimė 
A. Norkų, savininką valgyklos, 
kuri randasi 31-je gatvėje, prie 
Halsted St.

A. Norkus pinklu beveik nu- 
sipiovė kairės rankos nyksti.

Mano linkėjimas: greičiau tai
sykis. Antanai; dėl nykščio ne
mirk, ba nebus kam tokių ska
nių kopūstų išvirti ir kitokių 
valgių pagaminti.

* ♦ ♦

Kovo 9 dieną, Lietuvių Audi
torijoje, vienas daktaras pada
rė tokią pastabą: girdi, mes visi 
suėjome dėdės Šerno patriotai, 
o naujos publikos nesimato. Jei 
butų buvusi rengiama surpraiz 
parė, tai, be abejonės, butų žmo
nių daug daugiau suėję, nors $5 
įėjimui mokėdami.

Manau sau, gydytojas sako 
teisybę. Dar musų broliai tau
tiečiai toli atsilikę nuo kitų kul
tūringų tautų. Jei mokėtumem 
įvertinti kultūrinį darbą tokį, 
kurį dirbo dėdė šernas, tai pa
minklas jam butų seniai buvęs 
pastatytas ir išmokėtas.

O juk pasidarbavo musų tau
tai dėdė šernas, ir ypač Ameri
kos lietuvių gerovei. O betgi yra 
tokių lietuvių, kurie ignoruoja 
šį paminklo statymo darbą viso
kias nesąmones kalbėdami.

Tiems žmonėms, kurie kalba 
apie dėdę Šerną visokias nesą
mones, patarčiau atsistoti prieš 
veidrodį. Gal daugelis iš jų pa
matys pas save daugiai? tydų, 
nei pas musų mirusį rašytojų.

—Pasaulio Vergas.

Žmogus apie 30 metų amžiaus 
—ar išalkęs, ar išdykęs buvo.

— Brightcn Purkietis.

Bridgeport
šerne Fond? vakaras

MADOS

3312. šauni suknele. Tinka vi
sokiai progai. Galima lengvai ir 
greitai pasisiūdinti. Materija pa
rink tokia, kokia geriausia patiks. 
Suknelė išrodys gerai iš Bile mate
rijos.

Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 
36, 38, 10 ir 12 eolių per krutinę.

RUDOLPH VASALLE
(Lietuvis Advokatas)•

Budolph Vasalle (Vasiliaus
kas), sūnūs Antano ir Ameli
jos Vasiliauskų, gyvenančių 
2920 Emerald Avė., Chicago, 
šiomis dienomis tapo Supreme 
Courto valstijos Illinois prisai- 
kytas advokatu ir gavo leidimą 
(license) vesti bylas visuose 
teismuose kaip naujas advoka
tas. •

Rudolph Vasalle yra jaunas 
tvirtas ir energingasi vyras; jis 
gimė spalių 6, 1904 metais Brid- 
geporte, Chicagoje. Lankė Wis- 
consin Universitetą Wišconsin 
valstijoj, nuo 1924 iki 1927, ir 
De Paul universitetą Chicagoje, 
nuo 1927 iki 1929, kuriame bai
gė jurispredencijos mokslą ir 
aplaikč diplomą “Bachelor of 
Law’\

Lankydamas De Paul Univer
sitetą, liuosomis nuo mokslo 
dienomis ir vakarais, jis' dirbo 
prie advokato Anthony A. Olis, 
kaip jo asistentas, ir čia gerai 
susipažino su praktišku advoka
to darbu. Taigi ir dabar jis, 
tapęs jau pilnu advokatau, pa
silieka ir toliau su advokatu 
Oliu, ir nuo dabar šių dviejų 
advokatų firma bus žinoma kai
po OLIS & VASALLE LAW 
OFFICE.

Jų ofisai: mieste—11 S. La 
Šalie St., Hoom 1701, o vaka
rais: Bridgeporte, 3241 S. Ilal- 
sted St. 2nd floor.

Sekmadienį Lietuvių Audito
rijoj šerno Fondo Komitetas 
turėjo parengimą. Tikslas bu
vo toks: pelnu iš vakaro su
mažinti skolų kon trak tori u i už 
pastatytų šernui paminklą.

Dramatinio Batelio nariai 
suvaidino veikalą “Užburti tur
tai”; p-nia Barisas ir p. Žuru
nas pertraukose išpildė muzi- 
kalę programų dalį.

Bet ar šerno fondas turėjo 
pelno iš vakaro, tai negalė
čiau pasakyti, ba publikos bu
vo mažai.

Kai dėl vaidinimo, tai jis at
likta gerai. Gial dėl to, kad ro
lė jau tokia buvo, o gal todėl, 
kad p. Jūsas yra ypatingai ga
bus komikas, jis kaip aktorius, 
šiame vaidinime publikai pati
ko labiausia. Beikia lėčiau pa
sakyti, kad pasirodė gerai ir 
visi kiti aktoriai, būtent pp. 
Gulbinienė ir Mileriene, o taip
gi Paškauskas, iVai tekūnas, 
Zolp ir Stasiūnas. Visi jie se- 
n|i musų scenos darbuotojai, 
visi vaidinę desėtkus, o gal ir 
daugiau kartų, ir todėl tapę 
kaip ir kokie pusiau profesio
nalus aktoriai. Suprantama, kad 
jie ivaidino kalbamų veikalą 
geriau, nei kita kuri lietuvių 
grupė Čikagoje butų galėjusi 
suvaidinti.

Bet veikalas atrodė ne ka

žin kaip Įdomus. Vietomis gy
vas — teisybė; bet nestokavo 
nė nubodžių monologų, kurie, 
ypač dėl prastos sales akusli- j 
kos, sunku tarpais buvo nugir
sti ir todėl darėsi dab mažiau 
įdomus. »

Veikalas gan ilgas, su ke
letu permainų scenerijų. Pub
likai butų buvę tikrai sunku 
laukti scenos atidarymo, jei ne 
p-n';;. Barisas ir p. baronas. 
Juodu pertraukose dainavo. 
P-nas Žuronas dainavo net 
dviems atvejais, ir už lai rei- 
ki.a< jam tarti ačiū, žinoma, p. 
Žuronas nėra operos daininin
kas, nes jeigu butų, tai. vei
kiausia mes nebūtumėm girdė
ję jį dainuojant šiame p are il
gime. Antra vertus, visgi jo 
balsas yra lavintas ir jo dai
nes galima klausytis.

P-nią Barisas girdėjau pir
mą kartų dainuojant. Matyti, 
ji pratusi labiau angliškai dai
nuoti, nei lietuviškai. Jos bal
sas atrodo gan stiprus ir ty
ras, bet lavinti jis dar reikė
tų. Vietomis, ypatingai perėji
muose, kuone nutrūksta ir ima* 1 i visai svetimų melodijai tonų.

Buvęs.

Hilląuit kalbės Či
kagoje

Morris llilkpiil, Amerikos so
cialistų partijos vadas, vykda
mas į Los Angeles, Socialistų 
Partijos pildančiosios tarybos 
konferencijai, sustos Čikagoje 
ir kalbės čia dviem atvejais.

Trečiadieni, kovo 19 diena, 
<S valandų vakare, jisai kalbės

Dengias Parko Labor Lyceu- 
me (prie Ogden ir Kedzic ave

liui')- Jo kalbos tema bus: 
“Prospektai socializmui Ame
rikoje”.

Hilląuit yra ne paprastai lo
giškas ir gabus kalbėtojas. Pa
tartina visiems laitsilankyti ir iš
girsti jo aiškinimų. Svetaines 
durys atsidarys 7:30 valandą 
vakare.

Antradienį, kovo 18 dieną, 
dig. Hilląuit kalbės aktyviame, 
socialistams vakarienėje, kuri 
rengiama Bismarck viešbuty-

i'—■ ■"...............................................

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

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

Mineralines, sulf erinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergalėjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552

je. Vakarienė prasidės

Sekmadienį

8 va- 2:80 valandą po pietų, įvyks 
Cook pavieto socialistų parti- 

kovo 23 dienų, jos narių konferencija.

Del akies Old Dutch 
išrodė kaipo smulkus 
milteliai. bet mikrosko
pas parodo, kad jis iš- 
tikrųjų susideda 
plokščių. pleškėtų 
lėlių, liuosų nuo 
čių ir žvirgždų, 
mažos delclSs 
purvus, riebalus 
valomus ir 
nešvarumus

811111-

Tos 
pašalina 

ar ne-
nematomus 
be stibiai- 

žimo.

Saugus modernistas būdas 
lengvesnio valymo ir 

Sveiko Svarumo

Kada jus vartojate Old Dutch, jus naudojate moder- 
niškiaiisį, pažangų ir praktišką būdą valymo. Jums 
taipgi patiks Old Dutch, kadangi jis pagelbsti jums at
likti valymų greičiau ir lengviau. Vartokite Old Dutch 
dėl valymo sinkų, maudynių, lile, metalinių daiktų, 
grindų, langų, malevatų sienų ir medžio darbų, puodų, 
indų ir visokios rūšies virimo sudynų, geležinių pei
lių, refrigeratorių,

Brighton Park
Ankstyvas kupčius norėjo nu

sipirkti vištų be pinigų

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
naduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardo, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Adresu 4504 So. Wash'tenaw 
Avė. randasi bučernė, kurios sa
vininkas yra Mike Venskunas'.

Trečiadienio rytmetį, apie 7 
valandų, vienas bučerių išvažia
vo į marketą, o kitas pasiliko 
bučerneje. Du gudruoliai sugal
vojo tuo laiku pasipirkti vištų 
be pinigų. Bet nabagams1 nepa
vyko.

Matote, arti bUčernės gyvena 
lietuvių Kazėhų šeimyna. Mrs. 
Kazėnas pamiitč, kad koks ten 
vyras gaudo višteles ir meta 
į maišų.

Ji tarė savo vyrui: “žiūrėk, 
bene kas ten vištas vagia!”

Vyras atsiliepė: “Bene sap
nuoji, kas tau dienos laiku vogs. 
Tur būt bučeris pardavė kokiai 
kostumerkai ir dabar gaudo... 
Bet palauk, pažiūrėsiu... No ne, 
matau, kad ne bučeris.”

Išbėgo musų lietuvis su savo 
burdingieriu paklausti ką vištų 
“pirklis” darąs.

O “pirklis”, girdi, dar neno
rėjęs pasiduoti, bet kada gavęs 
vieną j nosį iš burdingieriaus, 
tada įėjo į bučernę kaipo avi
nas. Ir maišą kartu įnešė su 
dviem vištomis.

Bučeris matė, kad žmogus 
stovėjęs fronte prie krautuvės, 
ale, girdi, tur bu't kaip paste
bėjo, jogei jo draugą parsiveda 
du vyrai, tai žaibo greitumu 
pranykęs. i

Ilgai netrukus buvo pašaukta 
policija. ši atvyko ir išsivežė 
“kostumerį”.

Pavardės neteko sužinoti..

83 m. Daktaras Pamate
Žmonių Palankumą Jo Receptui

Pagrindinis gydymas ligų ne
persimainė nuo to laiko, kaip 
Dr. Caldwell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptų, kurį jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mą aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin?

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

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu budu 
vartodami Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

Bonkos Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin išteks visai šeiminai ke
letą menesių ir visi gali var-

AT AGE 83

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

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

»|50
I ""perka 

pasaulio 
geriausią 
laikrodį!

YO1KEE
Ingersoll Yankee yra labiausiai populiariškas ir daugiausiai 

t pagarsėjęs laikrodis. Virš 80,000,000 žmonių nešiojo Ingersolls 
f nuo pat jų išdirbystės pradžios, 40 metų atgal. Pirkdami ieškokit

vardo INGERSOLL laikrodžio ciferblate. Tai Jūsų apsaugojimas.

Wrist ... $3.50
Ingersoll’s žemiausios 
kainos laikrodėlis.

Radiolite* $4.00 ‘

Junior ... $3.25 
Mažas, plonas kišeni
nis laikrodėlis.

Radiolite* $4.00

Mite ... $5.00
Dailiai mažas wrist- 
tvateh.

Radiolite* $5.50
•Iliuminuoti rodykllai ir skaitlinis — rodo laikų tamsoje.

INGERSOLL AV ATCH CO.,
New York • Chicago • San Francuco • Montreal

I

žodžiu, dcl viso namų valymo.

jūsų namus 
kadangi jis

Taupinkite pinigus... pirkit Old 
Dutch .. . jis yra ekonomiškas... 
trupučio ištenka ilgam.

Old Dutch apstingo 
su Sveiku .švarumu, 
pašalina sveika lai pavojingus ne
matomus nešvarumus, taipjau 
kaip ir matomų purvų.

1930

Laivu LITUANIA

01d Dutclų 
CleanserJ

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 26 d.,
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas
ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

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

1739 So. Halsted St Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Birutės
Opera “Cavaleria Rusticana”

šiame veikale eina kova tar
pe jaunimo už meilę. Čia ran
dasi jauna sodietė vardu “San- į 
luzza”, kuri myli sugrįžusį iš 
kariuomenės Turiddu. Santu
zza, žinodama, jog prieš iš
eisiant kariuomenėn Turiddu i 
prisiekė ištikimybę meilės Lo
lai, o Lola ištekėjo už kito, ti
kėjosi, kad jos meilė bus pa
sekminga.

Ale Turiddu, kankinamas i 
pirmosios meilūs, atstumia my-1 
Kančią jį Santuzza ir grįžta 
prie Lolos, nors ji ir yra iš
tekėjusi už kito vyro. Santuz-' 
za, kankinama meiles, susto-; 
jusi bažnyčios tarpduryje, dai-1 
nuoja verkdama:

“hadams 
Atmenat 
Turiddu 

žiams

kareiviauti — 
jus tą dieną — 
Uolai prisiekė am-

vieną, 
ji ištekėjo.Bet štai

Meilę naują, galingi 
Užgesint jis geidžia, 
Meilę aną viliugingą

Lola iPirma aistra ėmė 
degti.

Ji užmiršo žmonos ryšius, 
Ėmė Turiddu sekti.

VIDURIŲ
NEVEIKLUMAS

Vidurių neveiklumas mažina jūsų jė
gas. Tada nei ligonis, nei sveikas. 
'Kokia jūsų padėtis mažina jūsų pro
gresą ir pasisekimą,. Imkit

TRINERIO KARTU VYNĄ 
reguleriškai po maža dožą ir atgau
si jėgas! 
mo kanalą 
ir pilnai, 
mas greit 
priežasties
tarų ii rekomenduoja! 
koše.
1333 So. Ashland A ve., Chicago, III

Jis išvalys jūsų virškini- 
ir išeisi lauk reguleriškai 
Jūsų apetitas ir virškini- 
bus atsteigtas. Tos tai 
delei taip daugelis dak- 

Visose aptie-
Sempelis iš Jos. Triner Co.,

(Atlantic ana racific Photo]

į apgriautas namas po žemės drebėjimo

Penktadienis, kovo 1-1, 1930
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Aš taipjau jo atstumta,
Man vien skaudus liko jaus

mas.
Su juomi Lola džiaugiasi,— 
Man skausmas”.

Tas gražias Sanluzzos ari
jas dainuos plačiai žinoma dai
nininkė Anelė Salaveiči'kiutė- 
Stcponavičiene. Anelė moka 
daug operų dainuoti, nes ji 
yra pašventusi daug laiko toms 
dainoms mokintis.

Galima sakyti, kad čikagie- 
čiai matys Birutės parengime, 
kovo 23 dieną, Lietuvių Audi
torijoje, Anelę dainuojant kaip 
tikra Santuzza. Alfio. c *

Brighton Park
Ponia E. Drillings, pirmiaus 

buvus žmona p. Burbos, žino
mo Bridgeporto biznieriaus, 
užsidėjo moteriškų rūbų siuvi
mo biznį, 4147 Archer Avė. 
Ji stengsis patarnauti toms mo
terims, kurios nori turėti pui
kiai pasiutus pagal naujausioj 
mados, drabužius. Laimingo 
pasisekimo.

Tėmykit apskelbimą.
A. Ambrozevičia.

lodo oo. Asmanti avc., t mcago, ui. — ----- ■■ ■

nemok amo sempelio kuponas i Bielskio aptieka vėl nepr. ^4 | j

Vardas
apiplėšta

Adresas

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

SVARBU ŽINOTI

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį ir vėl apiplėšė p. 
Bielskio aptiekę, kuri randasi 
adresu 1900 So. Halsted st.

Nuostolių šį kartą padary
ta daugiau, kaip penki šimtai 
dolerių. Išmušta langas, durų 
stiklas, sudaužyta registeris4 
piktadariai pasiėmė kvepalų, 
cigaretę, kitokių tavorų.

Kaip piktadariai įsilaužė ap- 
tiekon? Jie atliko sakytumei 
’;ckį akrobatišką darbą, kol pa
teko vidun.

19-toje gatvėje, namas nuo 
randasi p. Biel- 

yra trijų aukštų, 
matyti, pradėjo 
nuo stogo to tri-

trobesio, kur

ne- 
jeigu rc- 

nakčiai 
yra per 

, kad nc- 
apžiurė-

vis vien registerio jie 
paliks nelietę. Todėl, , 
gisteryje nepaliekama 
daug pinigų, geriau 
naktį laikyti jį atdarą, 
prašyti svečiai galėtų 
Ii ir nudaužytų.

Tai jau ne kartą

balsavimas cen tralinės 
bos. Ir bus taip kai]) ir nomi
nacijose: raudonųjų sąrašas nė 
vieno- balso, negaus.

piktada
riai yra ąpvogę p. Bielskio ap
tiekę. Antra vertus, — per sto
gus, per kaminus, nuo trečių 
namų prisitaikyk latsibaladoti!

Report.

Town of Lake

Sekmadienį po pietų, Liuo- 
sybės svetainėje, susirinkimas 
Draugystės Lietuvos Kareivių. 
Meldžiami dalyvauti visi. Taip
jau ir norintys prisirašyti prie 
draugijos ateikite.

(ii vakare parengimas. Tik
rai bus įdomus visu kuo. O 
pasekmės parengimo užtikrin
tos. Štai kodėl p. W. .Barkau
skas duoda didelę 
Draugystė neturėtų

Dr. S. A. Brenza, 4608 So. 
Ashland Avė., šioje apielinkė- 
je jau praktikuoja daugelį me
lų. Visi 
gydytoją 
žmogų.

Kelios
kė phs Dt 

pažįstamas,

ji pažįsta, kaipo gerą
ir gerą, nuoširdų

dienos atgal atsilan- 
A. Bronzą jo 

geras pažįstamas, p. Edward 
Raquello, buvęs krutamųjų pa
veikslų aktorius Paryžiuje, 
Franci j o j, oi dabar losiąs “Strict- 
ly Dishonorable” komedijoj, 
vadovaujamo] rolėj, Adelphi 
teatre.

Ih 
į 
matė kaip Dr. • S 
darė 
Jis ir 
man

Brenza, nu važiavo

Brenza 
operaciją appendicitis.

• sako: “Jei kada nors 
bus reikalinga operacija, 

lai aš pasiduosiu Dr. S. A. 
Bronzos globai. — įtaisymai 
operacijos kambaryj puikus ir 
moderniški; puikesni, negu esu 
matęs Paryžiaus ligoninėse.”

Keikia pažymėti, kad šiuos 
moderniškos operacijos kamba
rio instrumentus įrengė Dr. S. 
A. Brenza, ir tam dalykui au
kavo $5,000. Dar reikia pasa
kyti, kad Dr. S. A. Brenza bu
vo pirmutinis sumanytojas pa- 
statvti šv. Kryžiaus ligoninę.

—. A.

Cicero

parengimo pranešiu
“N.”

“Naujienas” redaguoja P. Gri
gaitis, bolševikiškos matuškos 
Kasėjos priešininkas, o bažny
čios esančios taipjau priešingos 
Rusijai. Be to, paties Juorjo Sta
lino esama įsakyta, kad pagei
daujama. idant mes kovotume 
su tokiomis Įstaigomis.

Ir šiandie, faktiškai

Piliečių kišenes pasilikti ramy
bėje.

Bet kai kurie juokdariai aiš
kina, kad komisarai visgi dar 
turintys vieną progą po šios re
voliucijos’ fondui tverti gir-

di, kai kuriems ilgai belaikant 
iškištus liežuvius, saulė nude
gino juos. Tai dabar esą reika
linga tverti fondas liežuviams 
gydyti, kad ateityje vėl galėt i 
juos rodyti alio Verg...;

matyti, 
mainė teisybękad raudonoji 

porino Pasaulio Vergui. Ir ne 
tik mokino tavorščiai lietuvius, 
kaip liežuvius rodyti “Naujie- 

j noms”, bet ir kitų tautų lydc- 
i l iūs informavo.

Teisybę pasakius, liežuvius 
i rodė ne bedarbiai, bet tam tik
ra chuliganų gonge, kuri to
kius darbus jau seniai atlieka 
susirinkimuose. prakalbose ir 
kitokiuose parengimuose. Ji ir 
kovo 6 dienai buvo suorganizuo
ta. Ir tokiu jos elgesiu, girdi,, 
kai kurie net patys doresni ko
munistai pasipiktinę. Nė pati 
raudonoji mamė nėjusi į de- 

vaklv- mons^ran^ eiles >r dar Pasau- 
i lio Vergui paporinanti, kad pa
rašytų į “Naujienas”.

Man atrodo, kad musų tavorš- 
čiams' ta demonstracija nepavy
ko, kuomet policija davė laisvę, 
kaip tam čigonui. Mat, apie či
goną papasakojama tokia isto
rija. Kada jisai siunčia savo 
vaikus parnešti ką nors be pi
nigų, tai pirmiausia išlupa kai
lį jiems, kad jie jau šiur par-

paramą, 
jo pamir- 
gana. Po 
daugiau, 
rašė jas.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Po šeštos kovo dienos “revo
liucijos” žmonės daug kalba 
apie liežuvių rodymą “Naujie
noms” ir bažnyčioms.

Visgi yra šis tas naujo ir Pa
saulio Vergui pabraižioti, bū
tent ką papasakojo jam raudo
na ,mamė apie “revoliuciją”.

Kada “Vilnies” komisarai su
žinojo, jogei Halsted gatvė yra 
paskirta “bedarbių” maršavi- 
mui, tai paleido agitaciją, kad 
“bedarbiai” ties “Naujienomis” 
ir bažnyčiomis liežuvius rodytų 
ir staugtų kaip tie Wyoming 
valstijos tyruose kajutai, išalkę 
avinčienos' ar kitokio maisto.

Prieš patį ėjimą demonstruo
ti i kalbamos mamės namus at
silankė komisarų denščikas ir 
ragino, idant eitų demonstruoti 
visa šeima; jis taipgi painfor
mavo ties kokiomis įstaigomis 
rodyti liežuvius ir staugti.

Mamė pastebėjusi, kad busią 
negražu ir per daug* chuliganiš
ka, nors ji ir esanti komisarų 
parapijonka.

Denščikas atsakęs, kad tai 
esąs komisarų įsakymas, ba

Panašiai padarė ir Čikagos 
policija. Pirmiausia išlupę kailj 
komunistams, o vėliau davė pil
ną laisvę eiti gatvėmis’, ir net 
pats slaptosios policijos virši
la Stege, su šimtais policinin
kų, visus komunistus į bedar
bius sueiliavo, dar nuo šalygat- 
vių keletą žiopsotojų į maršuo- 
tojų eiles’ įtraukė — kad tiktai 
butų juo didesnis bedarbių bū
rys.

Trafiką, visą judėjimą sulai
kė gatvėse, kuomet ties kuria 
vieta ėjo demonstruotojai, štai, 
dėl to. šiandie kai kurie komu
nistų lyderiai ir skaito kalbamą 
demonstraciją nepavykusią, ba, 
mat, niekas negavo lupti, 
jokios progos aimanuoti, 
progos aukoms rinkti, kad 
tuotuosius ginti. Ir taip

Nėra 
nėra 
areš
tu ros

LIETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIU REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Eichange National Bank
KALSTEI) ST. AT 19 PLACE

JUS Turite Turėti 
Saugiąją Dėžutę
Kiekvienas' žmogus gali išsigalėti turėti sau

gaus padėlio dėžutę dideliuose plieniniuose vaul- 
tuose šio stipraus banko. Dėžutės pasirenduoja 
net tiktai už $3.00 į metus, kas išeina mažiau 
negu centas į dieną.
. Jeigu jus turite vertingas kokias nors po- 
pieras, pasidėkit saugion vieton! Jums ims tik 
kelias minutes jūsų laiko, kad atnešti jas Į ban
ką ir pasidėsi jas jūsų privatinėj saugaus pa
dėlio dėžutėj.

Jums nieko nekaštuoja apžiūrėti musų vaultus 
ir pamatyti įvairaus didumo gaunamas dėžutes. 
Ateikite šiandie kaipo musų svečias ir paprašy
kit bile kurį musų viršininkų parodyti jums sau
gaus padėlio vaultus.

Central^ŽŽ^Bank
A TRUST COMPANY 

1110 West35ih Street
A State Bank ♦ • • • AClearin^HouseBank

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

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

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

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

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

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

Piktadariai, 
savo kelionę 
jų aukštų namo.

čia, ant stogo kalbamo 
no, jie pririšo virvę prie 
mino ir ta virve nusileido 
myn ant žemesnio namo, 
ris stovi tarp aptiekos ir 
trijų aukštų namo.

Nuo šito dviejų aukštų
mo piktadariai jau per langą 
pateko į daktaro Yriškos 
są, kuris randasi antrame 
tiekos aukšte.

Po to, jie laiptais nuėjo 
myn. Iš koridorio į aptiekę
da pusiau stiklinės durys. Pik
tadariai pramušė stiklą arti už- 
ra k t o,

Amo-

na-

ŽC- 
ku- 
ano

na-

ap-

ze-

įkišo ranką ir atrakino 
nes raktas buvo dury- 

vidaus. O jei ir nebūtų 
tai jau 

įeiti ap-
buvę rakto duryse 
lengva Ibuvo jiems 
tiekon, nes, kaip jau minėjau, 
viršutinė durų dalis yra stik
linė.

Kartą aptiekoje, galima nu
manyti, jie ėmė “šeimininkau
ti”. Ir, matyti, nesiskubino. O 
jau išeiti jie išėjo lengvai. Sun
ku buvo patekti vidun.

P-nas Bielskis gailisi pali
kęs, išeidamas namo, registerį 
užrakintą. Matote, registeris 
kaštuoja brangiai nusipirkti. 
Kai vagiliai jsibriauja* vidun,

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 301 kuopos susirinki
mas atsibuvo kovo 10 dieną p. 
Lukštienės svetainėje. Narių į 
susirinkimą atsilankė ne dau
giausia. Tarimų naujų taipjau 
nedaryta, nes sekantis susirin
kimas bus šaukiamas atviru
tėmis, tai visi svarbesni reika
lai bus aptarti tame susirin
kime: balsavimas pildančiosios 
tarybos, delegatų skyrimas Sei
man, pavasarinis parengimas ir 
dar keletas kitų svarbių rei
kalų.

Apie pačią kuopą galima pa
sakyti, sykiu ir pasidžiaugti, 
kad viskas cinai gerai, narių 
skaičius auga, ir dar praėju
siame susirinkime prisirašė 6 
nauji nariai. Galima tikėtis, 
kad iš jų darbo taip kuopa, 
kaip visas Susivienijimas tu
rės daug naudos.

Tarpe jų randasi ir p. Dun
dulienė. O kas nepažįsta p. 
Dundulienės, nenuilstančios mu
sų scenos darbuotojos? Taigi 
musų kuopa yra laiminga su
silaukusi tokių jėgų: reikalui 
esant turime savo vaidintojų 
užtektinai.

Vadinasi, pirmi metai kuo
pos gyvavime užrekorduota ge
rai. Ateitis bus dar geresnė.

Ateinantį susirinkimą bus

'X

100 Radio Setų

“KANADOS LIETUVIS

HAS 
MADE GOOD with 

miniotu!

ępoi

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfHcient 
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Pirmas ir Vienintelis Kanados 
Lietuvių Laikraštis

Eina kas mėnuo, žurnalo formoje, 20 puslapių. Įdo
maus ir patraukiančio turinio; talpina įvairaus turinio 
straipsnius, apysakaites, eilutes, žinias ir t. t. Turi 
turiningą jumoro-juokų skyrių “Juokai ir Gryzbatos”, 
su iliustracijomis.

Be to teikia žinių apie Kanados lietuvių gyvenimą 
• ir jų darbuotę naujame pasaulyje. “Kan. Liet.”, <toks 

laikraštukas, kurį kiekvienas lietuvis pamils. Prenu
merata: Kanadoje, Amer. J. V. ir Pietų Amerikoje 
$1.25. Lietuvoje ir kitur $1.50. Laikrašitis šiuo tarpu 
spausdinamas mimeografu, bet aiškiai įskaitomas. 
Kanados lietuviams jisai patinka, tad ii4 jums patiks.

Redakcijos ir Administracijos adresas:

“Kanados Lietuvis”
12 Givens St., Toronto, Ontario, Canada

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

mokėti tiek kiek paliko balansas

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

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

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

Brunswick-Radiola, Phonografas ir Radio 
krūvoje vertės

9 tūbų RADIO
vertės $275.00

Grojyklis Pianas
$700.00 už .....

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

Brunswick Radiola
vertės $200.00

Graži Victrola
vertės $150.00

Pianas rankinis,
parsiduoda tiktai už

$250.00 už

už ........................................
su rolėmis — buvo kaina

už

UŽ ...............................
geras dėl mokinimos

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

Viskas guarantuota ir parduodame ant 
Lengvų Išmokėjimų

Rex Radio Shop
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 3986
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Čikagos pasauline 
paroda

Daniui H. Burnham, sūnūs 
I). U. Burnham, pasaulinės pa
rodos Čikagoje 1893 metais 
statybos direktoris, tapo pas
kirtas dabar busimos 1933 Či
kagos parodos statybos direk
torių. Statybos direktorių pa
dėjėju paskirta Clarcnce W. 
Farrier, plačiai žinomas ar
chitektas ir miesto planuoto
jas inžinierius. , ■

---------- i! IKI
Užmušta moteris po

licininkė
Areštuota John Nichols, 35 

metų, Griffith, Ind., kurio au
tas užmušė Mrs. Pearl A. Lan- 
ham, moterį polidininkę. Kai 
autas užgavo jų, moteris ly
dėjo mokyklos vaikus per gat
vę. Moteris užmušta prie 39- 
tos gatvės ir Broadway, (iary, 
Indiana.

(Paciflu and Atlantic Photo 1

Port-Au-Prince, Haiti. — Wil- 
liam Allen White, žymus Ame
rikos redaktorius, kuris sukėlė 
tikrą sensaciją, kai pabučiavo 
senukei negrei i rankų, j Haiti 
prezidentas Hoover pasiuntė j j 
tyrinėti gyventojų neramumo 
priežastis.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16329—A. Rutčienei 
25563 K. Jurgelienei 
56747—B. Rimdžienei 
16337—I. Arlauskui 
16332 A. Aleknaitei 
16338—D. Arlauskaitei 
16336 K. Vinskiui 
16331—R. Kuncienei 
2 1569—<M. Rimkus 
24580—-A. Katauskicnei 
25506—S. Balnioniui 
25507—O. Kerienei 
25508 P. .Sorakui 
25510—'B. Račienei 
25512—O. Kudzinailei 
25513—S. Kuduliui 
56750—V. Gildui 
16319—B. Žaliui 
25517 N. Kaludžinskienei 

16157—J. Mikalauskui 
25163—K. Slylerienei 
21567 A. Zachažanskui 
254 97—O. Jancauskienei 
163 10—A. Žukauskui

16329—O. PeČiukaitei
16339—A. Strobunui
24573—E. Venckienei
24574—A. Jociui

24578 A. Škloris-Praninskas
25323—V. Stanilioniui
24576—M. Bulkauskaitei
24577—J. Burgailai
16330—M. Jurenienei
25322—K. Simaičiui
24575—P. Bendžiui
25505— 0. Garbauskienei Jonie

nei
25509—A Vaišvilai
25514—P. Bendikui
25516—J. Krasnickienei
5674D—A. Vilienei
56751—V. Važnienei
56952—M. Miklia uziene i

_______ Graboriai_______ ~
Phone Boulevard 4139

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

Praneša, kad bedarbiu 
kiekis sumažėjęs

Illinois Chamber oi’ Com- 
mercc paskelbė, kad per pas
kutinį mėnesį kiekis bedarbių 
Illinois valstijoj sumažėjęs nuo 
25 iki 40 nuošimčių. Šis pra
nešimas remiama atsakymais, 
kuriuos Illinois Chamber of 
Commerce gavo iš 100 samdy
tojų, laikančių įstaigas įvairio
se apielinkėse visoj valstijoj.

Jis turėjo pinigŲ, part
neriai patyrimo

Joseph Mutinski, šiaučius 
( 1053 West 26 si.) įvestavo 
•$3,000 šnapsui supirkinėti. Gi 
Psola (chiropraktoris) ir Lours 
Ruda Į^calavu—protų. PsuU ir. 
Budi pasakojo, kad biznis esąs 
pilnai legalis. Bet štai snapsą 
sausieji agentai užgriebė. Pso
la ir Ruda neteko pelno/ o 
Mutinski pinigų. Mutinski iš
kėlė bylų prieš Psotą ir Rudą. 
Teismas nusprendė, kad Psota 
ir Ruda sugražintų Mutinskiui 
.$3,000.

Juodrankiai grūmoja
Policija daboja namus italo 

l'rank La Placa, 761 South 
Kenneth avė. Ties jo namais 
rasta Lembą. Bomba neeksplo- 
davo, kadangi l’uza buvo ne-* 
gera. Bet tuoj po suradime 
bombos juodrankiai įspėjo; kad 
jo namai bus išsprogdinti, jei1 
g u jis, La Placa, neįteiksiąs 
juodrankiams $3,000.

Gengsteriai užkariavę
unija

Piancšama, kad žinomas 
gengsteris Sammy Kaplan ir 
Sammy Jacobson įsiskverbę į 
žydų unijų — Associated He- 
Lie\v Butchers Union ir pa
ėmė organizacijos kontrolę į 
savo rankas.

Holdapas krautuvėje

Du banditai apiplėšė Cent
ral Tea Company ofisų, 1216 
West North avė. Pasisiuvę 
$599.

Prohibicijos įstatymai 
nevyksta

Apskaičiuojama, kad jeigu 
šiandie ibnlų paduota Illinois 
piliečiams balsuoti prohibicijos 
Įstatymų, tai lik vienas iš ke
turių piliečių balsuotų už, o 
trys prieš.

$109,000 radioms
Miesto taryba nubalsavo pa

skirti $109,600 įtaisyti radioms 
skvadų automobiliuose.

Užsimokėkite pajamų 
taksas

Kovo 15 diena bus pasku
tinė diena 1929 metų pajamų 
taksoms (income tax) užsimo
kėti. Neužsimokėjusieji laiku 
vėliau gali turėti nesmagumų.

M. P. Kaplan Telefonai
J. Komaiko Humboldt 4532-0506

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios 
Atdara dieną ir nakti 

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak. 
1914-1916 W. Division St. 

arti Robey St.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo, 
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 i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

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

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Telefonas Vlrrtnla 0030 
» Bes. Tel. Van Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 .Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietą. 2 iki « ir 
0 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle* 

šia. Namt) ofisas Nortb Blde 
3413 Franklin Blvd.

▼alsados 8:8O Iki B :80 vakaro

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Lea vi 11 St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal nutarti

Įvairus gydytojai

Kraujo, odos, chronišku

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Aahland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki Ik

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

Valdžios darbininkas 
— banditas

John Dobbeck, 25 m., 6018 
Kensvood avė., lareštuotas. Jis 
ajtsi lanke į policijos stotį ir 
iranešė, kad jam padarę hold- 
ipų trys banditai, atėmė iš 
jo automobilį ir pinigus.

Policijos klausinėjamas Dob
beck prisipažino, kad jis su 
Iviem draugais padaręs hold- i 
ipą ir pašovęs policininkų Pal
ieką McMahon, kuomet šis už

klupo juos bedarant holdapą.
Dobbeck dirbo kąip yąklžios 

landėliu inspektorius. I

Buvusiam policininkui 
kalėjimas į —

Buvęs policijos lei lenai) tas 
John \V. Loftus nuteistas 4 
metams kalėti Leavcmvorth 
kalėjime ir užsimokėti $5,000 
piniginės baudos. Loftus buvo 
kaltinamas tuo, kad gabenęs 
vcglus automobilius iš vienos 
valstijos kiton.

Pašovė vyrą

Mrs. Lucille Wright, 1021 
Altgeld street, pašovė savo vy
rų, vidurmiesčio valgyklos me
nedžerį, už lai, kad jis atsisa
kęs duoti jai pinigų vaikams 
pieno nupirkti.

Brangi vakarienė
“Tribūne” praneša, Pul-

mer llo.use viešbuty pirmadie
nio vakare buvusi vakariene 
tų politikierių, kuriems vado
vauja Sno\v ir miesto admi
nistracija. Svečių buvę apie 
1000. Kiekvienas turėjęs sumo
kėti $100.00 už privilegiją da
lyvauti vakarienėje.

Sudegė spirito vonioje

Arthur Valias, 65 metų, gy
venęs 217 North Francisco 
avė., mirė. Jisai pamerkė sa
vo kojas viedre su alkoholiu. 
Kilo liepsna ir Valias pasken
do joje. Manoma, kad pamer
kęs kojas alkoholyje, jisai de
gė cigarelą ir uždegė, netyčia 
alkoholį.

Byla prieš miestą
\VilIiam J. jN’cAvman, kon- 

h ik torius, iškėlė bylų teisme 
prieš miestų. Ieško $90,00Q at
lyginimo. Sako, kad duobė prie 
Wacker Ibi ve ir LaSalle st. 
padariusi jam tiek žalos. Tos 
d’icLes miestas neužlopo jau 
pusė melų.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL.,< 4

Liet avės Akušerės __
MRS. ANELIA K. JA RUSU 
Physical Therapy & Midnile 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
masiage, eleetrk 
treatment ir mag- 
netic blankets b 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, 1LL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai

BUTKUS
Undertakirtg Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K Y R I U S : 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3163 S. Halsted St. 

Chicago. III 
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuoDuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė 

i dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama,•j r r* i r?

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame tain ar- t, i. Tamstos

Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Graboriai ir
Balzamuoto  jai

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Ned8- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

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
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Runas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Kenwood 5167
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 8483 
DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Anhlaiid Avenee 
Ant Zaleskio ĄptiekOi 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1316
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedčliomis 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 Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Armitage 1741 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 809 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

----- o-----

A. A. OL1S
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

--------- o----- —

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaino patyręs jrydytojas. chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 2G metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Arenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1G iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96K

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. I^a Šalie SL Room 731 
Tel. Central 6890. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

TeL Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Rezidencijos Tel. Midway 5512 

Ralph U. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergab 
8 iki 8 v. ▼. Utaruinkah ir 

Pėtnyčiomii 1 iki 6 v. v.

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILK
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 So. Union Ąv4 
Tel. Roosevelt 8710

Vai. uuo 6 iki 9 vai. yąk. j
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Tarp Chicagos
18-tos gatvės apie 

linkę

Lietuvių

West Pullman

St-.iiford parke, prie 
vos ii Union avcnue, k 
dieną duodama vaidinimas vei
kalo “The Duchess Inu”; kito
kie numeriai. įžanga visiems 
voltui.

Pianos Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Einansai-Paskolos

pr.e 
Pullmano diibluvių ir dar mar- 
šuosiu. Darant tokias “damon- 

teko sueiti su viso-

kurią marša vau

D

ni kmie alkani. Pas 
gerais laikais dirbo, I 
pe pinigų. Užėjus 
prikenčia vargo.

Prie Pullmano <lirb 
darbo — pusė 

yra ištaisyta 
gali sueiti be
rieta butų ne-

bei net.ai- 
nedarbui,

ti! ves slo-

PRAiNESlMAl
Naujienų Spulkos nariams. Visi 

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

Roseland ,— Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės 
Pašalpos Susivienijimo paprastas su-

laukti 
Mat, < 
, kur

darbiai
prasta; šilta, bet nuo perdaug 
didelio susikimšimo darbinin
kų, oras užsiteršia. Bedarbių 
kaip kada susirenka po porą 
šimtų. Imti — 
lėtą darbininkų.

1 0UMVIVIUJIIIIU pap* «r» V<IF» nu- į

sirinkimas įvyks kovo 14 d., 7:30 v.; 
vakare svetainėje 341 Kensington 
avė. Susirinkime bus raportų, pra
nešimų ir bus svarstoma nauji rei
kalai. Visi nariai-rės ir visi, kurie 
norite prisirašyti atsilankykite.

Sekretorius.

painia po ke
li 3 ve darbą, c *■ ’

liną. Sakoma, kad nauji dar
bininkai uždirbą po porą do
lerių dienai. Darbai nuo šmo
tų.

Mačiau, keletą kartų buvo 
atėję puskomisarai; nežinau ko 
jie čia ateina. Juk visi dar at
simena, kad tie puskomisarai 
neseniai siulijo darbininkams 
linvestmentus, o dabar patys 
landžioja prie dirbtuvių.

Pullmane, prie pasažierinių 
naujų vagonų dirbimo ir prie 
taisymo Calumct dirbtuvėje 
dirba pusėtinai. Geriau, negu 
kitas žiemas. Bet prekių va
gonų ir automobilių dirbtuvė
se mažai visai dirba. Čia ne
ima. nė darbininkų darbui. Ne
patartina čia važiuoti ieškoti 
darbo.

Pullmano senosios Įlankos

vo paskelbta, kad Pullmanas 
statysiąs ofisus, bet iki šiol 
dar nepradėjo statyti. Kol dar
bai ėjo geriau Pullmane, tai 
darbininkų buvo noras apsi
gyventi prie dirbtuvių. Suma
žėjus darbams, daug darbinin
kų apsigyveno kitur. Matosi 
jau daug tuščių namų. Pull
mano namuose dauginus ap- 

Eidamas ir
išgirsi kalbant

sigyvenę lenkai.

kiškai.
len- 

Z.

Bridgeportas
P-nas Drillings, per dauge

lį metų žinomas Bridgeportie- 
diams kaipo biznierius auto
mobilių taisymo biznyje, 706 
W. 32nd st., dabar persikėlė 
į naują vietą ir atidarė biznį 
vardu — Drillings Auto Body, 
834 W. 35th st., phone Yards 
1806.

Kaip gerai patyręs tame biz
nyje, p. Drilling ir naujoj vie
toj stengsis užganėdinti savo 
kostumerius. Laimingo pasise
kimo. Tėmykit apgarsinimą.

A. Ainbrozevičia.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Kovo 13, 

14 ir 15
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“The Vagabond 
Lover”

Niekas tiek nesujudins, kaip 
šis gražus veikalas 

Dalyvaujant
RUDY VALLEE, Sally Blane, 
Mario Dressler, Eddie Nugent

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“Her Borrowed Husband
Kalbančios ttnios.

Kriaučių Lovai 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas atsibus pėtnyčioje, 
kovo 14 <1.. 7:30 v. vakare. Amal- 
gameitų centro name, 3335 S. Ash
land blvd. Malonėkite visi atsilan
kyti j susirinkimą.

okr. F. Trusis.

T. J. Kliubo 
ivyks nėtny- 
m., 7:30 vai

Simono Daukanto 
mėnesinis susirinkimas 
čioj, kovo I I d., 1930 
vakare, Lietuvių Auditorijos svetai
nėj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai 
V ra kviečiami atsilankyti.

S-. H. Dijokas, sekr.

Paskolos suteikiama 
j vier° diena 

2-RI MORGIČIAI 
3’TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

DIRBTUVES KAINOS
GROJIKLIAI PIANAI

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
_____ Rakan dai- Įtaisai

Perbudavoti ir kaip nauji Gro- 
jikliai Pianai, pilnai garantuoti, 
$65.00 iki 
nesį.

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

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

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 4 flatų kampinis namas 58 ir 
Washtenaw. Savininkas M. Obraitis. 
6000 S. Campbell Avė., Chicago. 

-------O-------
$125.00. $5.00 į me-

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Upright 
$50.00.

Pianai $10.00 iki

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nę. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Parduosiu pigiai. Mike Krau- 
jalis, 3300 So. Union Avė., Chicago, 
III. Phone Yards 0836.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Automobiles
$1.450

$560
$850

. $095
$525
$395

nulėk 1930 — (11 Seilan .... 
Ehr<>x 1029 Coupe ruinbln scat 
Hiiilson 1930 Rodan ......................
Nash 1928 Sedan — 5 pasu. .. 
Pontiac 1929 Coaeh ......................
Bulck 1927 Sėdau, 2 iliior ......

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

7130-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

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

specialistas gydyme chroniškų ir saujų H 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllaa- 
ykit pa* nane Mano pilnas iSegzaminari- 

nas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei ai apsl- 
malu jus gydyti, sveikata jums sugryl Ei 
<it pa* tikrą specialistą, kuri* neklaua jurų 
<ur ■- — - ----- —— * —*- ----- *~
»o

20

>fiso
• etų, 

•<ni

pa* tikrų apeclaliatą. T __
Ir kaa jums skauda, bet pats pasakys 

galutino liegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 1* ryto iki 1 
nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nede- 
nun 10 rvtn H 1 no oi etų

William B. Jučus 
4 

Restaurants
3241-43 S. Halsted St.
. Phone Victory 1991 
6249 S. Ashland Avė. 
Phone Grovehill 2362

CLASSIFIED ADSu

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghts — IBradlmal 
sekios rųfties. 

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

BruD8wick 7187

S't.

Do

vi-

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

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųs atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

b

PASKOLINSIM nuo $50 iki $301 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

2281

PINIGAI PINIGAI

24

Kam reikalinga ant1 1-mu Morgečių 
GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 

pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 
809 W. 35 St

parduoti jums karą be jo-

1633 Milwaukee Avė.

Misceilaneous
įvairus

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINl ICEBAKSl 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVA 
VEIDRODĮ 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų 
mėtų dovanu gali gauti kožnas 
“Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi gavime “Naujienoms” skai
tytoju bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite dau^ Pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų i biznio knygą. Už tą visą 
padaryta biznį gausite kreditą bal
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo daugiau Rausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnės dovanas gausite. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGŲŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana dąug. Todėl gi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už jdėtą 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
i “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai i 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitą blankutę ir prisius
ite 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 ......................

Gatvė
Miestas
Valstija

sužy-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti 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 8486

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALĖS AUSTAS 
; AND SON

MOTOR EXPRESS
• Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavirųas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockvvell Street 

CHJCAGO

Miscellaneous for Sale
ĮvairMaPardavimai

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

Console 
nauji $10.00.

Fonografai visiškai DIDELIS BARGENAS

P. A. STARCK PIANŲ 
DIRBTUVE 

39ith St. ir Ashland Avė. 
Atdara vakarais.

Šituation VVanted
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- 
mišina. V. Ivanauskas, 6814 — 25th 
Avė., Kenosha, Wis.

Parsiduoda bučernė — 3657 
S. Ilalsted, ir namas — 3645 
Emerald, šalę tuščias’ lotas, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį mėnesi,’ nes išva
žiuoju j Lietuvą.

šaukite:
Boulevard 0689

PUIKIAUSIAS PIRKINYS
6 kambarių mūrinė bungalovv. 2 

karų garažas. Fumasu šildoma. 
Gatvekariai, busai, 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

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

Cementuotas beismentas, for-

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Personai
Asmenų Ieško

Aš SALEMONA VA1TKUNYČIA! žemė, pilna 
po vyru Tarandienė paieškau J. 
Vaitkuno kuris apie 9 metai atgal 
gyveno Pittsburgh, Pa., o nuo to 
laiko nieko nebegirdžiu. Malonė
kite žinanti pranešti, ar patsai at
sišaukite, busiu labai dėkinga. Sale- 
mona Tarandienė, 5711 W. 64th PI. 
Chicago, III.

------ O----—

IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku
čiu, ne senesnes kaip 40 metų. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti pa
veikslą.

Aš esu vaikinas 38 metų amžiaus, 
turiu gerą darbą, negeriu, nerūkau 
— esu blaivas. Ant pareikalavimo 
prisiųsiu paveikslą.

J. SHAUČIUNAS, 
310 E. Bryan St. 

Savannah, Ga.

EXTRA! EXTRA
Ar tamsta matei zuiki su 2 gal

vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva- 
l rus? Kai jis miega lengva pagauti 
| — tik stverk ir jis bus tavo.
j 80 akrų ūkė, geri budinkai, gera 

-n-s gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

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

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

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

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

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

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

D 6 
60x125, 
$4.500.

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

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

3) Medinis 4 fl. no 4 kamb, 2 ka
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.

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

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

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

rakan

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

bu-

ke- 
arti

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

NAUJA kampinė oktagono mūrinė 
bungalovv, 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. 

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

IEŠKAU savo dėdės Vinco, Ado
mo sunaus, Černiausko, kilusio iš 
Dauginavos kaimo, Žiežmarių vals
čiaus, Trakų apskrities. Paskuti
niuoju laiku Amerikoje gyveno Ash- 
ley, Pa, 15 Ruths Avė. Jis pats ar
ba kas jį pažįsta, praneškit šiuo 
adresu: Pranas, Jono sūnūs, Čer
niauskas, Kaunas, Sunkiųjų darbų 
kalėjimas, politinis skyrius.

Help Wanted—Malė
Darhinhikų reikia

REIKALINGA Shearmanų. Peop- 
les Iron & Metai Co., 5835 S. Loomis 
St. Wentworth 6754.

148 akrai ant State Highvvay, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $460 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

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

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

REIKALINGAS; prie namu darbo 
senyvas žmogus, nąpijokas ir teisin
gas. 5530 Lake Park Avė.

REIKALINGAS naktinis sargas, 
turi prižiūrėti boilerį.

740 W. 47th St.
...............................■■'.-.'■■"i i..—■■.■—i

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

• Kreipkitės nuo 10 vai. ryto 
valandai po piet.

MR. MOORE
5 augštas

75 E. Wacker Drive

For Rent

iki 1

IŠSIRENDUOJA garu šildomas 
Storas; gera vieta dėl kriaučiaus ar 
šaučiaus. 4434 S. Fairfield Avė.

Furnished Rooms
RENDON, apšildytas kambarys 

vienam vaikinui su ar be valgio. 
2154 W. 23rd St. Tel. Roosevelt 
8128.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

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

PARSIDUODA 2 krautuvės — 
grosernė, bučernė ir cigaretų krau
tuvės. Parduosiu atskirai arba sy
kiu, arba priimsiu pusininką. 17 W. 
103 St., Chicago, III.

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

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, 54 06 
Wentworth avė., tel Boulevard 1823

PARDAVIMUI bučernė. Gera vie- 
a. Labai pigiai. Tel. Prospect 2907

160 AKERIŲ su budinkais; gera 
žemė, prie gero kelio, netoli miesto, 
parduosiu pigiai, arba mainysiu i 
nedidelį namą. 1021 W. 60th St. 
Englewood 2116.

Exchange—Mainai
MAINYMUI ANT 

FARMŲ
kamb. muro namas, geroj vie-

kamb. muro namas, biznio gat-

4 kamb. muro namas, arti

8-4 
toj.

8-6
vėj.

3/5
parko.

Visi pečiais šildomi.
Turiu gerus antrus 

$11,000, mainymui ant 
mažo namo.

MAINYMUI:
Gražus mūrinis namas

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

tos mainymui ant miesto nuosavy
bių. žemės prie ežerų ir geros far- 
mos. Patarnavimas gąrantuotas. 
Rašykite angliškai.
F. L. MAJKA & CO.

4300 West 26th Street, 
Chicago, III.

morgičius 
farmos ąr

2-6, 2-5 ir

KĄ TURIT mainyt ant 2 flatų po 
5 kambarius, cottage iš užpakalio, 
cementinis pundamentas, aukštas 
beismantas. Namas vertas $9,500. 
Parsiduoda už $4,900, įmokėti $500, 
likusius kaip rendą. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio ma
žesnio arba didesnio namo, 
lotus arba farmą i mainus, 
randasi geriausioj lietuviškoj 
joj, ant So. Emerald Avė., 
35th St.

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

Tel. Yards 6751 
Po 6 vakarais ir nedėliomis 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0127

priims 
Namas 
koloni- 
netoli

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidencija ir garažų, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,600. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farnias, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkes ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir paruuinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlvgomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

. $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

— tik I Pavieni Dreseriai ......
Pavieni Vanity ..........

Day Lovos ..................
Pavienės Lovos .........

Skrynios .................... .
Ice Box’iai .................

Garbačių Degintojai .. 
Hot Blast Pečiai ......

Kieitų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....

Elektrikinės Skalbimo 
Mašinos .... ..

Grojikliai Pianai .......
Upright Pianai...........

Victrolos .....................
(150 Naujų, Sparton Radijų)

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

GRIEBKIT ŠĮ BARGENĄ
Moderniška 6 kambarių mūrinė 

bungalow; karštu vandeniu šildo
ma; 2 karų garažas; platus lotas, 
graži pieva, medžiai, krūmai; arti 
visų mokyklų, bažnyčių ir trans- 
portacijos. 1518 S. 58 Ct.; $10,600, 
lengvais išmokėjimais, $1,500 cash.

Atdara apžiūrėjimui nuo 9 iki
McVEIGH,

5840 Roosevelt Road, 
Austin 1897

NAUJI RAKANDAI

5.

BIZNIAVAS muro namas, storas 
ir 2 pagyvenimai po 4 
Parduosiu su bizniu ar 
kaina $14,000. 2301 So. Leavitt St.

kambarius, 
be biznio

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

PARSIDUODA grosernė ir bu
čemė su namu už labai numažinta 
kainą, 
gryno 
pirkti, atsišaukite. 6001 S. Carpen- 
ter St. Englewood 2116.

Namas atneša 12 nuošimti 
pelno. Kas manot namą

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PRIVERSTA PARDUOTI
Tik trumpa laiką vartotus puikius 

mano apartmento rakandus. 3 šmotų 
tikro mohair vėliausios mados sekly
čios setą parduosiu už $125, vertės 
$350; 9x12 Wilton kauras $26, ver
tas $65; 8 tūbų elektrikinį console 
radio $65, vertas $200; pilnut 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. Stewart 1875.

PARDAVIMUI gryno ąžuolo in
dauja (Wall Side Board). 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.

PARDAVIMUI 3 kambarių ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Jurgis čemauskas, 3020 W. 42 St.

PARDAVIMUI dviejų ąugštų na
mas. 4 viršuj, fronte groseris ir 5 
kambariai gvventi ir 4 užpakaly, ša
lę tuščias lotas ir 2 mašinom gara- 
džius. Apleidžiu Chicagą. 2444 W. 
46 PI.

TURIU parduoti savo medini na
mą 2 flatų namą, kuris randasi prie 
627 W. 46 PI. Po 5 kambarius ir 
maudynė kiekvienam flate. Pečiais 
šildomas. Gasas ir elektra. 2 karų 
garažas su cemento asla. Ištaisyta 
elė. Abu flatai išrenduoti. Kaina 
$3,000 cash. Savininkas J. H. Maier, 
3338 W. 63rd St., 1 augštas. Tel. 
Prospect 2580.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

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

Sis pasiūlymas yra 
nuo kovo 1 
tinai. /

geras tiktai 
iki kovo 10 d., įskaity-

VICTOR
W. I^ake Street 

kasdie iki 10 v, v.
4811

Atdara
nedaliomis iki 5 v. v.

$30,000 vertės augštos rųšies 
rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm retnodeliuoti 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 Socidty Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devč- 

’jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo. Jacųuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moąuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

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

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

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

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

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

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

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

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

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and
Salesroom


