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Angliakasiai Tvirtai Pasiryžę 
Reorganizuot Savo Uniją

Springfieldo konvencijos vadai įtaria in
ternacionalinius unijos vadus dėl par
sidavimo kasyklų savininkams už dau
giau kaip 900 tūkstančių dolerių

SPBINGFIELD, III., kovo 14.1 dabar 
a v « Iri 1 » I 1 * VI « v • w o ' 1

budu
Prof. JONAS JABLONSKIS 

žymiausias lietuvių kalbininkas, miręs Kaune šių 
metų vasario 23 dieną. Buvo gimęs Kubiliuose, Su
valkijoje, 1860 m. gruodžio 31 dieną.

— Ginčai ir susikirtimai, pa- 
sireiškią laikomoj čia jau penk
ta diena angliakasių konven
cijoje, nė kiek nesumažino da
lyvaujančių delegatų pasiryži
mo reorganizuoti United Mine 
VVorkers of America uniją.*

Priešingai, jų solidarumas 
atrodo dar didesnis, nekaip 
konvencijai prasidėjus. Posėd
žiams besitęsiant vis labiau aiš
kėjo, kad nepasitenkinimas šios 
didžiausios Amerikos darbo 
unijos narių eilėse yra anaip
tol ne vietos dalykas, ir kad 
šio suvažiavimo nieku 
negalima charakterizuoti kaip 
“apkarpytai konvencija.“

Oscar Amcringer, Illinois 
Miner laikraščio redaktorius, 
kalbėdamas konvencijoje šian
die pasakė, kad jeigu Ame
rikos Darbo Federacija ne
rems tarptautinės angliakasių 
unijos reorganizavimo, anks
čiau ar vėliau ji pati beliks 
tik kevalas pirmykščios savo 
pajėgos.

“Iš namų tarnaičių, veiterių, 
bartenderių ir barberių stip
raus darbininkų judėjimo ne
sukursi,“ pasakė Ameringer. 
“Galingos, darbo federacijos 
pamatą turi sudaryti didžiųjų 
pagrindinių pramonių darbi
ninkai, tokių kaip anglies, mc-
talurgijos ir transportacijos. 
Jeigu ji nepripažins stipriau
sio organizuotų angliakasių kū
no, ji neturės stipriausio sau 
pagrindo. Transportacijos dar
bininkai niekados nebuvo fe
deracijos dalim. Metalurgijos 
darbininkai nėra organizuoti, 
ir federacija negalės jų suor
ganizuoti, jeigu ji atmes an
gliakasių uniją, pritardama 
Lewiso grupei, /kuriai beliko 
tik ‘miegantieji lokalai’.”

Konvencijos vddų gauti iš 
Imliau apolio angliakasių kon
vencijos, kuriai vadovauja in
ternacionalinis prezidentas John 
L. Levvis, duomenis parodo ši
tokį angliakasių unijos stovį:

“Prieš metus laiko Lewis pa
siskolino iš Illinois djistrikto 
angliakasių unijos iždo $50,- 
0(X). Internacionalinės unijes 
kasa tuomet, kaip pats Levvis 
sake, buvo visai tuščia. Bet 
dabar internacionalinio iždinin
ko raportas parodo, kad 1929 
metų gruodžio 1 dieną kasoj 
buvo $973,410.55, nežiūrint to 
fakto, kad lokalių unijų skai
čius sumažėjo ir narių skai
čius minkštosios anglies srity
se nukrito iki 82,233.”

Nuo laiko, kai 1919 metais 
Lewis buvo išrinktas interna
cionalinio prezidentu, Illinois 
angliakasiai sumokėjo į inter
nacionalinį iždą 6 milijonus do
lerių. Nors metai laiko atgal 
internacionalinis iždas buvo 
“broke“ ir priverstas skolintis 
iš Illinois iždo $50,000, iš kur
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■ atsirado internacionali
niame ižde daugiau kaip 900 
šimtai tūkstančių dolerių

Springfieldo konvencijos va
dai įtaria, kad tuos pinigus 
yra davę unijos viršininkams 
neorganizuotų sričių kasyklų 
savininkai tikslu sunaikinti an
gliakasių uniją, arba kad uni
ja- nesiskverbtų Į neorganizuo
tas jų kasyklas.

Angliakasiai reikalau- 
I ja, kad Lewis pasi

trauktų
INDIANAPOLIS, Ind., kovo 

14. — Laikomoj čia 31-moj 
United Mine VVorkers of Ame
rica konvencijoj, kurią kon-1 
troliuoja internacionalinio uni
jos prezidento, Johno U Lew- 
iso, grupė, gautai rezoliucijų su 
reikalavimais, kad I^evvis tuo
jau rezignuotų iš internacio
nalinio prezidento vietos. Vie
na rezoliucija gauta iš Penn- 
sylvanijos angliakasių, antra iš 
loVvos. Vienoj jų reikalaujama, 
kad Levvisui rezignavus, dele
gatai išrinktų laikinį interna
cionalinį prezidentą ir jo Šta
bą kol visuotinė balsavimu 
bus išrinkti nauji viršininkai. 
Visuotiniai rinkimai turi būt 
tuojau paskelbti.

Anglijos konservato
riams nevyko nuver
sti darbo vyriausybe
Baldvvino pasiūlyta nepasitikė

jimo rezoliucija parlamento 
atmesta 73 balsų dauguma

LONDONAS, kovo 14.
Konservatorių pasiūlyta, rezo
liucija pareikšti darbo prem
jero, Ramsay MacDonaldo, vy
riausybei nepasitikėjimą buvo 
parlamento atmesta 308 bal
sais prieš 225.

Nepasitikėjimo rezoliuciją 
pasiūlė konservatorių vadas, 
’ avęs premjeras Stanley Bald- 
vvin, kaltindamas darbiečių vy
riausybę dėl viešpataujančios 
krašte pramonės depresijos ir 
siaučiančio nedarbo.

Premjeras MacDonald posė
dy ir debatuose nedalyvavo. 
Philip Sno\vden, iždo kancle
rius, kalbėdamas apie nedarbą, 
tiesiai kaltino dėl to opoziciją, 
sakydamas, kad ji sąmoningai 
konspiruoja diskredituoti vy
riausybę, savo spaudoj kasdien 
skleisdama pasakas apie fabri
kų uždarinėjimą.

DRESDENAS, Vokietija, ko
vo 14. — Policijai padarė čia 
kratą komunistų organizacijos 
centre ir suėmė trisdešimt tris 
asmenis.

Rado naują planetą, 
didesnę už žemę

Jos atradėjas — jaunas astro
nomijos mėgėjas, .observato
rijos darbininkas

kovoFI/VGSrTAFF, j Ariz
14. — Lowell observatorijos 
astronomas, Dr. V. M. Slipher, 
praneša, apie atradimą naujos, 
devintos, planetos, apie kurios 
buvimą astronomai jau seniai 
žinojo, bet ligšiol negalėjo su- 

I sekti.
Įdomiausias dalykas, kad tą 

naują planetą pirmas surado 
. ne koks žymus astronomas 
specialistas, bet vieno K-ansas 
farmerio sūnūs, jaunas vaiki
nas ir astronomijos mėgėjas, 
’Clydc Tombaugh, observatori
jos darbininkas.

Fotografuodamas žvaigždes 
sausio 21 d., vienoj plokšte
lėj Tombaugh pastebėjo ma
žytį šviesos taškelį. Jam tuo
jau toptelėjo į galvą, be tik 
nebusianti čia ta pati plane
ta, kurios mokslininkai seniai 
‘eško. Jis parodė savo radinį 
observatorijos mokslininkams. 
Tie ėmė toliau stebėti ir ty
rinėti, kol pagaliau tikrai ga- 
’ėjo nustatyti, kad tai iš tik
ro yra ta pati ieškomoji pk- 
neta. Jos vieta sausio 21 d. 
buvo nustatyta 3 vai. Green- 
wich Liko, 7 sekundes į va
karus nuo Delta Geminorum, 
astronomo Lowellio spėtoj il
gumoj. Ji yra maždaug apie 
45 kartus to’iau nuo žemės, 
nekaip saulė, ir, pasak astro
nomų, esanti gal 1,209 kartų 
didesne už žemę.

Kadangi naujoji planeta yra 
toli toli už Neptūno planetos, 
tai, iki mokslininkai duos jai 
tikrą vardą, ji bus žinoma tik 
kaip Užneptuųio planeta.

Du asmenys inkrimi
nuoti už šantažą

LOS ANGELES, Cal., kovo 
14. — Kaltinami dėl šantažo, 
r’?, tapo inkriminuoti Morris 
Levine la’kiTvšč’o reporteris, 
r vien Miss Lcontine John

son. Abudu, sako, grūmojimais 
paskelbti skandalingas apie 
juos istorijas, verždavę iš tur
tingų žmonių dideles pinigų 
sumas.

Lenkijos ministerių 
kabinetas nuverstas

VARŠUVA, kovo 14.—<Len- 
kijos seimui šiandie pareiškus 
papeikimų darbo ministeriui, 
premjero B artelio kabinetas 
šiandie atsistatydino.

Kartelio vyriausybė buvo su
daryta praeito gruodžio mėne
sio 29 dieną.

72% piliečių priešin
gi prohibicijai

Nevv Yor k o savaitinis žur
nalas Literary Digest paskel
bė auklėtą prohibicijos klau
simu, išsiuntinėdamas 20 mili
jonų baliotų. Pirmi balsavimo 
duomenys, gauti iš dešimties 
valstijų, yra toki:

Už prohibicijos išlaikymą 
paduota 30,739 balsai.

Už prohibicijos modifikavi
mą taip, kad butu leista ga
minti ir pardavinėti alus ir 
lengvas vynas — 91,915 balsų.

Už prohibicijos įstatymo pa
naikinimą — 118,934 balsai.

“Miss America” išrinko 
gražiausią indėnę

i

MIAiMI, Fla., kovo 14. — 
Vakar čia įvyko indėnių gra
žumo kontestas, kur teisėju 
buvo Miss Janet Eastman, an
dai gražumo konteste išrinkta 
kaip “Miss America”. Indėnių 
'"r^žumo karalaite ji pripažino 
Miss Juani tą Osceolą, 19 me
tų amžiaus seminolų giminės 
v?do dukterį.

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

Didumoj debesiuota ir tru
putį šilčiau; vidutiniai ir stip
resni pietų ir pietų rytų ve
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 3(P ir 380 F.

Šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 5:55. Mėnuo teka 7:03 
vakaro.

Du asmenys užsimušė 
aeroplanui nukritus

.. . . I . k.......................

CLEVELANI), Ohio, kovo 
14. — Netoli nuo Clevelando 

(aerodromo šiandie nukrito ae
roplanas. Užsimušė pilotas Ri- 
chard Braggins ir jo pasažie- 
rius David Brunu i n, abudu iš 
Clevelando.

Rado trijų žuvusių 
franeuzų lakūnų 

kunus Afrikoj
PARYŽIUS, kovo 14. — Iš 

Briuselio praneša, kad Belgų 
Kongo žemėj, Afrikoj, atrado 
sudužusį aeroplaną ir tris ne
gyvus franeuzų aviatorius, 
Rcux’ą, Caillot’ą ir Dodemon- 
t’ą. Jie buvo išskridę iš 'Ma
dagaskaro sausio 10 dieną, ir 
paskutinį kartą biivo pastebė
ti sausio 13 dieną, kai jie skri
do per Portą Franąui, kovo
dami su stipriais vėjais. Rado 
i uos žuvusius didžioj Kasai gi
rioj.

Kalinys bandė ištrukti; 
nukovė sargą ir pats 

buvo nukautas
TRENTON, N. J., kovo 14. 

— Praeitą naktį čia iš valsti
jos kalėjimo bandė ištrukti 
Charles Evans, kriminalistas, 
nuteistas iki gyvos galvos. Puo
lęs kalėjimo sargą ir gelžga
lio smugiu per galvą jį apsvai
ginęs, kalinis pagrobė jo re
volverį ir bandė prasimušti pro 
kitus sargus. Vieną jų, Fran
ką Butcherį, nušovė, du kitus 
sužalojo, bet pagaliau ir Į 
buvo nušautas.

Farmerys nušovė savo 
žmoną, giminaitį ir 

pats nusižudė 
K ’

JOHNSON CITY, Tonu., ko
vo 14. — Vietos farmerys Fred 
Range, 40, nušovė savo žmo
ną, savo giminaitį Johną Demp- 
sey ir pašovė pastarojo žmo
ną, paskui pats nusižudė.

Tragedijos priežastis — ne
sutikimai šeimoj, dėl kurių 
farmerio žmona buvo kreipu
sis į teismą dėl išsiskyrimo.

Prancūzai spręs Youn- 
go planą kovo 20

PARYŽIUS, kovo 14.—Youn- 
o reparacijų planas bus pa

siūlytas Francijos parlamentui 
ratifikuoti kovo 20 dieną.

Du ugniagesiai žuvo 
gaisrą gesinant

EELiSVVORTH, Maine, kovo 
14. — Gesinant gaisrą, kuris 
sunaikino čia Hancock kaun- 
tės Augščiausio teismo rūmus, 
du ugniagesiai buvo griuvu- 
sios sienos užmušti, kiti du 
'imtai sužaloti. Materialinės 
žalos padaryta apie $175,000.

Bandęs ištrukti nusi
kaltėlis nukautas

BBAWLEY, Cal., kovo 14. 
— čia tapo nukautas krimi
nalistas Walter Sinclair, 42, 
kai jis bandė ištrukti iš mie
sto kalėjimo. Sinclair buvo ne- 
nesiai pabėgęs iš Columbus ka
lėjimo ir čia sugautas.

Kelloggo paktą patvir
tino 58 valstybės

WASHINGT()NAS, kovo 1 1. 
—Valstybes departamento pra
nešimu iki šiol jau 58 valsty
bės yra priėmusios Kelloggo- 
Briandą vadinamą amžinos tai
kos paktą.

Lietuvos Naujienos
Pietinėje Amerikoje bus 

įsteigta Lietuvos 
atstovybė

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas nutarė Pietinėje Ame
rikoje įsteigti Lietuvos atsto
vybę, kurios būstine bus Bra
zilijos didmiesty Rio de Ža- 
neiro.

Pasitarimas dėl preky
bos merdėjimo

KAUNAS. — Žydų pirk'ių 
r pramonininkų sąjunga bu

vo sušaukusi pasitarimą dėl 
sustojimo prekybos. Kalbėtojai 
konstatavo, kad prekybos su
stojimas yra pasėka katastro
fiškai žemų žemės ūkio pro
duktų kainų, dėl ko valstie
čiai neturi pinigų ir nieko ne
perka. Susirinkimas nutarė 
tam tikru memorandumu krei
ptis į Prekybos ir Pramones 
Bumus, kad šie darytų žygių 
ir paskatintų vyriausybę duo
ti valstiečiams įlgametinių pa
skolų.

Nusišovė savo darbo 
revolveriu

Vasario 19 d. 16 vai. Pavie- 
tuškos kaime, Seredžiaus vals., 
ail. Krikšdamas Antanas 15 
metų namų darbo revolveriu 
nusišovė. Kai policija patyrė, 
saužudystė įvyko dėl neatsar
gumo.

Kailiasiuvių muštynėse 
New Yorke keliolika 

asmenų sužalota

NEW YORKAS, kovo 14.— 
28tos gatves ir 7-tos avė. apie- 
’inkėje šiandie įvyko mušty
nių tarp kailiasiuVių unijos na
rių ir komunistų partizanų. Ke
liolika asmenų, vyrų ir mote
rų, buvo sužaloti ir nugaben
ti į ligoninę.

Uždarė banką dėl pini
gų išaikvojimo

INDEPENDENCE, Kan., ko
vo 14. — Vyriausybės įsaky
mu tapo uždarytas čia Com- 
mercial National Bank of In- 
dcpendence, vienas didžiausių 
Kansaso bankų.

Susekta, kad/ banko pirmi-i 
įlinkas, George Gurnsey, spe-1 
kukuodamas biržoj, išaikvojo 
dideles sumas banko pinigų.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

1739 So. Ilalsted St., Chicago. III.

Lietuvos kriminalinės 
policijos vizitas 

Latvijai
Rygos spauda praneša, kad 

netrukus Latvijon vyks Lietu
vos kriminalinės policijos vir
šininkas ir apskričių skyrių 
viišhfnkai. Dieniai ir skaičius 
vizitantn dar nėra nustatyta.

Prūsų lietuvių šventė 
Tilžė’e

“Naujasis Tilžės Keleivis” 
praneša, k?d Vokietijos lietu- 

susivienijimas vasario 16 
d. švente savo žiem'nę šveų/ę. 
šventę pradėjo atitinkamu pa
sveikinimu p. Mačulaitis. Po 
jo kalbėjo Vydūnas, kuris pa
minėjo “Birutės” draugijos 45 
metų sukaktuves. Vydūnui bai
gus savo kalbą raginimu dė
tis prie lietuviškų draugijų 
Prūsų Lietuvoj, susirinkusieji 
sugiedojo Prūsų lietuvių' him
ną. Po to, p. Milaičio veda
mas choras sudainavo šešias 
dainas. Programinė šventės da
lis pasibaigė žymių lietuvių 
veikėjų atvaizdų demonstravi
mu su magiškos lempos pagel- 
ba. Po to, susirinkę svečiai pa
šėke ir pažaidė, šventėj vietos 
lietuviai dalyvavo labai gau
siai.

Platelių ežere nusken
do aštuoni žvejai

KAUNAS. — Vasario 14 d. 
apie 17 vai. Platelių ežere Kre
tingos apsk., važiuoti ’<ii su ar
kliais dviejose rogėse prigėrė 
šie asmens: Antanas Daukšas, 
Albinas Gedgaudas, Petras Ba
te, Antanas Burba, Stasė Jaš- 
montaitė, Pranas Sereckis iš 
Užpalės, Jonas Jonauskas ir Ka
zys Kadžys, visi Platelių valsč.

Nudraskė pašto įstai
gos namų papuošalus
KLAIPĖDA. — Iš 16 d. vasa

rio į 17 naktį nežinomi pikta
dariai nudraskė eglaičių gir
liandas ir vainikus, kuriais bu
vo papuošti K’aipėdos pašto 
įstaigos namai Nepriklausomy
bės šventės proga. Tie papuo
šalai buvo surasti užkabinti 
ant vieno ^gydytojo namų. Sek
dama išbarstytomis eglaičių ša
komis, policija vieną nusikal
tėli surado ir suėmė. L

KAUNAS. — šiomis dieno
mis nuimta policijos priežiūra 
nuo Kauno miesto tarybos na
rio p. Aleksandro Paulausko 
(soc. dcm. frak.).
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Springfield, IR.

Iš angliakasių konvencijos

Ketvintadienjo rytinėje sesi
joje pirmiausia perleista nuta
rimas pasiųsti užklausimą pre
zidentui Federation of Labor 
— VVilliam Green, — kurią pusę 
jis’ yra nusistatęs paremti — 
Indianapolio Lewis ar Spring- 
fieldo konvenciją? Po 'tam visa 
rytinė sesija praleista diskusi
joms apie Frank Farringtoną,— 
priimti jį už delegatą, ar ne. 
lllinojiečiai delegatai buvo nusi
statę Farringtono nepriinr.'ti, 
tečiaus jam davė balsą. Farr- 
ingtonas, gavęs balsą, padarė 
visą savo gyvenimo išpažintį. 
Kaip jis dar mažas būdamas 
9-nių metų pradėjo angliaka- 
syklose dirbti ir nuolat išdirbo 
27 metus. Vėliaus kaip jis iš
kilo i darbininkų vadovus ir 
kaip jis rezignavo nuo Illinois 
angliakasių prezidento vietos ir 
nuėjo Peabody kompanijai dirb
ti už $25,000 algą per metus. 
Peabody kompanijoje išdirbo 3 
metus. Bet kada jis nuėjęs 
Peabody kompanijai tarnauti, 
jis pamatė, kad buvo tyčiomis 
apgautas; Peabody kompanija; 
ir operatorių asosiacija kelis; 
pasiulijimus jam siuntė, kad 
tik jį atitraukti nuo angiiaka-; 
siu unijos ir pasiųsti kur kitur. 
1919 m. jam buvę pasiūlyta me
tinės algos $12,000. O nuo uni
jos jis tą syk gavo tik $3.000. j 
Vienu tarpu esą buvę pasiūlyta 
i et $5,000 i mėnesį. Metams- 
$60,000. Sako, kaip aš rezig
navau iš angliakasių unijos pre
zidento vietos, ir nuėjau Pea-1 
body tarnauti, mane per visą 
tarnavimo laiką sąžinė graužė. 
Nors aš. girdi, gavau didesnę ,

algą, bet nebuvau linksmas 
niekuomet. Net ir dabar, kada 

I .
jau nuo Peabody kompanijos 
(esu liuosas. Girdi, didesni pi- 
= nigai nepadaro žmogų laimingu 
| ir aš pats tą patyriau ant savo 
; kailio. Sako, niekuomet aš ne
galėjau nurimti pasitraukęs nuo 
savo klasės žmonių darbininkų. 
Jis sakė, kad jo motina buvo 

; škote, o tėvas anglas, bet jie 
' buvo irgi angliakasiai. Ir jų tė- 
' vai ir jų tėvų tėvai buvo an- 
■ gliakasiai per keliolika gent- 
karčių. Jis daug pripasakoja 

į visokių Lewis šiulerysčių ir ap
gavysčių. Jis atsižadėjo siekti 
viršininkystės. Vien tik linkėjo 
kuogeriausių pasekmių peroga- 

; nizuojamai unijai. Nutarta 245 
balsais prieš 145 priimti Farr- 

! ingtoną už delegatą. Jis ir kon
vencijoje pasižadėjo nesikišti 
prie l ieko, o tik pasiklausyti.

Popietinėje sesijoje skaityta 
- rezoliucijos, konstitucijos patai- 
j symai. Gauta mandatų kreden
cialų sąrašas' iš Indanapolis, 

; Levvis konvencijos. Pasirodė, 
kad Lewis yra prisisamdęs šim
tus žmonių, nepriklausančių į 
jokią uniją ir pasivadinusių 
delegatais iš tokių vietų, kur 
jau keli metai kaip unijos nėra. 
Pavyzdžiui, Kentucky valstijo
je yra priklausančių į uniją 15 
narių, o delegatų Indianapolyj 
dalyvauja 70, \V. Virginia 77 
nariai, o delegatų turi 101. Ar- 
kansas yra vienas narys, o de
legatų prisųsta 21. Indianapolio 
Levvis konvencijos “credentials” 
sąrašą nutarta atspausdinti ii 
rytoj delegatams padalyti. Pri
imta rezoliucija dėl Mooney ir 
Billings per 12 metų nekalbai 
jų laikymą kalėjime. Rezoliu
cijos nutarta pasiųsti tos vals
tijos gubernatoriui ir kaliniams. 
Per visą dieną salė žmonių pil
nutėlė. Visi klausosi, žingeidau-

ja, konvencija intensyviai. Vie
tiniai dienraščiai, rodosi, kad 
prielankesni Levvis pusei. Kon
vencijoje randasi keletas gerų 
kalbėtojų ir jie sudrožta puikįų 
prakalbų. Tokia konvencija, 
tai tikra musų darbininkų gy
venimo mokslainė. Kitas savo 
gyvenime dar nėra nei girdėjęs 
panašių prakalbų, kokias dabar 
čia konvencijoj išgirsta. Ypač 
amerikonai darbininkai. Papras
tai amerikonai nėra pratę dar
bininkiškų prakalbų klausyti. 
Bet dabar, čia konvencijoje, pc 
keliolikti šimtų jų klausosi ir 
išgirsta, ką dar nėra girdėję 
apie savo klasę, apie savo var
gingo gyvenimo reikalus.

—“N-nų” korespondentas.

Iš Brolybės kliubo 
susirinkimo j .‘jp , v- rr.TJV' v ir

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoje susirinkimas 
įvyko kovo 4 dieną Mark White 
Sųuarc parko svetainėje.

Susirinkimas buvo gan skait
lingas, tvarka pavyzdinga. Pen
kiolika naujų narių prisirašo 
piie kliubo, kurie baliaus lai
ku buvo blankas išpildė. Sek
retoriai — A. Zalagėnas ir \V.

for vve ;ask that you vvear your į 
oldest and most comfortaiblc 
tbings you have. A prize is to 
be given to tbe one vvbo is 
most “hard-up”.

Danoing, enter-t a i n m e n t, 
gamos and refresbments are 
some of tbe tbings vve offer 
you and all for 50 cents.

Come on you SLA’s, see if 
you can out-pull “Birule” at 
tug-of-\var. Tins is a challenge, 
so get your fair seconds and 
be t be re at 8:30.

B. T.

BANKINI BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS RANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Didžiulis — turėjo smarkiai pa
dirbėti, kol atliko visus forma
lumus naujus narius priimti.

Komitetas raportavo, kad ba
lius pasisekė. Iš baliaus pelno 
liko $105.95. Svečių dalyvavo 
gražus buris, net netilpo sve
tainėje. Norėtųsi patarti p. Čer- 
nauskui, kad padidintų svetai
nę kitam šio kliubo parengi
mui.

Pranešimas Visuomenei!
P APSAS ir SODE

S. V. Cenzo darbui 
paskirta lietuvis

----- •'.. ...-T----
Kliubas širdingai dėkoja vi

siems svečiams ir rėmėjams, 
dalyvavusiems minėtame vaka
re.

šiame susirinkime buvo ap
tarta daug svarbių reikalų

Pradžioje balandžio prasi
dės 1930 metų šios šalies gy
ventojų surašymas. Darbui pri
imta apie .100,000 žmonių.

Patyriau šiomis
kad kalbamam darbui priimta 
ir vienas bridgeportielis lietu
vis, būtent p. Juozas Strazdas,

dienomis,

kliubo gerovei.
Kliubas nutarė remti lietu

viškus visus kandidatus, kurie 
kandidatuoja urėdų vieloms, ir 
kviečia 
į kliubo 
kimai 
nėšio 
landa v

Darbui

Šiuomi pranešu visuomenei, kad aš įsteigiau papso ir sodės išdirbystės 
biznį. Visas papso ir sodės išdirbystės biznis įrengtas pagal higienos reikala
vimus.

Viršminėtus gėrimus pristatysiu krautuvėms, draugijų išvažiavimams,
ir basket piknikams.

Savininkas STASYS DRIGOTAS

Drigot Bottling Works
SODA and MINERAL WATER SWAN BRANI)

5114-16 South Knpx Avenue, Chicago, Illinois
Phone Lafayette 6573

varyti šalis bus pa
lam tikrus apskri- 

čius. Kiekvienam distrikle bus 
distrikto menedžeris, kurio ži
nioje dirbs tam tikras kiekis deckis 
darbininkų.

Pradžia darbo 2 diena ba
landžio. Klausimai, duodami 
gyventojams, bus tokie: koks 
vardas; pavardė; kiek metų; 
vedęs ar nevedęs; jei vedęs, 
tai kokiais melais; ar 'turi są- 
vaslies; jei turi, tai kiek ver
tės; kiek už namus (jei turi) 
gaunama rendos; koks užsi 
ėmimas; jei sveti našai i s, t,3,i ’ka 
da atvažiavęs; piAU^įs ne

kandidatus atsilankyti 
susirinkimą. Susirin- 

atsibuna kiekvieno mė- 
pirmą antradienį, 8 va- 

vakare, Mark \Vbile 
> parko svetainėje, prie

29 gatvės ir Halsted.
Sekantys įstojo musų kliu- 

bsn: P. Dubiokas, A. Geleži
nis, M. Alkimavičius, W. Ju- 

,1. Paltanavičius, P. Bi- 
. Svirskas, J. Luzinas, 
gaila, W. Šniukšta, C. 
a, J. ILaudska, W. Kri- 

Jackevičius, J. 
Rušinskas. 
kliubo narys.

stopai lis, 
Snanddon
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Viso — 20 klausimų, 
sim’i bus duodami, k; 
rekorduoti. Klausi nė tojams 
drausta pasakoti kokius ,
kymus tas ar kitas asmuo da
vė.

Klau-
1 už-

už-

VYRAI
Džiaugiate
Gyvenimu

BUKITE

ENERGIŠKI,

Pajauskit Smagumą Pilnos Sveikatos

Ar jus meldžiatės geros sveikatos? Ar jus geidžiate 
būti stiprus, energiški ir sveiki? Bet jus negalite lokiais 
būti iki jus nesutvarkysite savo virškinimo sistemos, jei
gu jus neatsikratysite pilvo ligų, konstipacijos, nemiegos 
ir pairusių nervų.

Ir neapsimoka gauti tiktai laikinę pagelbą nuo šių ne- 
galiavimų. Reikia pilnai 'atbudavoti jūsų sunaikintą virš
kinimo sistemą... padaryti ją stipria ir veiklia, taip kad 
ji paverstų jūsų valgomą maistą į raumenis, kaulus, rie
bų kraują, suteiktų jums sveikatą, kurios jus ilgitės.

Jūsų laimei, mokslas pasiūlo gyduoles tinkamai sutvar- ■ 
kyti jūsų sistemą ir palaikyti ją veiklia, šios gyduolės 
yra žinomos kaipo Esorka, pastebėtinas tonikas, kuris 
atgaivina jūsų visa virškinimo sistemą. Tai yra tonikas, i

* F
prirengtas dirbti ranka už rankos su moderninėmis gy
venimo sąlygomis.

Jo veikimas yra paremtas ant gamtinių principų. Jis sustiprina 
vii skinamuosius organus ir atbudavoia visa kūną, pagelbėdamas 
gamtiniam mitybos procesui. Jis pagelbsti paversti jūsų valgomų 
muistą į riebų, raudonų kraujų, raumenis ir kaulus. Pastebėtinos 
pasekmės, kurias suteikia šis tonikas, jus nustebins ir patenkins.

'l'ikiai, jus džiaugsitės proga pašalinti šiemet pavasario nuo
vargi, tad nueikite i aptiekų šiandie ir gaukite bonkų Esorka. Šis 
pastebėtinas tonikas neturi kenksmingų vaistų—vien užtikimas žo
les, šaknis ir žieves, kurios yra moksliškai sumaišytos, kad duoti 
labiausia pageidaujamas pasekmes.Severas 
eSORKa

Užtikimas Tonikas, kuris Sutvarko 
Visų Sistemų.

Net merginos ir tos galės 
pasakyti tikrą melų skaičių, ba 
sekretas bus užlaikomas.

Klausinėjama bus taipgi ko
kią kalbą kalbėjo svetimšaliai 
pirm atvažiavimo į Ameriką, 
kur gimę, ar samdo savo bu
tą, ar samdo lik kambarį.

Cenzas daroma liksiu patir
ti ekonominę šalies gyventojų 
būkle, o taipgi kad padaryti 
tikslesni paskirstymą apielin- 
kių atstovybei kongrese.

Report.

in- 
never 

they’ve

you n g 
affairs

'Ibis arlicle \vill only 
leresl those \vbo have 
liad a good time \\:hen 
gone to a danqu ’eause 

('.ome on all \>f you 
folks, that grunible at
\vhere you have; to mind your 
p’s and (fs, lel nie tell you of 
one affail* wbich is given just 
so that for once vou mav act 

“Birulė” is giving a 
Time Purly” in tbe

Litbuanian Auditorium, Satur- 
day evening Mareli 15.

Everybody young and old, 
:s invited to come, and cnjoy 
a rip-snortįn’, jolly good time

natūrai.

aelions, not even your clothes

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECI ALIS ALUS

■ mVIAORATlHG
JfiiOOD FO* COMVAI

■ GOOD THl
k JOUTH • <O
FFCei»>tR»CMi

Extra Pale Alaus

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.Mc^ichotas
Prašykite savo groseminko i.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th Si., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Didis Skaičius

Peoples Furniture Co

2536-40 W. 63rd Street

ŠOU
MEST j

ant lengvų išmokėjimų, suteikdami 
patyrusius radio mekanikus'.

turime išparduoti už pusę ar mažesnę kainą, 
labai įvairus visu Standard radio iš-

tJĮTliii'iiLifrMn,

Vartotų Radios, Pianų ir Gramafonų, par
siduoda pusdykiai; už pirkėjo pasiūlijamą, 
arba visai duodami veltui su pirkimu ra
kandų^
Didžiausiose Lietuvių Krautuvėse 

Chicago je

Ši didžiausia Lietuvių įstaiga Amerikoje kasdieną 
parduodama de.sėtkus naujų radio, labai daug vartotų 
radio, pianų ir gramafonų gauna į mainus ant naujų, 
tarpe kurių yra gerame stovyje ir galinti užganėdinti 
kiekvieną, kuris tik norėtų įsigyti gerą vartotą muzi- 
kališką instrumentą už mažai pinigų. Todėl atsilan
kykite j Peoples Krautuves ir pamatykite šiuos barge- 
nus, kuriuos galite įsigyti beverčiai už Tamstų pačių 
pasiūlymą arba tiesiog veltui jai pirksite sau rakandų 
šiose krautuvėse. Jodei neieškokite vartotų radio, pia
ną ar gramafono kitur, nes Peoples Krautuvėse galite 
įsigyti su mažu primokėjimu arba visai veltui.

Taipgi nepirkite kitur užbaigtų modelių (Discon- 
tinued Mcdcls) radio. šiuos radicsi gulite pirkti Peoples 
Krautuvėse už ’/z kaires. Visi nauji ir užtikrinti, bet 
tik kuomet naujesni modeliai yra pasirodę, dėl to se
nesnius
i’asii inkimca yra 
dirbysčių4

Farchiodiame 
patarnavimą per

Komplimentuojame dėl savo tautiečių lietuvišką 
PROGRAMĄ kas Pirmadienio vakare nuo 7:00 

iki 8:00 vai. per W. H. F. C. radio stotį 
1420 kilocycles.

Meldžiame pasiklausyti.

4177-83 Archer Avė.
Telcphone Lafayette 3171
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Brighton Park SPORTAS LIETUVES MOTERYSCicero Piliečiams žinotina
pamatyti

VALYMAS DYKAI

STUDEBAKER-ERSKINE

DIDELIS BANKAS

irnardo Šilku Krautuve
10746 Michigan Avenue Pullman 6789

Vėliausios Mados Pavasarinių ir Vasarinių
MARGU SIEKU

GRAŽIAUSIŲ, ĮVAIRIŲ ŠILKŲ, kurie yra tik ATGABENTI iš NEW YORKO

JEIGU JUMS PERTOLI YRA VAŽIUOTI Į MUSŲ KRAUTUVĘ, T AI PATELEFONUOKITE

Pas mus rasit kainas žemiausias negu kur kitur. Pas mus rasite pilną pasirinkimą CHENEY’S CRAY ATS 
Geriausios rųšies Kaklaraiščiai, kurie nesisuka ir netrūksta. Pabandykite sykį, norėsite pirkti visada.

Vėliausios mados yra margintų šilkų dėl pavasario ir vasaros tamsaus ir švie 
saus dugno.

5HARKEY
LIETUVIŲ ČEMPIONAS 
AMERIKOJE

Marijonos Strikolie 
nės Laidotuvės

— nabašnin 
atidaryto kar- 

p ra 
L Ber-

Ristynės buvo labai 
įdomios

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mes turime šilkus darytus per aukščiausios rųšies fabrikantus kaip tai 
MALLINSON ir CHENEY BROS.

Dynamic Erskine automobilius 
pilnai atatinka Studebaker ii 

automobilių, o tada pilnai iver-

yra finansiniai nepriklausomas. Ne kiek
vienas gali būti čempionu, bet daugelis 
gali būti finansiniai nepriklausomi taupin- 
dami po biskuti gerame banke, dėl sunkes
niu dienu.

ant kampo
47th St. ir Ashland Avė

Moteris mirė ketvirtadieni, o 
kūdikis anksti penkiadienio

Galite pirl 

Palai kyši m 
kalingas.

SOUTH HALSTED STREET
TELEPUONE NOKMAL 5150

Traukinys užmušė 
lietuve

Maloniai kviečiamos atlankyti musų krautuvę 
dideli pasirinkimų Kailiukų ant Kaklo 
(Chokers) Lapių, M inkš, Stone Martens, 
Sables ir t. t. Taipgi didelis pasirinkimas 
visokių kalnierių.

Peoples P(ational "Bank 
and 'Jrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

menedžeriui 
arti jo na- 
$800 pini-

gulėjo jau 
tr?so. Toks 
s įrodymas 
publikų.

Neužilgo

Praėjusį trečiadienį, apie 
valanda vakare, piktadariai pa
darė holdapą (i. Petraičiui 
Liuosybės namo 
Holdapas padaryta 
mu. Atimta iš ie

Kovo 12 d. Marquette para 
pi jos svetainėj 
mios ristynės. 
inumo sukėlė

Padarė holdapą p. Petraičiui 
Liuosybės namo menedžeriui, tuvių turtuolis

Ketvirtadienio vakare per 
gelžkelio bėgius ėjo p-nia Agnės 
Astrauskienė, gyvenusi 2211 
North 71 avenue, Elrmvocd 
park. Ji stūmė vežimėlį, kuria
me gulėjo Astrauskienės duk
ters, p-nios Smith sūnūs. Kar
tu ėjo ir kūdikio motina.

Staiga p-nia Smith pamatė, 
kad ant jų užbėga traukinys. 
Moteris sušuko ir pašoko į sa
li. P-nia Astrauskienė mėgino 
taipjau išsigelbėti. Bet vežimė
lio ratai įsipainiojo tarp bė-

Paseka tokia. Chicago, Mil- 
\vaukce ir St. Paul gelžkelio 
traukias užgavo moterį ir kū
dikį. Traukinys pavilko juos 
kokius 20(1 pėdų, pirm negu 
pajėgė sustoti.

ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

relis čikagiečių 
kės draugų. Pri< 
sto liūdną atsisveikinimo 
kalbėlę p sakė d-ras A

o pranešimo paaiš- 
Marijona Strikolie- 

nė (Karpi utė) turėjusi širdies 
ligą, šioji liga tad be laiko ir 
išplėšė jų iš namiškių, gimi
nių ir draugų tarpo.

Pabaigoj angliškai 
d-ras M. T. Strikolis 
pomirtinis gyvenimas 
daktaras nei 
želijęija nežino 
tai nabašninkč 
.ami, nes ji 
gyveno 
angino 
(Irusiai 
ti sau 
grabeni 
nai • gulasi 
tuo pačiu 
lio galiūnai 
si. Jos kapą 
saulė

kalbėjo 
Ar yra 
— sakė 

mokslas, nei 
‘igu jis yra, 

(Marijona bus 
dorai ir taikiai 

su savo vyru. Ji už- 
porą dukterų, kurios 
ali eiti i svietų ir skin- 
y veninio takų. Jei už
gyveni mo nėra — 

amžinam pailsini po 
dangum, kur pasau- 

r išminčiai ilsi- 
nušvies ta pati 

tos pačios žvaigždės.
a. M. Strikolienė buvo 
moteris, todėl jos vv-

Vienintėlė pas lietuvius firma, kuri užlaiko Stu debakerius ir nauju: 
Musų namas ir “Show roomis" yra vienas gražiausių pas lietuvius - 
Erskine karu gerumui ir gražumui. Atvykite pas mus pamatyti naujų 
tinsite Studebakerio ir Erskine geruma ir gražumų.

Mes taipgi priimam senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesne kainų negu kiti. Dargi 
norime priminti, kad 1930 metų nauji New Dynamic Erskine yra 6 ir 8 cilinderių, žinovu pripažinti 
kaipo vieni iš geriausių karų sulig savo kainos. “Naujienos” šiame savo konteste leidžia keletu 
Erskine naujųjų karu laimėjimui, tas parodo didelį New Dynamic Erskine automobilių populerumų.

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

MIDLAND MOTOR SALES,
A. KASULIS, SAVININKAS

4492 Archer Avė.,
Tek Lafayctte 7139

Musų bankas yra vienas iš stipriausių 
bankų Chicagoje ir kviečia jus atlikinėti 
jame visus savo bankinius reikalus.
Ponai: Sedemka, Yagminas, Rymkevičius, 
Žabelio, Mickevicz, Laurinavičia, Metrikis, 
Adomavičia, p-lė Laucaitė yra visuomet 
pasirengę patarnauti jums banke.

American Lithuaniąn Citizen 
Club mėnesinis susirinkimas i- 
vyks nedėlioję, kova 16 d., ly
giai 1 vai. po pietų, K. Gramon- 

■ to svetainėje, 4535 So. Rock- 
I well Str.

Nariai ir norintys prisirašyti 
I prie Kliubo prašomi pribūti, pa

skirtu laiku. Bus priimti kad 
1 ir nepilnamečiai, bet sutinkan
tys pildyti kliubo konstitucijų, 
I tai yra, išsiimti pirmas piliety- 

li bės pepieras, o laikui bėgant ir 
'antras. Kuris su tuo nesutiks, 
tai, bus pašalintas iš kliubo.

Reikia žinoti, kad su kliubo 
i pagelba yra lengviau tapti šios 
šalies piliečiu, nes kliubas pa
skiria žmogų išmokinti reikia
mus klausimus ir duoda liudi
ninkus.

Piliečiai ir ne piliečiai prašo
mi būti susirinkime ir tapti 
viršminė'to kliubo nariais.

—Anton J usa,3.

Mirė Martinas Juknis, Su 
ivknijimo Lietuvių Ameriko 
e 191 k p. narys.

Vietinis.

JĮJĮ (Įa ir mes jums atvesime į na 
mus įvairių šilkų pasirinkti

Praeitų ketvirtadienį, apie 
11 yal. prieš piet, tapo išly
dėtas iš Crystal Lake priemies
čio nabašninkės M. Strikolie- 
nės kūnas. Suteikti jai pagar
bų ir paskutinį patarnavimų i 
namus suvažiavo didokas ba
relis jos giminių, draugų ir 
pažįstamų. Prieš išlydint iš na
mų trumpų atsisveikinimo kal
bą pasakė J, • lapaitis. Po to 
susirikiavo apie vienuolika au
tomobilių palydovų.

Už virš poros valandų ke-; 
lionės pasiekėme Lietuvių Tau
tiškas kapines, kame turėjo bū
ti pakastas nabašninkės kars
tas. Prie kapinių liūdną pro
cesija pasitiko ne mažas bu-

laisva 
ris ir artimieji giminės dera 
mai pasielgė, palaidodami ji 
La religinių ceremonijų.

Vienas palydovų.

įvyko gana įdo- 
Daugiausia jdo- 
i>. Biožis. Ku

rie daug mano apie ta jaunuo
lį, tie neklysta. Biožis pasiro
dė tikrai šauniai. Ritosi jis su 
J. J. Bagdonu. Tai palygina
mai gana tvirtas vyras. Bet 
Biožis ji sugriebė, kaip mčs- 

sekundų Bagdonas 
ištemptas ant ma- 
jo nepaprastas pa
kibai suinteresavo

—M—L......
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FRANCUOS SABOTAŽAS

Jurų nusiginklavimo konferencija Londone aną 
dieną ką tik nepakriko visai, kuomet Francijos užsie
nių reikalų ministeris, Aristide Briand, pareiškė va
žiuosiąs namo ir daugiau konferencijon nebegrįšiąs. Tą 
pareiškimą jisai padarė po to, kai Anglija ir Amerika 
atsisakė pasirašyti su Francija tam tikrą saugumo 
sutarti.

Nė viena šalis nereikalauja jokių ypatingų saugu
mo garantijų, tik franeuzai. Nežiūrint to, kad Locarno 
sutartis užtikrina Francijai jos rytinės sienos saugumą 
iš vokiečių pusės; nežiūrint to, kad kuone visos pasau
lio valstybės yra pasirašiusios Kelloggo-Briand’o am
žinos taikos paktą, — Paryžius vis dar skundžiasi,. kad 
Francijai grasinąs užpuolimo “pavojus”.

Aišku, kad dabartinė Francijos valdžia yra prie
šinga ginklavimosi mažinimui jurose, o jos kalbos apie 
“saugumo garantijas” tai — tik priekabė.

Kadangi Francija sabotažuoja Londono konferen
cijos darbą, tai geriausiame atsitikime toje konferen
cijoje galės būt padaryta sutartis tarpe Anglijos ir 
Amerikos ir, gal būt, dar Japonijos. Bet ir šios valsty
bės nenorės kiek žymiau mažinti savo karo laivynus, 
kuomet franeuzų karo jėgos jurose bus didinamos.

Taigi Londono konferencijos prospektai yra prasti. 
Tarptautinis nusiginklavimas tur būt ir neprogresuos 
tol, kol Francijos žmonės neaplaužys ragus savo mili- 
taristams.

MILIONIERIUS Už VALDŽIOS KONTROLĘ 
BIZNYJE

Senatorius Couzens, buvęs Fordo kompanijos dali
ninkas ir vienas turtingiausiųjų žmonių Amerikoje, pa
siūlė Jungtinių Valstijų senate Įstatymo projektą, ku
riuo pajėgos (elektrikos) pramonė butų kontroliuoja
ma federalinės valdžios.

Taigi, ir stambiojo kapitalo atstovai Amerikoje ima 
suprasti, kad valdžios kišimąsi į bizni nėra jau taip 
pragaištingas dalykas, kaip apie tai kalbėdavo Hooveris 
ir kiti absoliučios prekybos laisvės šalininkai.

PROHIBICIJOS AMENDMENTAS ES^S 
NETEISĖTAS

Specialė New Yorko advokatų komisija, po dvejų 
metų tyrinėjimo, surado, kad aštuonioliktoji Jungtinių 
Valstijų konstitucijos pataisa esanti neteisėta, nes ji 
prieštaraujanti dešimtai pataisai, kuri užtikrini žmo
nėms tam tikras individualines jų teises, apsaugotas 
valstijų konstitucijomis.

New Yorko .advokatų komisija žada pateikti savo 
nuomonę Aukščiausiam Teismui Washingtone.

Bet iš patyrimo yra žinoma, kad vyriausias Ame
rikos tribunolas daro savo sprendimus, atsižvelgdamas 
daugiau į politiką, negu į įstatymus. Kai karo metu 
Wilsono administracija buvo pravedusi vadinamąjį 
“špionažo įstatymą”, kuriuo buvo suvaržyta spaudos 
ir žodžio laisvė, ir apkaltintieji sulig tuo įstatymu as
mens kreipdavosi į teismą Washingtone, protestuodami 
prieš įstatymo nekonstitucingumą, tai teismas visuomet 
paremdavo teisingumo departamentą, o ne konstituciją.

Amerikos politiką šiandie kontroliuoja butlegeriai 
ir protestoniškų bažnyčių fanatikai. O butlegeriams ir 
kunigams prohibicija yra pelningas dalykas.

ATGAL NUO KOLEKTYVIZACIJOS

Neseniai Rusijos diktatorius Stalinas įsakė savo 
komisarams susilaikyt nuo perdaug uolaus individuali
nių ūkių kolektyvizavimo. Dabar vyriausias jo organas 
“Pravda” liepia komisarams daugiau nekonfiskuot pri
vatinio vidutinių ir neturtingųjų ūkininkų turto. Tiems 
neturtingiems ir vidutiniems ūkininkams, kurių turtas 
buvo sukonfiskuotas, jisai privaląs būt sugrąžintas.

Tai jau antras žinksnis atgal nuo kolektyvizacijos, 
kuria vos prieš keletą savaičių sovietų valdžia taip di
džiavosi ir kurią ji žadėjo visiškai užbaigti trumpu 
laiku.

Suvaręs į “kolchozus” ir “sovehozus” pusę Rusijos 
ūkininkų, Stalinas nusigando savo “milžiniško pasise
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kimo” ir dabar bando* atitaisyt tą, ką jisai iki šiol darė. 
Tai tau ir valdovo “genijus”!

Rusų patarlė sako, kad rusas yra gudrus po laiko 
(“kriepok zadnim urnom russkij čeloviek”). Bolševikai 
šitą “rusišką gudrumą” demonstruoja per visus savo 
viešpatavimo metus: daro kvailystes, paskui jas taiso, 
ir giriasi: “žiūrėkite, koki mes drąsuoliai, kad nebijom 
prisipažinti prie savo klaidų!”

IŠTREMTAS FEDERANTŲ 
VADAS

Lietuvos federantų lyderis, 
p. K. Ambrozaitis, kaipo “pa
vojingas visuomenės rimčiai” 
asmuo, tapo Kauno karo ko
mendanto nutarimu ištremtas 
iš Kauno į Raseinių apskritį.

Federantai ilgą laiką rėme 
tautininkų diktatūrą, bet pas
kui su jais susipyko ir perėjo 
opozicijom

UŽDARYTAS ŽYDŲ 
LAIKRAŠTIS

Kauno karo komendanto nu
tarimu “už melagingų žinių 
skleidimą” nubaustas 500 litų 
arba vienu menesiu kalėjimo 
žydų “Folkszaitung” redakto
rius', Noakas Beiniščevičius. 
Pats laikraštis sustabdytas vi
sam karo stovio laikui.

VAL. LIAUDININKŲ CENTRO 
KOMITETAS

V. liaudininkų suvažiavime 
išrinktas centro komitetas ši
taip pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas I)r. K. Grinius, vice
pirmininkai M. Sleževičius' ir Z. 
Toliušis, iždininkas F. Bortke- 
vičienė, sekretorius J. Kalnėnas, 
nariai: prof. VI. Lašas, J. Stri
maitis, J. Paleckis ir J. Geniu
šas.

DAR TEBEINA KOVA PRIEŠ 
ADMINISTRACIJOS 

SAUVALIĄ f-

“Naujienose” buvo rašyta, 
kad Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos centro komiteto protes
tas privertė policijos departa
mentų išleisti .įsakymą apskri
čių viršininkams netrukdyti 
partijos skyrių veikimo. Pasiro
do tečiaus, kad dabar daro kliū
čių karo komendantai, kurie be 
jokio pamato neleidžia social
demokratų skyriams laikyti su
sirinkimus.

Partijos centras tuo reikalu 
įteikė skundą karo (krašto ap
saugos) ministeriui. Skundas 
skamba taip:

“1929 metų gruodžio mė
nesio 3 dieną Kauno Apygar
dos Teismas panaikino drau
gijoms registruoti komisijos 
nutarimą dėl Lietuvos Social
demokratų Partijos ir jos 
skyrių uždarymo ir leido Par
tijai ir jos- skyriams veikti.

“Vietos administracija, ne
žiūrint į tokį Kauno Apygar
dos Teismo nutarimą, neno
rėjo leisti musų Partijos vie
tos organizacijoms ne tiktai 
veikti, bet atsisakė grąžinti 
joms iš jų atimtas antspau
das', bylas bei knygas. Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komitetas kreipėsi į 
p. Piliečių Apsaugos Depar
tamento Direktorių, kad jis 
duotų tam tikrą parėdymą 
apskričių viršininkams grą
žinti musų organizacijoms 
viską, kas iš jų buvo atimta 
ir kad netrukdytų joms‘veik
ti.

“P. Piliečių Apsaugos' D-to 
Direktorius pranešė mums, 
kad toks parėdymas apskri
čių viršininkams duotas. Da
bar gi vietos organizacijos 
mums praneša, kad daryti 
organizacijų susirinkimus ko
mendantai neleidžia. Taip, 
■pavyzdžiui, Šiaulių miesto L.
S. D. P. organizacija prane
ša, jog ji jau du sykiu davė 
prašymą leisti padaryti susi
rinkimą šia dienotvarke:

“1. Susirinkimo pirminin
ko išrinkimas. 2. Praėjusių 

kėlerių metų apyskaita. 3. 
Komiteto ir revizijos komi
sijos perrinkimai. 4 Naujų 
narių priėmimas. 5. Einamie
ji reikalai ir sumanymai. Su
sirinkimo atsakomasis' asmuo 
irgi buvo nurodytas. Ir abu 
sykiu ant prašymų buvo už
dėta komendanto rezoliucija: 
leisti nesutinku, be jokių pa
aiškinimų, kodėl gi, būtent, 
jis nesutinka.

“Kadangi musų Partijai ir 
jos skyriams einant Kauno 
Apygardos Teismo 1929 me
tų gruodžio mėn. 3 dienos 
nutarimu leista veikti, tai 
šiuo prašome p. Krašto Ap
saugos Ministerį dueti įsaky
mą ponams komendantams, 
kad jie musų organizacijų 
veikimo savivališkai netruk
dytų.”
Po šituo skundu pasirašė 

centro komiteto pirmininkas, 
St. Kairys, ir sekretorius, L. 
Purėnienė.

ĮVAIRENYBES
Akmuo nuo mėnulio
Prancūzų mokslo akademijos 

sandėliuose yra laikomas ak
muo, maždaug kumšties didu
mo, kurs akademijai buvo at
siųstas patyrinėti iš vidurinės 
Australijos. Iš pažiūros tas ak
muo nieku nesiskiria nuo kitų 
akmenų. Taip pat ir cheminė 
analizė nedavė nieko, kuo budu 
galima susidomėti. Tačiau nuo 
pat paslaptingo akmens atsiun
timo dienos tas akmuo traukia 
į save visų geologų ir mineralo
gų akis, kadangi savo ypatybė
mis' jis nėra panašus į jokią ži
nomą akmenų rųšį. Vienas Pa
ryžiaus mineralogas pradžioj 
pareiškė nuomonę, kad čia tu
rima reikalo su dar niekad ne
matytu akmeniu, nukritusiu iš 
dangaus, t. y. meteoritu. Kitas 
mokslininkas iškėlė mintį, kad 
čia esąs fulguritas, t. y. akmuo, 
atsirandąs žaibui trenkus į 
smėlį ir jį sutirpdžius. Abi šios 
hipotezės, tačiau, pasirodė klai
dingos: keistas akmuo neturė
jęs nieko bendro nei su meteori
tu, nei su fulguritu. Po to. vie
nas geologas nedrąsiai užsiminė, 
kad čia esąs ne žemes akmuo, 
bet nukritęs' nuo mėnulio, va
dinamas selenitas. Visi iš to ge
ologo tik gardžiai pasijuokė.

Bet paskutiniai akmens tyri
nėjimai davė visai netikėtų re
zultatų. Būtent, paaiškėjo, kad 
tas akmuo lygiai taip pat atmu
ša saulės spindulius, kaip ir 
mėnulio paviršius. Tuo budu te
orija, kad čia turima reikalo su 
akmeniu nuo mėnulio, rimtai pa
sitvirtina. Kyla tik klausimas, 
kuriuo budu tas akmuo galėjo 
atskristi nuo mėnulio žemėn. 
Seniau buvo manyta, kad mė
nuly dar veikia ugniakalniai, 
kurie išsiveržimų metu galėtų 
išmesti dangaus erdvėn akme
nis, kurie jau nenukristų atgal. 
Tačiau dabar yra įsitikinta, kad 
jokių veikiančių ugniakalnių 
šiuo laiku nėra. Taip tad to ak
mens kilimo paslaptis' tuo tarpu 
lieka neišaiškinta. [“T.”]

Rasti Sodomos miesto 
griuvėsiai

Amerikiečių mokslininkų eks
pedicija, tyrinėjusi Negyvųjų 
Jurų apielinkes, visai netikėtai 
rado nežinomo miesto griuvė
sius. Miestas senovėje galėjęs 
turėti 700 metrų ilgumo ir 560 
metrų platumo. Ištyrusi rastas 
liekanas, ekspedicija priėjusi iš
vados, kad tai bus bibliško So
domos miesto griuvėsiai. Mies
tas, kaip matyt iš radinių žy
mių, turėjęs žūti dėl sieros san
dėlių sprogimo. _ Reiškia. Av. 
Rašto pasakojimas yra tikrai 
istoriškas dalykas.

Kas Dedasi Lietuvoje valdžia išleido įstatymą minė
tiems invalidams aprūpinti. Tai 
išgirdę seneliai labai apsidžiau
gė. Bet kas jiems atlygins, kas

Rašo Pr. Br. atiduos už ta 16-os metu laiko
tarpį negautos pensijos?

1.
Rodo savo galybę

Kai mus Lietuvoje valdė ru
sai arba vokiečiai (laike karo bei 
okupacijos), tai mėgdavome 
šaukti: rusai (arba vokiečiai) 
šioki,, toki ir visoki... kanibalai, 
mums spaudą trukdo, mus en
gia, mums gyventi neduoda, mes 
nė pasijudinti per juos nebega
lima... ir taip toliaus. Dabar, su
silaukus savos nepriklausomy
bės, mus valdo savieji—tauti
ninkai, ko, rodos, dieve, bereike
tų, tik gyvenk ir norėk... Bet pa
sirodo, kad, kai valdo, tai ar 
šioki ar toki valdo, vis viena 
savotiškai valdo. Ypač vargas 
su ta nelaimingąja spauda, čia 
tai “galingiesiems” savo galy
bės parodyti plačiausia dirva, 
čia savo “įgimtiems”, iš rusų 
bei vokiečių priskolintiems “ga
bumams” plačiausia pieva. Tuos 
savo “gabumus” Lietuvos val
dininkėliai rodydami kartais 
pralenkia buvusius rusus bei 
vokiečius. “įleisk”, sako prie
žodis, “kiaulę į kambarį, tai ji 
ir ant stalo užsilips”....

Kad tai gryniausia teisybe, 
ką čia trumpais sakiniais norė
jau išreikšti, rodo daugybe įvy
kių Lietuvoje, rodo daugybė 
straipsnių, žinių bei korespon
dencijų lietuviškuose laikraš
čiuose, rodo vis kuone kasdien 
išnagrinėjamos vis didesnės’ ir 
indomesnės bylos.

Įsikrojnys koks nors išgama 
ar šiaip žemos kultūros žmogiu
kas valdininkauti, žiūrėk — to
kiu dideliu ponu pasidarė, kad 
su pagaikščiu jo nepasieksi. Pa- 
valdininkaus’ metus-kitus, žiū
rėk ir perka* turtą arba statosi 
namus. Iš ko? Manote, kad iš 
tos algelės, kurią gauna ir ku
rios nė pragyvenimui neužten
ka. Ne! Ne iš algelės, bet iš 
visokių “kombinacijų”, kuries 
kitiems neprieinamos, tik -valdi
ninkams. Labai daug sykių vis
kas' pasiseka gerai. Bet tai ka
da dideli ir labai “valstybiški”, 
net “tautiški” asmenys, įkliū
va ir kaltinamųjų suolan tampa 
pasodinti. Tai rodo Rokiškio 
bankų, lašinių bylos ir t.t.

2.
Gailisi, kad nepasipelnė

Amerikoniškų lašinių skuti
mo byla pasaibaigė. Skutikai 
rasti kaltais ir nubausti. Laik
raščiai rašė, žmonės kalbėjo, 
kad visgi, g^di, atėjo beveik 
teisybės laikas ir ožiai, reiškia, 
prasikaltėliai prilipo liepto galą. 
Kiekvienas darąs prasikalstamą 
šmugelį pabūgo ir lyg sudrebo, 
jo. kad neišeitų į aikštę, neiš
kiltų byla ir negautų atatinka
mos bausmės. Bet tuoj koks nu
sistebėjimas, koks nepatenkini
mas, kaip laikraščiai parnešė 
ekstra žinią, kad lašinių skuti
mo bylos aferistams bausmės 
dovanotos... Tas padrąsino vi
sus šių dienų dar neišaiškintus', 
neatidengtus šmugelninkus to
liau ir drąsiau varyti savo dar
bą, nes kas čia tokio, kad ir su
griebs, kaltins, nuteis, vis vie
na —paprašius—dovanos, o tū
kstančiai iššmugeliuotų litų jų 
kišenėse pasiliks. Visi kiti1 pirš
tus kramtosi, kad pražiopsojo 
svarbius, kad ir prasikalstamo, 
pasipelnymo momentus’. Juk 
kaltes taip lengvai dovanoja...

3.
Spaudą įvertinant

Kiekvieną sykį man spaudą į- 
vertinant, prisimena spaudos 
draudimo laikai ir ilga, sunki 
kova už lietuviškos spaudos kė
limą ir jos atgavimą. Tik atsi
minkime—spauda buvo uždraus
ta, Lietuva pasmerkta išnykti. 
O čia Sibirai ir visoki kazematai 
tavęs laukė, jei tu drysai spau
dos reikalais rūpintis. Bet to 
nebuvo bijoma. Vieni rašė, ki
ti tam reikalui pinigus rinko, 
treti spausdino, ketvirti slaptai 
i Lietuva gabeno. Ir darbas 
ėjo. Rodos', niekas kitas nega

lėjo spaudą varžyti, kaip tik 
rusai, kaip tik maskolių žanda
rais, kaip tuomet buvo papras
ta sakyti. Nebūt rusų, nebūt 
nė spaudos draudimo...

Bet savo laiku viskas prasme
go. Spauda tapo atgauta ii 
Lietuva atgijo. Viskas, rodos', 
kuogeriausia. Ir štai dabar mu
št] iš užsienio, iš to vienintelio 
užsienio, kuris mus sunkiausiais 
laikais atgaivino, spauda cen
zūruojama, neįleidžiama. Kad 
toki dalykai darosi, štai rodo 
vieno piliečio dėl Amerikos laik
raščių skundas:
“Mariampolės Pašto ir 
Telegrafo Viršininkui.

K. Stiklius, gyv. Petro 
Kriaučiūno gatv. No. 4. 
Mariampolėje.

SKUNDAS
Per mano laikraščių agentūrą 

Mariampolėje yra piliečių užsi
sakiusių Amerikos laikraščių. 
Tankiai pasitaiko, kad kaikurių 
NrNr. iš Amerikos lietuviškų 
laikraščių negaunu. Teiravausi. 
Amerikos liet, laikraščių redak
cijos pranešė, kad’ jos visus Nr 
Nr paeiliui išsiunčia, ir patarė 
paieškoti musų pašte.

Nuo š. m. 1930 m. sausio 1 
dienos ligi vasario 15 dienos, aš 
esu, negavęs:

“Tėvynės” N r 1-mo 1 ekzemp. 
“Naujienų” NrNr 8, 10, 16, 20, 
21 ir 22—visų po 5 ekzemp., vi
so 31 ekz., po 30 centų— 9 lit. 
30 centų. Malonėkite, man mi
nėtus negautus' NrNr suieškoti 
ir pristatyti, nes mano skaity
tojai reiškia didelio nepasiten
kinimo.

K. Stiklius.” 
Mariampolū,
Vasario 22 d., 1930 m.

4.
Senutė knygneše

SASNAVA- tai nedidelis bAž- 
nytkiemis Mariampolės apskri
čio. Čia nesenai apsigyveno iš 
Vilnijos parkeliavus lyg kokia 
tremtinė Petronė Lietuvninkie- 
nė .85 metų amžiaus pas savo 
dukterį Juzę Lietuvninkaitę. Ji 
iš senumo nusilpnejus, apjakus 
ir, galima sakyti, jos dienos su
skaitytos. Ji su savo žmogum 
(vyru) Jurgiu, kuris Vilnijoje 
laike karo badu pasimirė,už lie
tuviškų knygų platinimą taip 
apie 1897 metus maskolių žan
darų tapo suimta ir Kalvarijos 
kalėjime sėdėjo 5 mėnesius. 
Petrapilio kalėjime sėdėjo 6 
mėnesius. Du metus buvo iš
tremta žitomire. Po to 10 me
tų jai drauge su vyru buvo mas
kolių valdžios uždrausta sugrįž
ti į gimtąjį kraštą. Toliau už
ėjo karas... Petr. Lietu v. tapo 
išgabenta iš tėvynės jauna, svei* 
ko, grakšti. Sugrįžo, tikriau 
sakant, išvargusius kaulelius 
parnešė sena, kurčia, akla mo
teries šešėlis. Ak tu, žmogaus 
gyvenime! Duktė Juze ją pri
glaudusi rūpinasi senutei išgauti 
knygnešių pensiją. Linkiu pasi
sekimo !—Kaimynas.

5.
Seni pensininkai

Lietuvoje yra apie 500 senų 
buvusių rusų kariuomenės inva
lidų, kuriems prieš karą rusų 
valdžia mokėdavo taip vadina
mas pensijas (pasobijas). Iški
lus didžiajam karui ir rusų val
džiai 1914 metais iš Lietuvos 
pasitraukus, pražuvo ir invalidų 
pensijos. Tie nelaimingi žmo
geliai, daugiausia seneliai, pali
ko likimo, vargo ir skausmo 
smūgiams. Taip jie visų ap
leisti blaškėsi 16 metų. Visos 
jų pastangos atieškoti pensijas, 
visas aiškinimas,, kad Lietuvos 
valdžia paimdama bei paveldė- 
dama iš buv. Rusijos valdžią ir 
jos turtus, paėmė ir paveldėjo 
ir jos' vargus—invalidus. Bet 
nieko negelbėjo. Per tuos 16-ką 
metų daug invalidų ar badu, 
ar šiaip gyvenimo sunkenybių 
prispaustų pasimirė... Tik da
bar, šiais 1930 metais Lietuvos

—Giltinė ir kapas! —« girdisi 
iš tolo atsakymas.

6.
Baisus obalskti

Lietuvoje iš senovės su bau- 
džiaviškais dvasios palaikais 
žmonelės turi dvi vietas, I kur 
gauna savo sielą, paguosti. Mo
terims šventa bažnytėlė, vyrams 
—marga karčemelė. Atvykus į 
miestelį kaimietis' drauge su sa
vo' žmona (pačia), eina skirtin
gais keliais. Moteris gurina į 
bažnyčią, o vyras drožia į kar- 
čiamą. Moteris meldžiasi, o vy
ras girkšnoja. Tik dabar Lie
tuvos karčiamose gii tuok lėliams 
nejauku, nes visos karčemų sie
nos nukabinėtos visokiais anti- 
alokholiniais obalsiais. Kaip 
baisiai skamba štai šitoks obal- 
sis: “Girtuoklis geria savo svei
katą ir tintą, žmonos ir vaikų 
ašaras ir kraują”. Mokantieji 
skaityti girtuokliai sako, kad 
dabar nejauku esą karčiamoje 
sėdėti ir į tuos obalsius žiūrė
ti...

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarnavimas vi

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimas 

rendauninkams.
4. Veltui 60 dienu perspėjimas 

rendauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit apdrauda pigesne kaina
8. Gaukit sau anglis pigesne 

kaina.
9. Grupė advokatų visuomet pa

tarnauja nuo 9 iki 9 valandos 
patarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
Jus galit ateiti ir pasitarti sui 

advokatais kiekvienu klausimu ii 
gauti iš jų patarimus veltui.

KUPONAS
Savininkai atnešė šiuos kup- 

nus The Landlords Associatin 
ofisan pirm gegužės 30. 190, 
gaus narystės teises už $2.
Vardas .................................  «...

Adresas ...................................... ....

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Ae.__________—-----------

A. BITINO
Paminklų Išdirbate

Vienatinis Lie- V
tuvis Vakari- > į
nėse Valstijose /jįr
išdirba Euro- 
piŠkus ir A- 
rikoniškus ak- r#, 
mentus pamin-
klus. Pasirin-^B^r^fįLAP BR 
kibias didžiau-
sias. Kainos
pigiausios.

Pirmas prie- ZO*
šais Šv. Kaži- 
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių
Š958 W. lllth St., Chicago, 111.

Tel. Bcverly 0005

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
kovo 16 ir 17

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Seven Keys to
Baldplate”

Dalyvaujant 
RICHARD DIN

Taipgi
V itaphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Camera Shy” ir “Woman’s
Aunt”

Kalbančio* iinio*.
Šiandie “The Vagabond 

Lover”

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritcrį.
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JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

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

urbei VHSciuR i to
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southaniptoną
i Lietuvos Portą

KLAIPĖDA
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis 
“NAUJIENOS”

1789 S. Halsted St.,
Chicago

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

Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St., 

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

Laivakortes į šią ekskursiją parduoda ir dokumentus 
prirengia visi Cunard agentai.

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

NAUJAS 1930

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo 
už .......... ..........................................................

Modelis 102, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja 
kaina, su tūbomis, su viskuo ....................

$116.50
$205.50

Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti, 
KITUS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvė atdara kas vakaras.

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

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

1420 kilocycles.

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

Tel. Boulevard 4705

GAUSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Morris Hillųuit kal
bės Čikagoje

Morris Hillųuit, Amerikos 
socialistų partijos pildančiojo 
komiteto pirmininkas, kalbės 
tema “Prespektyvos socializmo 
Amerikoje” trečiadienį, kovo 
19 dienų, 8 valandų vakare, 
Donglas parko Labor Lyceu- 
me (prie Ogden ir Kedzie avės.) 
įžanga 35 centai.

Prakalbas rengia Cook pa
vieto socialistų partija.

Morris Hillquit yra ne tik 
vienas žymiausių Amerikos so
cialistų vadų; jis yra vienas 
žymiųjų vadų tarptautiniame 
socialistų judėjime.

Morris Ifillųuit yra .pirma
eilis kalbėtojas. Patartina kiek
vienam, kas tik turės laiko, 
atsilankyti j šias prakalbas ir 
išgirsti jo kalbų.

Bankietas Hillq uitai priimti

Antradieni, kovo 18 dieną, 
drg. Hilląuitui priimti rengia
ma vakarienė Bar.ron’s Ban- 
quet Hali, 938 West Boosevelt 
road (tuoj prie Halsted st.) 
Vakarienė prasidės 6:30 valan
dų vakare. Kas norite dalyvau
ti, tai užsisakykite biletus iš 
anksto. Telefonuokite socialis
tų partijos buveinei — jSeeley 
2555. ’

West Pullman
Artinantis SLA. Pildomosios 

Tarybos rinkimams, vietos bol
ševikai labai sukruto darbuo
tis, kad pravedus savus kam- 
didatus. Keturi ėžednievnos ko
respondentai, k. a. Senas Na
rys, Senas Westpullmanietis, 
Špicgas, VVestpullmanietis ir 
keli antraeiliai tavorščiai, kai
po patarėjai, tankiai laiko sa
vo sebodus, kad išdirbti pla
nus, kaip sekmii ngiau įpiršti 
nariams savo raudonuosius 
kandidatus, o dabartinę P. T. 
apšmeižti ir išniekinti.

“Schodui” pasibaigus, trau
kia visi pas SLA. narius įvyk- 
dinimui savo planų, čia ir pra
sideda visa orgija: kiek drū
ti giria savus kandidatus, o 
dabartinę P. T. šmeižia kri
minaliai purvais drabsto. Net 
kuopos susirinkime, laikytame 
kovo 1 d., vienas tavorščius—- 
S. Tilvikas — atsinešė savo 
raudoną kromeli ir pradėjo pir
šti jį maž-diaug sekamai: 
“Draugai! P. T. rinkimai čia 
pat, laikas išdiskusuoti kandi
datų tinkamumų” ir 1.1.

Kadangi balsas neatnešė tei
giamų pasekmių, o atsimušė 
kaiti žirniai į sieną, kaip teko 
man nugirsti, tai tas pats / as
muo žada kreiptis į keturių 
korespondentų “sojuzų”, kad 
ateinančiam kuopos susirinki-

V ažiuok
LIETUVON
Iš Chicagos tiesiai į 

KAUNĄ 
per KLAIPĖDĄ

Parduodam laivakortes 
visų geriausių linijų. 
Patarnausim greitai, 
gerai ir mandagiai.

Darome visokius legalius doku
mentus. Atsilankykit pas mus, 
gausite tinkamiausį patarnavi- 
ma. 4-

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE 
2608 W. 47th Street 
Phone Lafayette 1083

mui išdirbtų tokius planus, 
idant ir kurčių priverstų iš
girsti. P:a gyvensime — pama
tysime. Onyskis.

Naujas lietuvis ad 
vokatas

Adv. POVILAS ADOMAITIS 
šiomis dienomis savo ofisą 

Chicagoje atidaro advokatas Po
vilas Adomaitis, neseniai baigęs 
advokatūros mokslus įžymiame 
Northvvestern universitete.

Povilas Adomaitis iš Lietuvos 
atvyko jaunutis. Viduriniuosius 
ir aukštesniuosius mokslus išėjo 
Amerikoje. Jis lankė Missouri 
valstybinį universitetą, lowa 
valstybinį universitetų, kur ga

vo A. B. (Bache,lor of Arts) 
laipsnį 1924 m. Pastarajame 
universitete ir paskiau North- 
western universitete (Evanston, 
III.) ėmė post-graduate kursus. 
Paskui p. Adomaitis persikėlė i 
Northwestern universiteto tei
sių skyrių, iš kur gavo teisių 
daktaro (Juris Doctor) laipsni,
1928 m. Illinois valstybinius 
kvotimus išdavė liepos mėn.
1929 m. Illinois aukščiausių j am 
teismui (Supreme Court) pri
siekė spalių mėn. 1929 m.

Dabar adv. 
ofisą atidaro 
First National
(Room 721), 38 So. Dearborn 
St. Galima įeiti ir iš Clark gat
vės pusės, t. y. 33 So. Slark St.

Kuogeriausio pasisekimo, mu
sų jaunam profesionalui!

—Kep. V.

2 vai. po pietų, šį nedėldienį 
dalyvaus p-lė Jasuliuniutė, so
prano; Juozas Olšauskas, bari
tonas; Budriko radio orkestrą 
grieš lietuvių melodijas.

Programų duoda Jos. F. Bud-

riko muzikos krautuvė. 3417 S. 
Halsted St.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Adomaitis savo 
vidurmiestyj, 

Bank Building

Lietuvių valanda
Kas nedėldionis, iš radio sto

ties WCFL 970 klc., nuo 1 iki

Ho^DAM“lcyiNE
r- A -Jn - e>' n-.

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

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Visos Knygos Už Pusę Kainos
“Lietuvos” Knygyne

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

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.

Moderniškas Garažas
Savininkai JOE CHALKIS ir STANLEY RIMKUNAS

Lietuvių Automobilių Taisymo ir Par
davimo Įstaiga

Suteikia geriausi patarnavimą. .įeinu jūsų automobilis yra suge
dęs, tai pasimatykite su mumis. Mes taisome gerai ir sąžiningai 
visokius automobilius ir trokus, nes turime pirmos rūšies mecha
nikus.

Jeigu jums reikia naujo automobilio, tai mes irgi galime patar
nauti, nes turime:

REO, DE SOTO ir PLYMOUTH 
automobilius. Priimame senus automobilius “in trade” kuogeriau- 
siomis sąlygomis.

ROXEE MOTOR SALES
907 West 35th St., Chicago, III.

PHONE YARDS 4500

West Sidės Didžiausi Rūbų Pardavinėtojai

PIRKIT GERUS RUBUS
Ir Sutaupyki! Pinigus
MES turime parinkę rubus dėl vyrų, Vurie 
Įvertina gerumą. Pasirinkimas yra kuoclid- 
žiausias. Rųšis ir styliai tų rūbų yra tinka
miausi. Kainos geriausios kokias tik galite 
rasti visoj Chicagoj.

Pasirinkimas pas mus Pavasarinių Rūbų 
yra puikiausis ir didžiausis nei kada nors pir
miau. Turim visus populiarius stylius, pattern 
ir spalvas. Turime tūkstančius rūbų pasirin
kimui. Jie yra ką tik paimti nuo siuvėjų; ir 
mes uždėsime ant jų tokias kainas, kurios 
bus nesulyginamai mažesnės negu kitur.

Pasirinkit iš Puikiausių Amerikos Rūbų 
Išdirbysčių

KUPPENHEIMER-FASHION PARK- 
GOODMAN-SUSS-GGG

IR KITU CUSTGM SIUTŲ RŪBŲ

VIENA IR DVIEM EILĖM 
GUZIKŲ: PILKI, 

MĖLINI, ŠVIESIAI RUDI 
’R RUDI. 

VISI PUIKIAI PASIUTU.

Siutai visokio Didumo:
Mažiems, Storiems ir

Dideliems
SPECIALĖS KAINOS 

$30 $35 $40 $45 
SIUTŲ IR OVERKAUTŲ

Užganėdinimas Garan
tuotas arba Pinigai 

Grąžinami

TURNER BROS
COR. HALSTED & ROOSEVELT ROAD

V' r

Atdara Subatomis iki 10 valandos vakaro. Nedčliomis iki 1 valandos po pietų.
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Ruth liauna Mc- 
Cormick '

Repuhtikonų Kandidatė j
United States Senator

LAIMI PASITIKĖJIMĄ ILLI
NOIS VALSTIJOS ŽMONIŲ
Congressman at-Large Ruth 

Hanna McCormick yra viena iš 
tinkamiausių moterų Amerikoje 
užimti vietą Jungtinių Valstijų 
Senate. Ji yra nepaprasto drą
sumo, sugabumo ir plataus pa
tyrimo pilietė. Ji yra nenuoalsi 
darbininkė, pilna entuziazmo ir 
neišsemiamos energijos.-

Mrs. McCormick yra gabi, 
patyrusi ir iškalbinga kalbėtoja 
ir politinis genijus, galinti kirs
tis su geriausiais Amerikos po
litikais ir todėl galės atstovauti 
Illinois valstiją Jungtinių Vals
tijų Senate didžiausiai valstijos 
gyventojų naudai.

Mrs. McCormick yra mylinti 
motina, kuri užaugino puikią 
šeimyną. Ji Įvertina ir supran
ta šeiminišką gyvenimą, kuris 
yra artimas kiekvieno balsuo
tojo širdžiai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

RUTH HANNA McCORMICK

Panelė Paškevičiūtė 
dainuos Liaudies 

Simfonijos or- 
kestroj

Rytoj, kovo 16 dieną, 2:45 
valandą po pietų, Liaudies 
Simfonijos orkestras duos kon
certą Stevens Eighth Street 

~PRANEŠIMAI^
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.

S. L. A. Seimo Renginio Kom. 
Nariams: — šiuomi kviečiu visų 
kuopų priklausančių 6-tam Apskri
čiui atstovus i Seimo Rengimo Ko
misijos susirinkimą, taipgi ir visų 
kitų S. L. A. kuopų atstovus, ku
rioms yra išsiuntinėta pakvietimai. 
Susirinkimas įvyks permadieny, ko
vo 17 d., 7:30 v. v., Lietuvių Audi
torium, 3133 S. Halsted St. Prašau 
atvykti laiku, nes susirinkimas pra
sidės punktualiai.

S. L. A. 6-to Apskr. Pirm.
Geo. J. Stungis.

teatre, 741 'South VVjibash 
avoniie.

šis koncertas mums, lietu
viams, yra ypač Įdomus tuo, 
kad jame, kaip soliste, dai- 
nucs lietuvaitė p-lė Sofija Paš
kevičių lė.

Kiti solistai bus: Hild, Ep- 
sičio — pianiste; Tommy Her-j 
bert smuikininkas.

Orkestras išpildys kurinius Į 
Rcssini, Rachmaninovo, (lai-1 
k<iiwskio, Sain t-Saens, Šuberto, I 
(loimodo. Orkestrai vadovausi 
P. Marinus” Paulsen.

Liaudies Simfonijos orkes
tro tikslas yra duoti geros mu-į 
zikos pakeliama lankytojams 
kaina. Suprantama, Liaudies 
Simfonijos orkestrai sunku 
lygintis su Čikagos Simfonijos 
orkestrą. Vienok ir kainos bi-i 
tetų Liaudies Simfonijos or-i 
kestro programoms yra daugi 
prieinamesnės. Bilctams čia rei
kia mokėti lik nuo 50c iki 
$1.50. Programai gi rūpestin
gai parinkti ir išpildomi.

O šis koncertas, kaip jau 
minėta, yra lietuviams dar įdo
mus tuo, kad jame dainuoja, 
lietuvaitė. Sąlygos dainavimui 
šiame teatre yra geresnės, nei

Didžio L. K. Vytauto Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dieny, kovo 16 d., 1 vai. dienos. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.. 
3133 So. Halsted St. Visi nariai bū
tinai malonėkite dalyvauti, nes tu
rime svarbių reikalų svarstymui. 
Taipgi nepamirškite savo mokesčius 
apsimokėti. P. Killis, sekr.

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Bridgeportas

mūsiškės lietuviškose salėse, ir 
todėl dainininkei 'bus geresnės 
Dingos parodyti savo gabu
mus.

Taigi butų gerai, kad juo 
didesnis skaičius lietuvių atsi
lankytų išgirsti p-lc Paškovi- 
eailę dainuojant rytoj Liaudies 
Simfonijos koncerte.

Rep.

Iš Politikos lauko
Ho\vard W. Elmore, prezi

dentas Sanitary Distrikto, pa
geidauja parėmimo statomiems 
kandidatams j Sanitary Dis- 
Iriktą.

Pon. Elmorc pats Laivo iš
rinktais į Sanitary Distrikto 
valdvietę apie 2 molai atgal. 
Būdamas gana stropus biznie
rius, jis ėmėsi sparčiai už dar
bo, kad pravesti ekonomišką 
ir biznišką administraciją , ton 
placion Įstaigon. Po sunkių ir 
keblių susikirtimų jam pasise
kė tas padaryti, ir šiandie jau 
aiškiai galima pareikšti neku
riu stambus rezultatai.

Per vien 1929 metus sučė-

dyla viiš 12 miltelių dolerių; 
d.ihbininkų sumažinta nuo 4800 
iki 1200. Tai vis reiškia sučė- 
dytą taksų mokėtojų pinigą. 
Bet kad tolinus tęsti lą pažy
mėtiną administraciją, I ii pon. 
Elmorc pageidauja išrinkti ge
rus atsakančius verloivius jam 
pigclbon. Užtai jis kviečia pa-, 
ramon piliečius remti jo siuto- ; 
mus kand/idatus balandžio .8 
dieną 1930. Politikas.

mokėjęs taksų. Jei teismas ras | 
kaltą, lai O’Brien turės užmo
kėti $101,368.68 taksų. Ton su- 
mon Įeina jo taksos už 1926, 
1927 ir 1928 metų kartu su 
bausme.

Pilėme kongresmeną 
nagan

Džiurė Įtarė kongresmaną 
Lawrence O’Brien, kad jis ne-
----------J----------

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- 

batpms iki 9 vai. vakaro.

Užsimušė turtingas , 
biznieris Į

Frank I). Koteliam iššoko ar- . 
ha iškrito iš 11 aukšto trobė- i 
šio 701 Nori h Michigan avė. 
Koteliam buvo turtingas bro- ( 
koris. Užsimušė vietoje.

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

nudaro m.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO, 1L.L,.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

NEUŽILGO BUS REIKALINGI PA
VASARIŠKI IR VASARIŠKI 

DRABUŽIAI

Mrs. McCormick yra plataus 
žinojimo ir didelio patyrimo ša
lies ir tarptautiniuose reikaluo
se moteris, praleidusi didžiumą 
savo gyvenimo VVashingtone, 
kaipo sekretorė savo tėvui, ve
lioniui Mark Hanna. kuris bu
vo narys Jungtinių Valstijų Se
nato ir kaipo žmona velionio 
Medill McCormick, laike jo ter
mino kaipo Congressman-at- 
Large ir kaipo Senatoriaus iš 
Illinois.

Mrs. McCormick daug kelia
vo ir tyrinėjo padėti užsieniuo
se, taipjau ir Amerikoje. Ji ge
rai pažysta šalies ir tarptauti
nes problemas, kaip mažai mo
terų jas žino.

Laike \Villiam McKinley pre
zidentinės kampanijos ji dirbo 
su savo tėvu, Senatorium Mark 
Hanna. Ji savo vasarines ato
stogas praleido su dirbtuvių ir 
anglių kasyklų darbininkų šei
minėmis, kad ištinti darbininkų 
gyvenimo sąlygas. Jos tyrimai 
ir rekomendacijos paveikė į 
pravedimą įstatymų apie trum
pesnes darbo valandas, augštes- 
nes algas ir pakėlimą darbinin
kų gyvenimo standardų.

Mrs. McCormick yra augštai 
vertinama, delei jos sugabumo 
ir patyrimo, biznio moteris. Ji 
operuoja vieną iš didžiausių ir 
pelningiausių farmų Illinois val
stijoje.

Mrs. McCormick turi galimy
bės būti teisinga ir bešališkai 
visiems, kadangi ji ieško vietos 
dėl patarnavimo, koki ji gali! 
suteikti Illinois gyventojams, oi 
ne dėl naudos, kokią ji gali pa
sisemti.

Mes priešinamės p. Chas. S. 
Deneen, kadangi jis nepaisė in
teresų Illinois gyventojų, kaipo! 
jų atstovas Washingtone, bet 
pasišventė interesams savo po
litinės’ mašinos Chicagoje ir j 
Cook paviete, po kurios Įtaka i 
viešpatauja graftas ir raketiri- 
nimas, kurie sutepė gražų mu
sų miesto ir musų valstijos 
vardą.

Mes priešinamės p. Deneen. 
kadangi jis balsavo už garsiuo
sius 5 ir 10 Jonės Įstatymus, 
kurie buvo ir yra nepakenčiami 
daugeliui musų žmonių.

Mes priešinamės p. Deneen, 
kadangi jis buvo kurčias musų 
maldavimams prieš neteisingą, 
immigracijos kvotą. Jis laikėsi i 
nuošaliai ir neprotestavo, kada 
buvo priimta tautinės kilmes 
įstatymai. Tie Įstatymai yra ne
teisingi musų tautos žmonėms, 
kuomet jie yra palankus nieku- 
rioms kitoms tautoms.

Išėmus du atsitikimus, laike 
savo termino Senate, p. Deneen 
nekalbėjo svarbiaisiais klausi
mais iki neprasidėjo jo kampa
nija. Mums reikalingas yra at
stovas Jungtinių Valstijų Sena
te, kuris sugebėtų ir kalbėtų 
Illirois žmonių interesuose, ne
žiūrint savo politinių prievolių, 
religinių Įsitikinimų ir tautinės 
kilmės.

Mes todėl mielai rekomenduo
jame ir kviečiame musų tautos 
balsuotojus remti ir balsuoti už 
Ruth Hanna McCormick.

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

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

v. m. Stulpinas,
3255 So. Halsted St., Chicago.

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

R AMO VA
THEATRE 

35th and Halsted Streets 
Šiandie

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen 

“Little Johnny
Jonės”
Dalyvaujant

EDDIE BUZZELL, Edna 
Murphy, Alice Day

♦
Vitaphone Vodevilio Aktai v y

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

V V AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liauką 

gydymas dėl silpnu vyru.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos gydymai. 
Kaina yra žema ir 
prieinama kiekvie
nam. Kad pasveik
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIMU IR
PATYRUSIU SPE- 6 

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

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

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

kampas Monroe St., Cbicaco. Crilly Bldr. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki S. Ne- 
— tris doJimt metu Siame name. — Im- 
kitę elevatorių iki penkto aurSto. Valan- 
daliomis 10 iki 1. Panedėllais, Seredomls 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

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

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynSs-vanios 
Atdara dieną ir naktį 

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

arti Robey St.

DYKAI!!
ORKESTRUS’ IR 
BENO PAMOKOS
Praeito patyrimo 
nereikalinga. Del 
informacijų kreip
kitės į

BRONISLAVOS 
POŠKAITĖS 
MUZIKOS 
STUDIJĄ 

4262 Archer Avė. 
Lafayette 4787

P Ko ne V irgi n i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 

c KONTRAKTORIUS
4556 S’o. Rockwell SU Chicago, III.

BpedallBtM rydyme chronitku ir a«n)ų li
rų. Jei kiti neralSjo/ jumis Urydytl. ateilaa- 
kykit pas mane. Mano pilnas itegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą Ilgu ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei- 

, kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino iėegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo II ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto H 1 no pietų.

• Lietuvės Akušeres ___
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwiie 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maeaage, eleetrie 
treątment ir mag- 
netic Mankete ir 
tt Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Tad dabar geriausias 
laikas pasirinkti. Jei
gu norite, kad ant jū
sų drabužiai gulėtų, 
kaip nulieti, tai būti
nai pamatykite Geor
ge Skoby. Jis yra pa
tyręs siuvėjas, kuris 
siutus ir o verkautus
pasiuva tikrai artistiškai. Tatai pasakys 
jums kiekvienas, kuriam jis tik yra siu
vęs drabužius.

Vidikas-Lulevicienė
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

George SKoby
MERCHANT TAILOR 

2415 West Marųuette Road 
Tel. Hemlock 6296

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo į trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

P ri n ei palas
k. Lake St. 10 fl.190 N. State St.,

■/'///"/ts

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

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

papuošimui mirusiųjų.
Jus visuomet busite užganėdinti, jei nuliudimo va

landoje kreipsitės j Eudeikio graborių įstaigą.

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

Tel. Yards 1741-1742

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovąnai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

■■

STATO SCENOJE KONCERTINĖJ FORMOJ

Nedėlioj, Kovo-March 23,1930

Pradžia 7 vai. vakaro

Kviečia “BIRUTE

Pirmu kartu tarp Chicagos lietuvių bus sudainuota opera “Ca- 
valleria Rusticana” ir išpildyta muzikalė Schuberto Simfonija 
Užsibaigus programui bus šokis.

Anelė Salaveičikiute-Steponavičienė 
............................... Jonas Romanas 
.............. Stella Staniuliutė-Voight 
........................... Pranas...Jakavičius 
....................... Julė Širvaitė-Gapšis

Anelė Salaveičikiutė
St epon avičiene.

SANTUZZA, jauna sodinė — Sopranas 
TURIDDU, jaunas sodietis—Tenoras ... 
LUCIA, jo motina—Altas ......................
ALFIO, vežikas—Baritonus .....................
LOLA, jo žmona—Mezzo-Soprano .........

Birutėsn Choras ir Orkestras.

CAVALLERIA RUSTOB 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ir SCHUBERTO VIII B. MINOR Nebaigtoji Simfonija

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street



šeštadienis, kovo 15, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III ■

Paskutinė diena tak
soms sumokėti

P-nia Gustaitienė I 
sveiksta

ių Gydytojai

šiandien yra 15 kovo—pas
kutinė diena pajamų taksoms 
(inecme taxes) sumokėti. Su
mokėkite laiku, kad nereikėtų 
vėliau keblumų turėti.

P-niai Uršulei Gustai lienei 
buvo padaryta sunki vidurių 
operacija pereitoj subatoj. Da
bar ji sveiksta, būdama vis po 
priežiūra Dr. Žmuidzino.

Report.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Sugryžo namo
Antanina Žolynienė pagrįžo 

iš ligonbueio po operacijos i 
savo namus, 6709 Archer avė.

Prašo giminių ir pažįstamų 
atsilankyti.

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 8161

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Įvairus gydytojai

GYDO CLASSIHED ADS1

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

PADĖKAVONĖ

A. a. JOSEPHINA EVASKIS 
(Černauskaite)

kuri mirė koyo 8 dieną, 1930 
m. ir palaidota tajjo kovo 11, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžiniai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ja i ta 
neišvengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinima iš musu 
tarpo, reiškiame giliausia padė
ka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavoja- 
me musu dvasiškam tėvui, 
Kun. šaulinskui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sie
la; dėkavojame graboriui A. 
Masalskiui, dėkavojame vi
siems kurie palydėjo į kapines 
sudarydami dideli skaitliu au
tomobiliu ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
su mylima Josephina sakome:
Isėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdo
ČernauskiŲ Šeimyna.

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju diena ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3113 S. Halsted St.

Chicago. I1L
Tel. Victory 1115

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo II iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų. \ 

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
—o—

-------O-------
* Ofiao Telefoną* Virpinta 0080 

Bei. Tel. Van Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 2 tkl 4 ir 
0 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na- Namą ofisai North Stele 
3413 Franklin Blvd.

▼alaadoi 8:80 iki 0:80 vakaro

Kraujo, odos, chroniškai

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland StLte Banko

1800 So. Ashland Avė.

S. D. LACHAVICH
f

----- O-----
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1128
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedilioj pagal sutartį

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Ite

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po plo* 
Telefonas Canal 0464

Lietuvis Graborius ir 
Balsamaotojaa

2314 W. 23rd PL 
Chicago. III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

-O-------

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei

Dr.

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

Tet Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 1482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką 
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. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dienų

Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IIJL 
----o—

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

FEDERAL AUTO ENGINEERING
SCHOOL

2040-42 Washington Blvd.

Telefonas Yards 1188

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Advokatai

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201

JURGIO BOČKAUS

Paliko dideliam nubudime 
tėvelius, brolį ir seserį, bet pa
siliko jis musu širdyse ir at
mintyje ant visados.

Tėvai

Musų mylimą sūnų atskyrė 
iš musų šeimynos, žiauri mir
tis, kovo mėnesyj, 15 dieną 
1929 m., 1 l vai. dienos.

VIENU METŲ MIRTIES

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias
Graborius

1646 W. 46th St.
Telefoną* 

Boulevard 5203 ►

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Lietuviai Gydytojai
Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

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

Business Service
Biznio Pątarnavjnias 

PATENTAI, copyrUhts — (Bradiniai vi
sokios rūšies.

B. PELECnOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187
------- O-------

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliaviinas. Mes atliekame ge
riausi darbų mieste. Kedzie 8463.

—O-------

Lietuvis 
Chicagoj

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

—iO------

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

Tel. Kenwood 5117 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X 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 vat 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

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

Pranas ir Kazimiera

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS "lR CHIRURGAS

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wa!lace Street

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

—------ r------ ------—- ------ -----------------
Phone Armitage 1741 

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Boulevard 6520 Ros. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas natarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial
Finansai-Paskolos

ROČKAI

3116 So. Union Avė., 
Chicago, III.

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

---------o----- —

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

Kampas Michigaų Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377
Miesto ofise pagal sutarti:

127 N. Dearborn St.
Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Skolinam Jums Pinigus
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mo kęst imis.

Mos taipjau perkame morgičiu* ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.
*-------O-------

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

8421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D,
OPTOMETRISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra .skir
tu valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

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. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathėrmia

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12. 
Rez. Telephone 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 St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S t., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 968i

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 73(
Tel. Central 6390. Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av

Tel. Prospect 8525

PASKOLINSIM nuo $50 iki $301 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division SL 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

PINIGAI PINIGAI
Kam reiKalinga ant 1-mų Morgečiu 

GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 
pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 
809 W. 35 St.

Paskolos suteikiama 
į viena diena 

2-RI MORGIČIAI 
3~TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNAT8ONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė. 
TeL Lafayette 6738-6716

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aųtieko* 

CHICAGO, ILL.

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Pancdėliaig ir Ketvergab 

3 iki 8 v. v. Utarninkai* ir
Pčtnyčiomi* 1 iki 6 v. v. ‘

Telephone Centrui 6920

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Simano Daukanto Skol. ir Bud.
Dr-ja |

(Spulka) ”
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

I

Ben. J. Kazanauskas, rast.
Roosevelt 8887

t
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Kudson 1930 .nedari . .............. — $850
N;ish 1928 Sėdau — 5 pass...............— $095
Foutiae 1929 Coach ............................. C
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60 kitų gerų karų 
Duodame 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7130-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

Miscellaneous
1 {vairus___________

DOLERIAI
Patsai perskaityk ir kitam pasa-

kad prisiuntęs man savo antra- j 
i ša su nurodymu, kuria valanda M'a-

Iii. 14 ’ _____ X _____________ __  _ V A • ______

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

1633 Milvvaukee Avė.

liu rast namuose, aš atvykęs per-: 
statysiu idomų ir kiekvienam reika
lingą žinoti reikalo, kuriuo naudoja
si kitataučiai, todėl noriu 
naut ir savo tautiečiams.

Rašykite tuojaus
J. J. ZAMKUS, 

1001 Straus Bulding 
Chicago

patar-

For Rent
IšSIRENDUOJA garu šildomas 

Storas; gera vieta dėl krmučiaus ar 
šaučiaus. 4434 S. Fairfieid Avė. 

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

PARDAVIMUI cigarų, kendžių ir 
kitokių smulkmenų krautuvė. Kas 
nupirks nesigailės. Aš viena mo
teris negaliu laikyti. 6529 South 
Racine Avė.

b urnished Kooms

Business Chances
rarduvimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Zeme Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI Rooming House 
ir Restaurantas, vieta per daugel) 
metų žinoma. Kas manot tok) biz
ni pirkti, nepraleiskit progos; grei
tam pardavimui bargenas.

Daugiau viską patirsit ant 
tos.

vie-

2113 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

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

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

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

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

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

PROGA
BUICK. Moteris priversta parduoti 
Buick Master Six setlaną pirktą tik 
6 mėnesiai atgal. Negali pati 
rą draivinti ir priims tik $325. 
ras yra kaip naujas. 2538 North 
lifomia Avė., Ist flat.

ka- 
Ka- 
Co-

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

RENDON, 
vienam 
2154 W. 
8128.

apšildytas 
vaikinui su ar 
23rd St. Tel.

kambarys 
be valgio.
Roosevelt

o-------

RENDON šviesus, švarus kam-

EXTRA! EXTRA
Ar tamsta matei zuiki su 2 gal

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

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

95 akrų ūkė pačiame mieste, dva-
barys, apšildomas. 2850 W. 63 St. riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
Prospect 10276.

BUICK MASTEI! SIX SEDANAS
Paaukosiu ?y»vo praktiškai nauja 

Buick sedaną tiktai už $275, nes aš 
praradau darbą ir man reikia pini
gų. Karas kainavo man $1,750 tik 
trumpą laiką atgal, .lis išrodo kaip 
diena aš jį pirkau. Būtinai pama
tykit, jeigu jus norite tiek pat gero 
karo kaip naujas. Atsišaukite nedė
toj. 2231 North Kedzie Avė., 1 flat.

Situation 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- 
mišiną. V. Ivanauskas, 6814 — 25th 
Avė., Kenosha, Wis.

RENDON kambarys, vedusiai po
rai arba pavieniams. Klauskite Mrs. 
Chesna. 6047 So. Sacramento Avė.

KAMBARYS rendon, galima var
toti virtuvė, 3čios lubos, frontas, 
2920 So. Union Avė.

GYVENIMO PROGA.
STUDEBAKER “Cornmander” da

bartinio modelio sedanas, mano var
totas tik devynius mėnesius. Turiu 
paaukoti už cash. Karas yra kuo- 
geriausias. Originalis užbaigimas 
išmušimas ir tairai yra visai kair 
nauji. Ištikrųjų. ii sunku atskirti 
nuo naujo karo. Tik $300 paims jį, 
nes man reikia pinigu. Namie bile 
laiku nedelioj. 2116 North SpauldinR 
Avė., Ist apt.

Personai
Asmenų Ieško

Aš SALEMONA VA1TKUNYČIA 
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., 
Chicajęo. III.

RENDON 4 kambariai Bridgepor
to apielinkėj. pagal šv. Jurgio baž
nyčią, elektra, vanos. Savininkas, 
6630 š. Talman Avė. Prospect 3938.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

LINCOLN automobilius 7 pasažie- 
rių, kam reikalingas parduosiu pi
giai arba mainysiu ant bučemės 
grosemės arba lotų. Atsišaukit 
3140 S. Wallace St. Victory 4606.

Miscellaneous
Įvairus

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIU 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSI 
KAMODŲ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLĮ 
DESKA 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVĄ 
VEIDRODI 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų 
mėtų dovanų gali gauti 1 
“Naujienų 
buojasi gavime “Naujienoms” 
tytojų bei padaro kitokio 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų į biznio knygą. Už tą visą 
padarytą biznį gausite kreditą bal
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo daugiau gausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnės dovanas gausite. 
TAS 
MAY 
testo 
čiam 
čius”, 
“Naujienų 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
j “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai į 
“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 ......................

i sužy- 
gali gauti kožnas 

kontestantas, kuris dar- 
skai- 

biznio.

KONTES- 
BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
dar gana daug. Todelgi kvie- 
visus gerų norų “naujienie- 

kurie norite pasidarbuoti 
labui ir sau už įdėtą

Gatvė
Miestas
Valstija

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 įsitikrinti 
mnsų prekių geruma. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling

Rakandų ir Pianų Kraustymas
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

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 ji pažjsta, praneškit šiuo 
adresu: Pranas, Jono sūnūs, Čer
niauskas, Kaunas, Sunkiųjų darbų 
kalėjimas, politinis skyrius.

EXTRA-EXTRA. Parduodu pie- 
karnę, g-eresnė kaip aukso kasyklą. 
Kas nori dauer pinigu, lai ateina 
kuogreičiausiai. Per 6 blokus nėra 
tokio biznio Brighton Parke. Tel. 
Lafayette 0591.

PARSIDUODA 
grosernė, bučernė 
tuvės. Parduosiu 
kiu, arba priimsiu 
103 St.i Chicago, III.

2 krautuvės —- 
ir cigaretei krau- 
atskirai arba sy- 
pusininką. 17 W.

MRS. A. SHAKIENĖ. Katram aš 
esu kalta, prisiųsk savo antrašą — 
ir tu K. — i Naujienų ofisą, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III., Box 
1181.

PAIEŠKAU Anna ir Victor Bo- 
chulis, atsiliepkite, ar kas žinote 
juos, malonėkite pranešti — už tą 
prisiųsiu dovaną. A. Urban, Gen. 
Delivery, Los Angeles, Calif.

PAIEŠKAU dėdės Povilo Vaičiū
no, Smagurių kaimo, Kriklėnų pa
rapijos. Kazimiera Zubavičiutė- 
Petrulienė, 3020 W. 42 St., Chicago.

PAIEŠKAU seserų, Stepanijos ir 
Marijonos Antanevičh’. paeinančių 
iš Lietuvos, Alitaus apskr., Merki
nės valsč.. Laukininkų kaimo. 17 me
tų kaip gyveno Amerikoje. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote apie juos 
pranešti man. Rokas Antanevičius, 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas, 
Kaunas.

PAIEŠKAU savo brolio Jono Dė- 
dyno iš Matulių kaimo, šakių para
pijos. Pirmiau gyveno Worchester, 
Mass. Agota Sakalauskienė, 8933 
Houston Avė., So. Chicago, III.

Partners VVanted
1 Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pusininko i bizni. Esu 
našlė, vienai persunku bizni uždėti. 
Atsišaukite 9320 Cottage Grove 
Avė., 2ros lubos užpakalyje, C. O. 
Miller.

Help Wanted—Malė

‘REIKALINGA patyrusių shearma- 
nų dėl geležies atkarpų yardo. Pe- 
oples Iron & Metai Co., 5835 So. 
Loomis St. Wentworth 6754.

REIKALINGAS naktinis 
turi prižiūrėti boileri.

740 W. 47th St.

sargas,

REIKALINGAS draiveris. turintis 
patyrimo rinkti užsakymus ir da
ryti bizni su grosernėmis ir bučer- 
nėmis. Gera propozicija atsakan
čiam žmogui. Rašykite Box 1183, 
1739 S. Halsted St.

RENDAI kambarys dėl vyrų. Yra 
privatiškas įėjimas ir šiltas van
duo kas diena. 4138 Archer Avė.

REIKIA radio salesmanų. Suga
vus, apsukrus salesmanai gali pa
sidaryti iki $100 i savaitę. Pros
pektai suteikiami. Mes mokėsime 
algą ir komisą. Atsišaukit asme
niškai tiktai po 6 v. vak.
LIPSKY’S MUSIC& RADIO STORE 

4916 W. 14 St., Cicero, III.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gaitė, prie namų darbo ir prigel- 
)ėti štore dirbti. 7359 So. Paulina 
St. Tel. Hemlock 3479.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės nuo 10 vai. ryto 
valandai po piet.

MR. MOORE 
, 5 augšitas

75 E. Wacker Drive

iki 1

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; 
modemiški fixturiai 4 kambariai 
pagyvenimui ir maudynė. Geras biz
nis, gera vieta pridėti bučemę ar 
žuvų sankrovą. Bargenas greitam 
pardavimui. Oscar Carlson, 5406 
Wentworth avė., tel Boulevard 1823

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

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.

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda bučernė — 3657 v
S. Halsted. ir namas — 3645 
Emerald, sale tuščias' lotas, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį menesj, nes išva
žiuoju j Lietuvą.

Šaukite:
Boulevard 0689

PARSIDUODA nebrangiai groser- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3724 S. Halsted 
St. Phone Yards 1351.

SALDAINIŲ ir school supplies. 
Kreipkitės dėl informacijų 3223 So. 
Auburn Avė., labai prieinama kaina.

PARDAVIMUI mokyklos reikme
nų, saldainių, tobakos sankrova. Pi
giai. Arti trijų didelių jmokyklų. 
4550 So. Wood St.

PARDAVIMUI restaurantas, pi
giai. Pigi renda, 5 metų lysas. 
3101 N. Kedzie Avė. Tel. Juniper 
10480. --------- 1------------------------------------ -

PARSIDUODA grosernė ir Malt 
and Hops štoras, geroje vietoje, 
biznis išdirbtas gerai, arti kito to
kio biznio nėra ir galima daryti ge
ras biznis. Pardavimo priežastis — 
Savininkas išvažiuoja i Lietuvą.

Atsišaukit
3234 W. lllth St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa.

2409 So. Troy St.

PARDAVIMUI pekarnė, biznis vi
sas cash; greitam pardavimui dide
lis bargenas. Atsišaukit greitai. 
4513 S. Wood St.

MEAT MARKET 
ant pardavimo.

4622 So. Western Avė.

CHII.I PARLOR parduodu visą 
arba puse, vyrui bei moterei su ma
žu kapitalu. Vienai per sunku, 
vieta pelninga, tarp didelių dirbtu
vių 9333 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, visokių tautų apgvventoj apie
linkėj. Biznis geras, pigi renda, il
gas lysas. Priežastis — partneri!) 
nesutikimas. Knygynas “Lietuva”, 
3210 S. Halsted St., Box 61.

7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upe 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 
lio, kuris yra vienas kelias per 
są U. S. Kaina $4000.

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

-----------------Q..^---------

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfieid Avė.

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

PUIKIAUSIAS PIRKINYS
6 kambarių mūrinė bungalow. 2 

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

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

Beverly 8103 r'
■ —— ...........— ■  ................. I.,,,.  .

PIRKITE DABAR KOL PI
GESNI NAMAI

bu-

ke- 
arti 
ke- 
vi-

KETURIŲ kambarių cottage ge
rame stovyje, cemento skiepas, fur- 
naso šiluma, parsiduoda už $4,200. 
Savininkas 7222 So. Maplewood Avė.

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

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

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

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

40 AKRŲ. farma, Michigan val
stijoj, su visais, budinkais, parduosiu 
arba mainysiu Ant bučemės, lotų, 
mažo namo, ar automobiliaus. Atsi
šaukit pas savininką. 3140 South 
Wallace St. Victory 4606.•*

Exchange—Mainai

MAINYMUI ANT
' FAEMŲ

8-4 kamb. muro namas, geroj vie
toj.

8-6 kamb. muro namas, biznio gat
vėj.

3/5 4 kamb. ipųro namas, 
parko.

Visi pečiais šildomi.
Turiu gerus antrus 

$11,000, mainymui ant 
mažo namo.

MAINYMUI:
Gražus mūrinis namas

4-4 ant namo Bridgęj>prte.
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.

arti

morgičius 
farmos ar

2-6, 2-5 ir

KĄ TURIT inainyt 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 farma į 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 

3328 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0127

priims 
Namas 
koloni- 
netoli

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

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

Yards 6751

MAINYSIU lota ant dviejų flatų 
namo raba automobiliaus. Frank, 
Barbernė, 4309 & W. 63 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TfiM YKITE!
PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 

muro bungalovv; kieto medžio išbai
gimas pagal naujos gadynės; karš
to vandenio šiluma ir kiti paranka
mai; randasi Marųuette Park Lie
tuvių apielinkėj. Kaina greitam 
pardavimui $8,500, jmokėt $1,500 
verta $10,000.

Reikalingas namas mainyti i biz- 
niavą lotą. Namas gali būti bile 
koks nepaisant vietos. Reikale sa
vininkas duos priedo pinigais.

MAINYMUI vieno augšto beveik 
naujas bizniavas namas su Storu ir 
5 kambariais; karšto vandenio Šilu
ma ir kiti parankamai. Savininkas 
mainys i 6 kambarių bungalovv 
bi dvifletį.

Atsilankykit dieną ar vakarais
JOSEPH YUSHKEWITZ 

3647 Archer Avė., ( 
blokas j rytus nuo Western Avė.

ar

pas

1

2 FLATAI, 4-5, cemento pamatas, 
viškos, visos vigados; biznio lotas 
30x125, prie pat Archer. Kaina 
$4750, $750 pinigais. $45 rendomis. 
Savininkas Prospect 3787.

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

1) 6 kajnb. medinis namas, lotas 
60x125,- pečiais 
$4.500.

2) 4 dideli kamb. apačioj ir vir
šuj 2 kamb. Medinis, geram sto
vyje. Cementuotas beismentas, for- 
nisu apšildomas, galima pertaisyti į 
2 flatus. Lotas 30x125. Kaina 
$5,400. '

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

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

4) Ant Keneth Avė., prie 55tos 6 
kamb. namas, lotas 30x125 — tik 
$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 rakan
dų.

šildomas. Kaina

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

PARDAVIMUI 7 kambarių 
su visais įtaisymais; 7 pėdų 
tuotas beismentas; 
grindys 
vimui; kaina .$4,000 
9936 Indiana Avė. 
vietos,

cotage, 
cemen- 
medžio 
parda- 

menesj.

kieto
Bargenas greitam 

tik ši _______ ..
Savininkas ant

NAUJA kampinė oktagono mūrinė 
bungalovv, karstu vandeniu šildoma, 
tile maudynė, stikliniai porčiai, plast, 
beismantas, ištaisyta gatvė Parduoda 
statytojas, $2000 įmokėti. 5758 N. 
Marmora, Kildavę 4123.

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
Roadhouse ir Roadstand. Pinigų da
rytojai. 19 mylių i vakarus prie 
I^ake St. Double section kampas. 
Vanduo, gasas, elektra, suros, furna- 
sas. A-l stovyje. Graži vieta. Pui
kiausia proga sugabiems žmonėms. 
Teisingai jkainųota tiktai dėl finan
siniai atsakomingų žmonių. Rašyki
te Box 1182, 1739 S. Halsted St.

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

NAŠLĖ turi parduoti 7 kambarių 
cottage, moderniška, maudynė. Ma
ža cottage užpakaly. žema kaina. 
2220 W. 22nd St.

GRIEBKIT ŠĮ BARGENĄ
Moderniška 6 kambarių mūrinė 

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

Atdara apžiūrėjimui nuo 9 iki
MčVEIGH,

5840 Roosevelt Road, 
Austin 1897

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

Seklyčių Setai ..............  $35.00
Valgomojo kamb. Setai $25.00 
Bufetai .......................... $15.00
Miegamojo kamb. Se<tai $50.00 
Kaurai visokio didumo $10.00 

ir augš.
Grindų Lempos ............... $5.00
Coxwell Kėdės ............... $10.00
Cedar Chests ............... $15.00
Pusryčių Setai ............... $10.00
Dinette Setai ............... $20.00
Pavieni Dreseriai ..........  $8.00
Pavieni Vanity ........... $10.00
Day Lovos .................. $20.00
Pavienės Lovos ............... $3.00
Skrynios .....................  $5.00
Ice Box’iai ...................... $6.00
Garbačių Degintojai ....... $8.00
Hot Blast Pečiai ........... $7.00
Kieitų Anglių Pečiai .... $10.00
Verdamieji Pečiai ........... $15.00
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos..................  $35.00
Grojikliai Pianai ........... $50.00
Upright Pianai.... ............$25.00
Victrolos ...............-...... $10.00

5.

MORGIČIŲ KOMPA
NIJA TURI PARDUO

TI HARVEY NAMĄ
P ARDUOS TIKTAI UŽ SKOLĄ. 

MES NĘNORIME PELNO. 
FORECLOSURE PAR

DAVIMAS.
Vieta: 15727 South Paulina St., 

Harvey, 3 blokai nuo mokyklos. 5 
kambarių gryno aržuolo bungalow, 
3 meti) senumo. Lotas 32x125. 
Gražus namas. Transportacija: 32 
in. į vidurmiestį elektrikiniu Illinois 
Central, 
įmokėti, 
įskaitant ir nuošimčius, 
žymiai sumažinta, jei bus daugiau 
įmokėta. Prisiruoškite dabar pa
matyti šį namą tuojaus. Veikite 
greitai. Ji netruks parduoti. Tai 
vra pastebėtiniausias bargenas, ko- 

estate

Kaina $7,750, tiktai $500 
kitus po $65 i menesj, 

Kaina bus

kis buvo pasiūlytas real 
srity.

Telefonuokit
BAGDONAS,

Harvey 1757 arba
Central 4804

PARDAVIMUI bargenas 
švarių kambarių cottage ir 2 karų 
garažas. Mažas įmokėjimas, liku
sius kaip renda. Arba mainysiu 
ant mažesnio namo ar Storo. 3807 
S. Halsted St.

9

SAVININKAS parduoda gra
žų 2 flatų namą; viskame mo
derniškas; 5 ir 6 kambarių; at
skiras apšildymas; arti bulva
ro ir mokyklos; liga verčia par
duoti; bargenas.

Tel. Prospect 5597
Hough,

5715 S. Winchester Avė.TIKRAS BARGENAS
Du po 6 kambarius naujas mūri

nis namas, karštu vandeniu apšil
domas, du atskiri boileriai, randasi 
Marųuette Manor apielinkėj. Ap
leidžiu miestą. Turite tą bargeną 
matyti. Kaina $13,900.

5 ir 6 kambarių mūrinis namas, 
Brighton 
išsimaino 
nepaisant

abu apšildomi, randasi 
Parke. Parsiduoda arba 
ant lotų ar mažo namo, 
apielinkės.

6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildoma, 2 karų 
randasi Marųuette Manor 
kėj. 
lotų, arba mažo namo.

garažas, 
apielin- 

Parsiduoda arba išsimaino ant

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

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
čemė su namu už labai numažintą 
kainą, 
gryno 
pirkti, 
ter St.

Namas atneša 12 nuošimti 
pelno. Kas manot namą 

atsišaukite. 6001 S. Carpen- 
Engleworod 2116.

PARDAVIMUI dviejų augštų na
mas. 4 viršuj, fronte groseris ir 5 
kambariai gyventi ir 4 užpakaly, ša
lę tuščias lotas ir 2 mašinom gara- 
džius. Apleidžiu Chicagų. 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.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
ir 6 kambarių namas, ant akmens 
fundamento. Mainysiu ant bučer- 
nės, grosemės ar lotų. Namas ran
dasi ant 59 ir Lowe Avė. Atsi- 
šaukit 3140 S. Wallace St. Victory 
4606.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PRIVERSTA PARDUOTI
Tik trumpą laiką vartotus puikius 

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

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

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

PARDAVIMUI pilni fixturiai dėl 
grosemės ir delicatessen sankrovos. 
Kaip nauji. Ateikit ir pamatykit 
juos. 1608 E. 55 St.

štoras ir 3 pagyvenimų mūrinis 
namas, randasi ant Bridgeporto. 
Parsiduoda ar išsimąino su bizniu. 
Priimsiu i mainus nuo 2 iki 10 flatų.-*.

Kas nųrit parduoti, mainyti, arba 
pirkti, mes jums rasime pagal jūsų 
norą, arba pastatysime. Informa
cini kreipkitės

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.

Hemlock 8088

Fufniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

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

Sis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 iki kovo 10 d., įskaity- 
tinai.

VICTOR 
4811 W. Lake Street 

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedaliomis iki 6 v. v.

(150 Naujų Sparton Radijų)

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat? 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matro
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subptos vakarais iki 9 vai.

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St.

I


