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Pranašauja F ranci-1 Anglijos d ar bininkii 
jos ir sovietų Rusijos vyriausybe sustabdė

submarinų statymą
lue ji paiodo pasauliui, ka< 

jai iš tikrųjų rupi junas gin
kluotėj apribojimas

Lietuvos Naujienos
santykių nutrūkimą
Francijes a m basa do lies Her

be! te grįžo iš Maskvos j Pa
ryžių “ilgesniam laikui ato
stogų”

PARYŽIUS, kovo 18.—Jean 
Herbe! te, Franeijos ambasado
rius sovietų (Rusijai, sugrįžo 
vakar į Paryžių ir, kaip sako, 
“ilgoms vakacijoms.”

Francija kol kas neketinan
ti nutraukti diplomatinių san
tykių su sovietais, ir ambasa
dos štabas su charge d’affaires 
pasiliksiąs Maskvoj.

Litvinovo uogavimas
Herbetle’o grįžimas neribo

tam laikui buvo pranašauja-
mas jau nuo laiko, kaip sovie
tu užsieniu reikalų vicekomi- 
saras, Maksimas Litvinovas, 
savo nekultūringu elgesiu už
gavo jį. Prieš keletą mėnesių 
mat, kai Franeijos ambasado
rius įteikė Maskvoj komisarui 
Litvinovui Rumunijos notą, 
kuria sovietai buvo graudena
mi savo konfliktą su Kinais 
išlyginti taikos keliu, Litvino
vas tą notą paėmęs numetė 
aslon.

Santykiai seniai įtempti
Bet santykiai tarp Franci- 

jos ir Rusijos buvo įtempti dar 
ir prieš tai. Sovietų ambasa
dorius Rakovskis buvo francu- 
zų paprašytas apleisti Paryžių. 
Valerijonas Dovgalevskis, da
bartinis Maskvos ambasadorius 
Francijai, per visus mėnesių 
mėnesius, kaip jis yra Pary
žiuj, vos tris ar keturis kartus 
tepadarė vizitą Quai d’Orsay 
— Franeijos užsienių ministe
rijai.

Pagaliau Paryžiuje buvo vi
durdienį pagrobtas gen. Kute
pūvąs, rusų baltagvardiečių va
das. Jis dingo be pėdsakų. Kaip 
mena, ji pagrobę sovietų “dė
kos” agentai.

Ambasadoriaus Herbetle’o 
grįžimas “neribotam laikui” 
lyg pranašauja santykių nu
trūkima. €

20 pasažierių žuvo su 
sudegusiu Kolum

bijos laivu
BOGOTA, Kolumbija, kovo 

18. — Praneša, kad su garlai
viu Bucaramanga, kuris vakar 
naktį sudegė ir paskendo La 
Dorados uoste, žuvo daugiau 
kaip dvidešimt pasažierių ir 
dauguma įgulos žmonių.

Pasažierių laive buvo dau
giau kaip trisdešimt, ir jų tik 
dešimt buvo išgelbėti.

Kartu su laivu žuvo ir jo 
kapitonas Antonio Valez, atsi
sakęs apleisti laivą.

Lenkų vyriausybės re
zignacija priimta

VARšl'VA, kovo 18. — Res- 
publikos prezidentas Moscickis 
vaka • vakarą priėmė premje
ro Bartelio vyriausybės rezig
naciją, tik paprašęs ją pasilik
ti vjetoj, kolei bus sudarytas 
naujas kabinetas.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

LONDONAS’, kovo 18.—Al
bertas V. Alexander, britų lai
vyno ministeris, pranešė par
lamente, kad darbiečių vyriau
sybe nutarė tuojau paliauti 
submarinų statybą.

lai antras didelis žingsnis, 
dprbo vyriausybės daromas pa
rodyti ipasa ulini, kad jai iš 
tiesų ir rimtai rupi apriboti 
juros ginkluotę, paliaujant nau
jų karo laivų statymą ir su
mažinant esamųjų skaičių.

Prieš kiek laiko, tuojau kai 
prasidėjo juros konferencija,
darbiečių vyriausybė sustabdė 
daugelio karo laivų statymo 
darbus.

Laivyno minis teris pasakė, 
kad šiemet laivyno departa
mento išlaidos bus apie 20 mi
lijonų dolerių mažesnės, paly
ginant su praeitų metų išlai
domis.

Bolševikai sušaudė 
sienoj 20 pabėgėlių

VARŠUVA, kovo 18.—Pra
neša, kad Braslavo apskrities 
sienoj sovietų kareiviai suga
vo- apie dvidešimt žmonių, jų 
tarpe vieną popą, bandžiusius 
pabėgti iš sovietijos į Lenki
jos pusę. Visi sugautieji buvo 
vietoj sušaudyti.

Komunistai Kiriuose 
išžudė 2,000 žmonių

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
18. — Gauti čia pranešimai 
sako, kad komunistų bandos 
puolė ir pagrobė. Fuaną, mie
stą netoli nuo Kiautu, centra- 
linėj Kiangsi provincijoj. Už
puolę komunistų banditai iš
skerdė valdininkus ir 2,000 
šiaip gyventojų, vyrų, moterų 
r vaikų. Apiplėšę miestą, ban
ditai su grobiu pasišalino į 
kalnus. ,

3 žmonės užmušti 
krovinių traukinio 

katastrofoje
EVANBVI.LLE, Ind., kovo 

18. — Louisville Nasliville 
geležinkely, tarp Guthrie, Ky.j 
ir Springfield, Tenn., anksti ši 
rytą įvyko krovinių traukinio 
katastrofa, kurioj trys žmonės 
buvo užmušti ir vienas pavo
jingai sužalotas.

Katastrofa įvyko sprogus 
gariniam lokomotyvus katilui. 
Sprogimas išmetė traukinį iš 
bėgių ir padegė vagonus. Trau
kiny buvo keletas gazolino 
tankų, kurių vienas, buvęs ar
čiau lokomotyvos, ekspliodavo.

Užmušti buvo du traukinio 
tarnautojai ir vienas nepažį
stamas vyras, matyt . slapta 
traukiniu keliavęs.

[Atlantic and Pacific Photo]

Montauban, Francija. — Paveiksle parodoma to miesto gatvė potvyniui atslūgus. Pietų Fran-
cijoj neseniai siautė didelis potvynis; kuris padarė labai daug nuostolių. /

Lewis gauna daugiau 
galios angliakasių 

konfliktuose X
INDIANAPOLIS, Ind., kovo 

18. — Angliakasių konvencija 
priėmė pataisytą United Mine 
VVorkers of America konstitu
ciją, kuria internacionaliniam 
>rezidentui Johnui L. Lewisui 
r jo štabui suteikiama dau

giau galios, būtent, atimti dis- 
riktų čarterius ir skirti laiki
nus viršininkus distriktams, iš 
airių čarieriai atimami.

Ligšiol tokios teisės interna
cionaliniai angliakasių unijos 
viršininkai neturėjo. Kai prieš 
kiek laiko Lewis bandė atim- 
i čarterį iš 12-to (Illinois) dis- 

trikto ir pašalinti jo viršinin
kus, pastarieji gavo teismo 
‘indžonkšeną,” kuris ir dabar 
tebėra galioj.

Prieš tokios galios suteikimą 
‘ntcrnacionaliniam prezidentui 
^alsavo tik šeši delegatai.

Bolševikai vienu 
kartu uždaro 56 

bažnyčias
MASKVA,, kovo 18. — So

vietų vyriausybė šiandie ofi
cialiai paskelbė, kad “žmonėms 
ir visuomeniškoms organizaci- 
:oms reikalaujant,” Maskvoj ir 
jos apylinkėj bus uždarytos 
penkiasdešimt šešios bažny
čios.

Dar tik prieš dvejetą dienų 
cen tralinis < komunistų partijos 
komitetas išleido dekretą, ku
riuo griežtai užgynė bažnyčių 
uždarinėjimą sovielijoje “be 
didelės gyventojų daugumos 
pritarimo ir be formališko cen- 
tralines sovietų vyriausybės 
leidimo.” Dabar pati centrali
nė vyriausybe vienu kartu už
daro 65 bažnyčias viename tik 
Maskvos miesto rajone.

Nejau per porą dienų dide
lė to rajono gyventojų daugu
ma suskubo “subedievėti?”

Žinoma, ne. Bolševikai, kaip 
paprastai, vienaip skelbia, ki
taip daro.

Amerika neturi draugu 
Europoj, sako Darrow
NEW YORKAS, kovo 18.— 

Garsus Chicagos advokatas ir 
rašytojas Clarence Darrovv, 
praleidęs devynis mėnesius Eu
ropoje ir ką tik grįžęs į Nevv 
Yorką, sakosi patyręs, kad 
Jungtinės Valstybės neturin
čios nė vieno draugo Europoj. 
Tai esą dėl to, kad Amerika 
būtinai reikalaujanti visų ka
ro skolų atmokėjimo ir, be ’to, 
apsitverusi augšta muilų siena.

T

Nepaprastas šykštuo
lis: turėjo $40,000, o 
-mirė badaudamas

OTTAAVA, III., kovo 18. — 
Praeitą savaitę Mendotoj mirė 
savo lūšnoj senas atsiskyrėlis, 
Frank Sawyer. Jį rado negy
vą. Gydytojai konstatavo, kad 
jis mirė, nuo budėjimo. Bet va
kar kaimynai, valydami jo lūš
ną, rado joje paslėptus $40,- 
n00 gyvais pinigais. Duota ži
nia policijai, kuri atvykus tę
sia tolesnius ieškojimus, tikė
damos rasti daugiau šykštuo
lio išslapstytų pinigų.

Šansi karininkai už
ėmė Peipingą

PEIiPINGAS (Pekinas), Ki
nai, kovo 18. — Visos vald
žios įstaigos ir administracijos 
biurai Peipingc šiandie tapo 
Šansi provincijos gubernato
riaus, gen. Jen Hsišano; žmo
nių užimti.

Tatai parodo, kad skilimas 
tarp Nankino valdžios su jos 
galva Čian Kaišeku ir Šansi 
generolų pasidarė dar plates
nis.

Kantoniečių kareivių 
sukilimas

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
18. — Biaso įlankos apielin- 
kėj, tame piratų lizde pietinia
me Kvantungo pajūry, sukilo 
du Kantono kariuomenės regi- 
mentai. Sukilėliai nužudė savo 
oficierus ir sunaikino valdžios 
bevielio telegrafo stotį, taip 
kad susisiekimas su Kantonu 
tapo visai nukirstas. Manoma, 
kad sukilimą sukurstė komu
nistų elementai.

Sukilimui patrempti Kanto
no vyriausybė siunčia į Biaso 
įlanką tris anuotų laivus.

NEW ORLEANS, La., kovo 
18., — šį rytą čia vėl du tram
vajai buvo išsprogdinti. Žmo
nių niekas nenukentėjo.

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

Didumoj debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai ir stipresni žiemių rytų 
ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 320 ir 350 F.

Šiandie saulė teka 5:57, lei
džiasi 6:00. Mėnuo teka 11:53 
vakaro.

Lewis šauks anglia
kasių “maištininkų” 

vadus teisintis
INDIANAPOLIS, Ind., kovo 

18. — Angliakasių konvencija 
šiandie priėmė rezoliuciją pa
šaukti visus Springfielde įvy
kusios angliakasių “maišto” 
konvencijos vadus, kad jie pri
statytų internacionalinei vyk
domajai United 'Mine Workers 
Of America tarybai “to sho'vv 
cause,” dėl ko jie neturį būt 
pašalinti iš unijos.

“To sho\v cause” šaukiami: 
Al. Howat iš Kansas, naujos, 
angliakasių organizacijos pre
zidentas; Adolphas Gcrmer, 
viceprezidentas; J. H. Walker, 
Illinois Darbo Federacijos pre
zidentas ir naujos angliakasių 
unijos sekretorius-iždininkas; 
Fox Hughes, 12-to distriklo ta
rybos narys; John Brophy, 
Pennsylvanijos angliakasių va
das; Harry Fishwick, buvęs 
12-lo distriklo prezidentas; 
Peter Morkūnas iš Illinois; J. 
Thornton ir O. Daugherty iš 
Obio; August Dorchy iš Kan
sas; G. Mercer ir Walter Neš
kit iš Illinois, ir J. Cassassa, 
Carl Wright, Jos. JLoda, Allen 
■Ilayvvood, F. Wenschoff, Hus 
Fritz, Jos. Hartley, B. Holland 
ir G. W. Stouffer — visi Illi
nois tarybos nariai.

Lenkas nukirto galvą 
savo žmonai ir pats 

nusižudė
DETROIT, Mieli., kovo 18. 

— Pašaukia čia į vienus .na
mus policija rado namų šei
mininkės, lenkės Amelijos Jan- 
czykienės, kūną kraujuose ir 
be galvos. Jos vyras, Bolesla
vas Janczyk, gulėjo gatvėj ne
gyvas. Nužudęs žmoną, Jan- 
czykas šoko pro langą iš vir
šutinio namų augšto ir užsi
mušė.

Sekdama kraujo pėdsakais, 
policija nusekė į namus sker
sai gatvę ir ten rado Janczy- 
kienės galvą, kurią Janczykas, 
matyt, atnešė ir pro langą įme
tė. vidun, o paskui, grįžęs na
mo, pats nusižudė. '

Policiją pašaukė kaimynai, 
išgirdę didelį riksmą Janczy- 
kų namuose. Kaimynai pasa
koja, kad šeimoj buvę didelių 
nesutikimų ir kad Janczykas 
įtardavęs savo žmoną, kuri bu
vo 32 metų amžiaus ir trijų 
vaikų motina, dėl neištiki
mumo.

Kauno miesto žemės 
darbai bedarbiams

KAUNAS. — Norėdama su- 
’eikti daibo visiems tiems be
darbiams, kurie turi dideles 
šeimas, arba kurie jau seniau 
yra nustoję darbo, Miesto val- 
lyha yVa organizavusi žemės 
Virbus Žaliakalny, kur pake
liama Basanavičiaus alėja ir 
\ušros gatvė. Visi darbininkai 
lirba dviem pakaįtom po 3 
Benas per savaitę. Dabar jau 
lirba daugiau kaip 200 dar

bininkų. Vežamoji iš Aušros 
atves žemė yra smėlis — tat 

’engviausias darbas žiemos me
tu, o Basanavičiaus alėjon že- 

vežama iš supiltų fortų 
kalnelių.

Ir, mat, cariukas...
UŽPALIAI. — Galinių vien- 

' iemy šauliai prisitraukę dau-t 
ginu jaunimo norėjo surengti 
vakarėlį. Padavė būrio vadui 
Fabijonui Tamošiūnui, prašy
lą tarpininkauti išgavime lei
dimo.

Bet jis, nusižiūrėjęs į “gi
lesniuosius”, uždėjo tokią re

zoliuciją: “Kadangi aš esu ne
matęs veikalų ir nesusipažinęs 
su jų autoriais, tai negaliu lei
sti”......... “Pas’ulau Tamstoms
vista ty t man veikalus”...

Štai koki žmogiukai nori det 
leteną kultūriškam provincijoj 
gyvenimui.

.. r----------- ---  
Primo de Riveros kū

nas pargabentas į
Ispaniją

MADRIDAS, kovo 18.—Pa
ryžiuje mirusio buvusio Ispa
nijos' diktatoriaus, Primo de 
eiveros, kūnas šiand;e rytą bu
vo pargabentas per sieną į Is
paniją. . Rytoj rytą specialiu 
traukiniu jis bus pargabentas

Madridą ir čia su kariška 
garbe palaidotas San Isidro ka
puose.

Aktorės Mae West ir 
jos trupės byla

NEW YORKAS, kovo 18.— 
Čia prasidėjo plačiai žinomos 
aktorės, Miss Mae West, ir jos 
;rupes byla.

Miss West ir kiti jos trupės 
nariai yra kaltinami dėl taria
mai nemorališkos pjesės “Plea- 
sure iM.en,” kuri jų buvo vai
dinama viename New Yorko 
eatrų dar prieš pusantrų 

metų.

PINIGAI
LIETUVON

• ' •

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

«

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

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

VARŠUVA, kovo 18. — Va
kar vakarą čia tapo pasirašy
ta Lcnkijos-Vokiclijos preky

bos sutartis.

Iš pavydo merginą nu
darė savo mylimąjį
ŠEDUVA. — Vasario 17 d. 

apie 3 vai. Šeduvos mieste sa
vo bule sunkiai peiliu suža
lotas Vladas Brymanas, kuris 
netrukus mirė. Sužalojo velio- 
nies meilužė Emilija Miškaitė 
už tai, kad jisai draugavo su 
kita. Kaltinamoji sulaikyta.

Laivų judėjimas Klai
pėdos uoste

1 KLAIPĖDA. — Per sausio 
mėnesį į Klaipėdos uostą iš 
viso įplaukė 53, o išplaukė 59 
laivai. Pereitais metais tą pa
tį mėnesį buvo įplaukę 54, o 
išplaukę 57 laivai. Per pereitą 
mėnesį įvežta 29,485 tonai 
įvairiu prekių už 9 555 500 li- 
t’1, o išvežta iš viso 16,665 to
li'’! už 5,243,680 litų. Daugiau- 
s'a įvežta anglių, geležies ir 
trąšu, o išvežta cehuliozos ir 
nd’rbtu medžių.

šia proga tenka pažymėti, 
-’ki šiol Klaipėdos uostas 

? u' o v'Sai laisvas nuo ledų, 
kad laivu judėjimas nė 

1- -i- "ostinitrukdė. Pereita ž'e- 
Vnin ž’ro^n. buvo 

I?i—« ’p’
h šeš’as savaites negalį o 

šs’nletoti. šiemet Kuršių mare- 
'•e ledų labai maža. Per pasku
tinius šalčius ledas kai kurio
je vietose šiek tiek sustiprėjo, 
bet dabar, orui atši’us, vėl tirp
sta ir skirstosi.

Pirmas ryžių fabrikas 
įsteigtas Lietuvoje

Klaipėdoj vasario 16 dimą 
buvo atidarytas pirmas Lietu
voj ryžių malūnas “Astra”. Ta 
nroga naują įmonę apžiurėjo 
Klaipėdos krašto gubernato
rius Merkys, uosto direkcijos 
pirmininkas inž. Visockis, cen
tro ir autonominių įstaigų vir
šininkai, prekybos ir pramo
nės įmonių vedėjai' ir kt.

Malūno įrengimas kaštavo 
300,000 litų. Jis užima penkių 
aukštų namą — sandėlį, kuris 
yra labai patogioj vietoj, prie 
pat uosto prieplaukos Dangėj. 
Malūnas moderniškai įtaisytas 
ir galės apdirbti tiek ryžių, 
kiek jų reikalauja Lietuvos rin
ką. Pradžioj manoma per die
ną apdirbti apie 200 centr. ry
žių, o vėliau, reikalui esant, 
ir daugiau.
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KORESPONDENCIJOS R “
Detroit, Midi

Atlikime wavo pareigas

NAUJIENOS, Chicagė, III ‘ Trečiadienis, kovo 19, 1930
du choru suvienyti. Dabar cho
re esu ‘ raštininkas, dirbu cho
re išsijuosęs, pagal savo% išga-- 
les. čią ii\ aljjųs yalie matyti, 
kad aš remiu1 labai komunistus 
darbais. Q 'kas link aųkavimę,' 
tai visi žino, kad aš mažai už
dirbu, negaliu tiek duoti aukų, 
k'irl/ vpji ”

— kihnantinejo raštininką ko
misarai. -— T u tuos pinigus pa
siuntei į Lietuvą, musų neat
siklausus.

Raštininkas atsakė,- ar jis tu
rįs dar klaiistis, kur pinig'tis 
siųsti?

Šitie raštininko žodžiai ko
j v v i ei jji 11 > vi i i ui m u • misarus pastate kaip ant ža
— Bet kodėl tu gali remti 

šimtais litų socialdemokratus?
rijų. Nežinau ką komisarai da
rys su juo. ž.

Laiškai Paštenet savo chorą, kuris, chorve- 
išvažiavųs suiro, ir kaip 

itas chorvediž 
taip greit choras bus reorge- 
nizuotas. O ką tie. religiniaif ap
akinti lunatikai nuveiki, kįtus 
beplusdami ? Nieko, absojiučiai 
nieko!

l<ovo_22 d. 6:80 v. v. St. Ag- 
r.ės svetainėj J-mo Są-ga rengia 
paskaitas įdomiose , temose, to
dėl visi dalyvaukite. Įžanga 
laisva. Antra švietimo orga
nizacija tai “Šviesos” bendro 
ve, kuri leidžia laikraštį “Kana
dos Lietuvį”, 
vis 
rių
Inatais.
jaunimas daugiausiai yra laisvų 
pažiūrų. Laikraščiui pradėjus 
krypti tautiškai patrijotiškon 
pusėn nustojo pasitikėjimo. Bei 
Visą laiką nebuvo tauta jame nū 
vieno teigiamo žodelio arba 
straipsnelio Toronto progresy
vių draugijų naudai. Paskuti
niu laiku viešai susiblokavo su 
parapija ir eina ranka rankon. 
Nėra padyvo, nes tai jau se
niai buvo numatyta, kadangi 
minimojo laikraščio redaktorius 
yra gryno plauko klerikalas ir 
Škotijoj redagavęs katalikišką 
laikraštį. Jei kartais paliečia 
apgraibom kokią laisvesnę min
ti, bet tai tik daroma įrodyti 
pepai lyviškunią. Kodėl 
sos” bendrovės
pataisyti pagal didžiumos nuo
monės ? Kodėl
drovė nenori blokuotis arba ar
timesnius ryšius turėti su Jau
nimo S-ga? Tą klausimą tegu 
paaiškina “Kanados Lietuvio” 
leidėjai. Kanados lietuviams 
reikalingas pažangus laikraštis, 
paremtas daugiau 
ne ant biznio.

Tai tiek apie 
šiuo sykiu. Kitą 
siu daugiau.—Jaunutis.

tai yra šie: Petras Blozis, Al- 
bert Brolis, Vic. Wayculis, Pet
rai Marozas. Alfonsas Marozas, 
Zenon Noreika, Edvardas Sudi- 
vay ir. Jotui Linehąm.
* , »■ *> ••• *t; 1

Balius, kuris įvyks Velykų 
vakare, manome jau turės savo 
muzikantus. Mes, komiteto na- 
riai-r musų jaunam benui veli
jame kuo geriausio pasisekimo.

Benas turi praktiką kiekvieną 
ketverge vakarą svetainėje prie 
15 &t. ir 49 avenue.—J. R.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nuųiim į, vyraausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta‘iškaba “Advertiscd Win- 
do\v” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kąip kad šiamę sąraše pa- 

Laiškus paštas laiko 
o paskui su-

' Ant rytojaus >kal kurie ėjo į 
! bažnytėlę pelenu parsineštį. Ge
riems parapijonams visai to ne
reikėjo. Kam tuos pelenus ant 
galvos berti, kuomet jų galvos 
buvo alučio -ga rų pilnos.

Patarčiau tiems parapijonams 
skaityti laikraščius ir mesti 
svaigalus. Skaitykite “Naujie
nas”, tai tada pelenais neberei
kės barstyti savo galvas.

Kaip visiems yra žinoma, 
ir ateinantį mėnesį įvyksta Su
sivienijimo Pildomosios Tarybos 
balsavimai' ir delegatų rinkimai 
į Seimą. Toks įvykis pasitaiko 
labai retai: tik vieną kartą bet 
dvejetą metų. Ir dėl tos prie
žasties jis yra labai svar 
kiekvienam Susivienijimo 
riui. Kiekvienas narys turi 
eiti Į susirinkimą ir paduoti 
vo balsą už tokį narį, kurį 
skaito tinkamiausiu. O tinka
miausi kandidatai yra tie, ku
rie jau per ilgus metus darbuo- stebėti 
jasi Susivienijimo labui. Jie pa-1 dencijas 
rodė, kad jie yra kompetentiški (nipego Lietuvių Pašalpinė Drau 
savo pareigas eiti. gija.

Nariai neprivalo duotis suvi-. Kovo 1 d4 Draugija surengė 
libti tokiam politikieriui, kuris: šekių vakarą. Minėtų korespon- 
moka gražiai kalbėti. Reikia ne-|^encUlJ Plekelis buvo išrinktas 
užmiršti, kad daug laiko ir I komitetą ir paskirtas prie 
darbo pridėta, kol Susi vieniji- I drabužiu priėmimo. -“Bet pavė- 
mas išaugo Į tokį milžiną. Da- ^avo ateiti. Negana, kad pave- 
bar musu organizacija v ra tur- jav() ateiti, ale apie 11 vai. už- 
tinga ir nariais ir pinigais. 'f0J Jare rūbų kambarį ir išėjo bu4- 
del itin svarbu, kad jai vado lagerišką bizni kelti. Kakto gi 
vautų tinkami žmones. Jei me^ niekam nepaliko. Vienam žhio- 
neapgalvoję balsuosiiire, tai iš £Tii reikėjo važiuoti traukiniu, 
didžiulės organizacijos gali lik- o savo drabužių negali gauti, 
ti 'lik šešėlis. Visi juk žinote, I ^ar 8'ei*ai, kad atsirado publi- 
kad būdavot! yra daug sunkiau 
negu g 
subudavojama, tai sugriauti ga
lima i visai trumpą laiką.

Mes šiandien žinome, 
se kuopose, kurios pateko 
vor.ščių kontrolen rūpinamasi 
ne lietuvių reikalais, bet Rusi
jos: juk tose kuopose buvo da-

šį

rbus
na-

sa-1 
jis

Korespondentas.

Winnipeg, Man
Atsirado garsus korespondentu:

Man jau kelis kartus teko pa- 
Vienybėj” koi'espon- 
kur šmeižiama Win-

koj vienas žmogus, kuris' nuro- 
griauti. Kas per eilę metu i kur randasi tas komiteto 

l r-a rys. Tuoj tapo pasiųsta dele
gacija. Raktą pasiųstiems jis 

kad to- padavė, bet pats pasiliko. Su-
ta- gryžo daug vėliau, ir gerokai 

Įsikaušęs. Svirduliuodamas pra
dėjo paneles šokinti.

Ir štai tas ponas turi drąsos
romos kolektos pirkti kokius tai. visokius niekus apie musų (Irau-
traktorius.

Reikia kreipti dėmėsi ir i de
legatus. Rinkime'tik tinkamus 
žmones. Mes gerai* atsimenam 
pereitą seimą. Kai kurie tei 
delegatai ne tik patys Susivie
nijimui naudingo darbo nedirbo,! 
bet dar kliudė ir kitiems dirb
ti. visa laiką keldami triukšmą. | 
Reikia atminti, kad tie gaiva
lai ir šiais metais rengiasi <ar 
prie didesnio triukšmo. Grumo-

giją taukšti!
Winnipegietis.

Toronto, Ont
Torc’jtc organizacijų veikimas

Toronto, galima sakyti, yra 
viena iš didžiausių liet, kolonijų 
Kanadoj. Savo organizaciniu 
veikimu, tai net pralenkia visoj 

jiinai generaliain organizatoriui' Kanadoj esančias lietuvių kolo- 
yra reikšmingi. Turėkime visa Į nijas. Draugijų Toronte ran
tai galvoj,, kai ateis laikas bal-!<lasi aP‘e u> kaiP “Kanados Lie- 
SU0Įį. i tuvis” paduoda. Pašalpinės

Daugelis kuopų balsuos šį į draugijos yra dvi: Sūnų ir Duk- 
mėnesj, o kitos ateinantį. Mu- ite.ru ir Šv. Jono Krikštytojo, 
sų S52 kuopa balsuos už‘Pildo- Pastaroji yra religinė ir pasku- 
mąją Tarybą ir rinks delegatus 'tiniais keliais metais priperėjo 
į Seimą irgi sekamą menesi. 
Kuopos susirinkimas įvyks ba
landžio 6 d. Kiekvieno kuopor 
nario yra šventa pareiga ateiti 
i tą susirinkimą, ir paduoti sa
vo balsą - už Tarybos kandida- viena iš pirmųjų, 
tus bei išrinkti delegatus į Sei- rūmo Sąjunga, kuri bene ir bus 

L Ambroje, 352 kuopos padirbėjus daugiausiai toj sri- 
tyj. Paskutiniu laiku visokie 

’išmeištų pakalikai, ypač “šven
tieji”, pradėjo tą organizaciją 
drabstyti purvais per visus sa
vo laikraščius.

Pavasariui atėjus daugybe, 
; lietuvių atvažiuoja iš miškų .Į 
! Torontą. Nesusipažinusiam dar 
nė su organizacijom, .tuoj “du^ 

savo L.ękalton.s | ganytojas” su savo vier- 
nuoju. prisistatom ir norom ne- 

’ norom įtraukia Į šventųjų trai- 
i cę. O čia duok tam, duok tam, 
duok ir kitam, kol nusibosta vi
sos rinkliavos ir apleidžia tą 
šventą vietą ant dviejų stulpų 
paremtą.

Jaunimo Sąjunga yra bepar- 
’įtyvė švietimo organizacija iv 

1 jinai savo užsibrėžto tikslo lai
kosi, išskyrus viena kita nesu- r; V
sipratimą. Bet juk priežodis sa
ko: Kas nedirba, tas neklysta.

Dabar pažvelgsime ką Jauni
mo Sąjunga per Savo gyvavimo 
laiką yra nuveikus*: Ji yra pa
stačius apie 10 scenos veikaliu- 

. ; kų, surengta keletas paskaitų, 
Kai pasibaigė šokiai, tai pa- ■ jsteįgta vie§a skaitykla ir kny- 

rapijonai su dukterimis išvyko' gyna3> turi savo styg.ų h. šokių 
į patį špitolmnkų centrą - - J 01 k63tras. Metai alg.al ,tul.fjn 
Garvele Avė. Vyko ten užsiga-l 
vieti. L’žsigaviejimas tęsėsi iki ijL''T,PfATrP 3 vai. ryto, žinote, prie stalo, v M^'H*
kui’lS yra apkrautas buteliukais, viskas namus prieinamomis kaino- 
laikas labai greitai bėga. Pas-1 ir geriamuose vietose — kreip- 
, . . . , .... kitės pa.s lietuvi —
kui visi su aptemusiomis aki- F\NK G YUPK 
mis važiavo namo. į Suss0‘; U(jtr^it ’ I

visą gusta “šventųjų”. Iš jos 
išdygo tuoj parapija. Jaunimo 
sekta “švyturys” ir dar kele
tas šventųjų ratelių.

Apšvietos draugijų yra dvi:
i K. L. Jau-

m a. 
pirmininkas.

Toronto, Ont
Pai įpijcnų užgavier.ics

Parapijonai, matyti, nesnau 
džia. Koks tai šventųjų 
prirys ’ j 
davatkoms surengti šokius per ' 
užgavienias. Nutarta, padaryta. 
Šokiai tapo surengti bažnytinia
me skiepe.

Buvo paskelbta, kad visos da
vatkos turės susirinkti ir vesti; 
parapijomis šokti. Bet kada pa- ' 
matė, kad nekaltų davatkėlių; 
yra daugiau, negu parapijonų, 
tai ir visas planas suiro. Kai i 
kinių davatkų nebuvo galima' 
nei priprašyti šokti. Matomai, | 
bijojo, kad bešokdamos nesu 
griešytų.

Viena davatkėlė visa vakara' ... . -1
bėginėjo meilužiams gromatas 
dalindama. Ir su visu nekaltu

žymėta, 
tam tikrą laiką, 
naikina.

Mrs Kantan-
Kanados Lietu- 

buvo pradėtas leisti ketu- 
asmenų bepartyviškais pa-

Kanadon atvažiavęs
Dainuos “Birutės” 

s tat omo j operoj
914

“Švie- 
nariai negali

šviesos” ben-

ant idėjos, o

organizacijas 
sykį parašy-

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Cicero

Kas darosi Ciceroje

Raudonos Rožės Pašalpos 
Kliube eina smarkus judėjimas 
tarpe jaunuomenes. Vieni lesia 
besbolą, kiti— basketbolą, treti 
—futbolą, o ketvirti <tai muzi
ką pamėgo, yra jos šalininkai.z 

Muzikos mėgėjų būrys susi
daro iš gerų muzikantų po va
dovyste Petro Blozio. Tas vai
kinas, matyti,, geraį jau paty
ręs muzikoje ir gerą 'tvarką pa
kriko orkestroje.

. Aš, kaip vienas komiteto na
rių, lankydamas muzikantų 
praktikas-pamekas, manau, kad 
kliubas susilauks ateityje sau 
gerą beną. Nebereikės mums 
tuomet 'traukti iš Čikagos žy
delius, kad parengimuose jie 
grotų.

Šiame bene gali dalyvaut- 
tiktai kliubo nariai. Muzikar-

Bridgeportas
Atvažiavo iš Lietuvos 

skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska: 
nios Birutės saldainčs —žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart įto’ galite gauti 
Lietuvos baravykų. Palangos 
Trejų Devynerių, gintaro karo
lių, lininių ąbrusų, staltiesių ir 
kitokių Lietuvos išdirbinių.
’ Malonus'skaitytojau, pirk ir 
vartok Lietuvos produktus, nes 
tuomi suteiksi didelę paramą 
Lietuvai. Krautuve atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedčliomis iki 4 
vai., po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

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

Visas viršminėtas prekes ga- 
ite gauti sekančiose vietose: J. 
Hatfcus, 6891 So. Antesian Avė., 
ir S. Kieki, 4839 W. Llth St., 
Cicero, 111.

žinia,
“Birule
ria Ruslicana”.
ną svarbesnių
F. Jakavičiųs,
čia i jau spėjo

iLietuvių Auditorijoj 
operą “‘Cavalle- 
Toj operoj vie- 
partijų dainuos 
kurį chicagie- 

>. tinkamai į ve r- 
Jakavičiųs ypa

tingai daug dirbaj nes jis no
ri išpildyti Alfio rolę taip, kaip 
pridera. _ .

Kam Jaustis

9.28

937
939

eijo
Dirmeikis
.leninei Markinai
Jagiella Waclaw 
Janulcvvie Piotr 
Kardinskas Geo 
Kašakevic Paul 2 
Laukis Mary

919 'Mazilauckas .1 
T11

Benedit

Mulkintas Toni

(Jsinski Juzai , 
Patamsis Jurgis 
Kada Kaz

953 Skeherdis Mrs G
954 Stoskiene
955 Sokockas Mike

917

Rožių žeme
'Tavorščiai turi trubeli su sa

vo choro raštininku. Mat, žmo
gus nori priklausyti prie cho
ro, bet nenort būti tikinčiu ir 
bereikalingai metyti dolerius 
komisarams.

Komisarams toks žmogus 
niekai. Jie Tutinai užsispyrė pa
daryti jį tikinčiu. Jam nori iš
pustyti apetitą .aukauti viso
kiems jų fondams. Tuo liksiu 
laikė slaptus susirinkimus ga-
raže. ,

Vyriausis komisaras iš 
zietes užklausė raštininko: pa- 
sakyk, girdi, kam tu daugiau 
pritari — komunistams ar fa
šistams? žmogus atsakė komu
nistams: “Juk čia ir aklas ga
li matyti, kad ?.š daugiau pri
tariu komunistams. Pagelbęjau

Nusikamavusį

Pažinkite džiaugsmą 
kitu pasigerėjimo jū
sų energija ir jėga - 
kad neturit “nesma

gios” dienos.

tinkamai neveikia. Jeigu jie pakrinka, 
pasijaučiate perdėm liguistas. Pilvo 

nerviškumas, nemiega ir kitos ligos 
auka. *

Jus negalite turėti) patraukiantį asmeningumą, jeigu jūsų 
virškinimo organai 
tai jus tankiausia 
ligos, konstipacija,’ 
randa jus lengvia
Jeigu mažiausios pastangos nuvargina jus, jeigu jus? var
gina gasai, surūgęs pilvas ir kvaituliai, jeigu kartais abe
jojate ar išviso verta gyventi, jums bus smagu sužinoti, 
kad mokslas dabar pasiūlo jums naują išraclimąi kuris 
pastatys jus ant kojų ir palaikys jus kuogeriausiame 
“A-l” stovyje.
Kad pasidžiaugti sveikata, vartokite Esorka, pastebėtiną 
toniką, kuris atgaivina visą jūsų sistemą. Stebėtinos pa
sekmės, kurias duoda šio toniko vartojimas, jus nustebins 
ir pradžiugins. Esorka suteiks jums naują energiją... nau
ją nervų jėgą. Jis pagelbės jums naudotis gyvenimu iki 
pilnumos. -.
Esorka neturi kenksmingų, ar Įprotį sudarąnčrtj vaistų... 
tiktai užtikinias žoles, šaknis ir žieves, kurios tapo moks
liškai sumaišytos, kad duoti 'labiausia pageidaujamas pa
sekmes. Jo veikimas yra paremtas ant gamtinių principų; 
jis sustiprina virškinamuosius organus- ir atbudaVoja visą 
sistemą pagelbėdamas gartitos mitybos procesui. Jis taipgi 
stimuliuoja apetitą, yra švelniai liuosuojantis ir teikiu 
riebumą kraujui.
Esorka yra lygiai naudingas kaip vyrams, taip ir mote
rims ir su pilnu saugumu jį gali vartoti jauni ir seni. 
Tikrai jus -pasinaudosite proga Įsigyti ŠĮ pastebėtiną to
niką. Nueikite j savo apticką šiandie, ir paprašykit bonką 
Esorka.Severas 
čSORKa

Užtikimas Tonikis Tonikas, kuris Sutvarko 
Visą Sistemą.

Milionai Šeimynų Atsideda
Ant Dr. Caldwell Recepto

Kada Dr. Caldvvell pradėjo 
pralbtikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liuosuotojo nebuvo to- 
kis didelis, kaip kad dabar yra. 
žmones gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oro ir saules. Bet 
net ir tjadą buvo aštrus liuosuo- 
tojai ir valytojai pašalinimui 
konstipacijos, kurie, Dr. Cald- 
v/ell nuomone, nebuvo tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Todėl jis parašė receptą laxa- 
tyvui, skintam jo pacientams.

Receptas nuo konstipacijos, 
kurį jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
ap tiekoms 1892 m. po vardu 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, 
yra skysta augaline gyduolė, 
taikoma moterims, vaikams ir 
senesniems žmonėms ir jie yra 
reikalingi tokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin.

Po sėkminga vadovybe šis 
receptas parodo savo vertę ir 
dabar, jis yra daugiausia par
duodamas skystas laxatyvas 
pasaulyje.. Tas faktas, kad 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi, kad gauti pagelbą 
nuo galvos skaudėjimo, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški
nimo, netekimo apetito i? mie-
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go, prasto kvapo, dyspėpsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonkų po ran
ka skubiam reikalui.

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama mo
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat ver
tingas senesniems žmonėms. 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas. Pabandymas tikrai per
tikrins kiekvieną šeiminą apie 
vertę šio garsaus recepto.

TIESIAI

Wsa I 
Į V $>zlO £6. !93O fa
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I KLAIPĖDĄ

' ■ I ' T*a **r finvKi. ky

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS/PADARYT KELIONĘ ATMIN
TINU {VYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMU IR MALONUMU 

DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS..............
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

I KLAIPĖDĄ
Trečia klesa į vieną puse
Trečia klesa į abi pusi ..
Turint, trečia kl. i vieną pusę $123.50,
Tur. treč. kl. i abi pusi (inin.) $204.50- 
Cabin klesa ............................ $142.50

$107.00
$181.00

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
pusė kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 
Valdžios Revonue ir Head 

Tax atskyriam.
TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 

STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

3
17

17
26

IŠPLAUKIMAI LAIVU 
Iš NEVY YORKO:

Balandžio .. “ESTONIA” 
Balandžio “L1TUANIA” 
Gegužės .... “POLONIA” 
Gegužės ..... “ESTONIA”
Gegužės .... “L1TUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tąojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 $o. Dearborti St., Chicago, III. 8 Bridge St., New York, N. Y 
Union Trust Bidg., Pittsburgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
Savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams lik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

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

Kadangi 50 centu j Lietu va siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalykų, nes ne vienų lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų* ir savo giminiu adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

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

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

ite.ru
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aiškinant pasakaičių skaity-1 
' mų, buvo išreikšta daug naudin- <*čs” parengime, Lietuvių Au

(litorijoj. Busiu,
nukrito 

Tudjaus sužeistąjį įne
šė butan ir pašaukė daktarą, 
I et ‘ tasis rado Yuška jau mi
rusį.

Velionis buvo 16 m. amžiaus, 
ynojo iš Kražių vals. Paliko 
moterį, tris dukteris ir sūnų.

Laidotuvės bus penktadieny, 
kovo 21 d., iš namų į šv. Kry

žiaus bažnyčią ir į šv. b 
•miero kapines. Laidotuvėse 
tarnauja pp. Eudeikiai.

Dovanų bilietai atspausdinti, venti. Neprisidėjusioms niekur, 
Juos galite gauti pas komisijos jų iždas pareitų i privatiškas 
narius. ( rankas. Kol dar n? vėlu, tai gali

Susivienijimas priėmė įneši- bile ^bkia draugija prisidėti 
mą bendrovės lotus įkorporuo- prie susivienijimo. Susivieniji 
ti. Atstovas infoimavo stoti mo yra trys sk . ir.i. Kokį sky- 
už įkorporavimą šči ininkų susi- rių no. ė .te, tokį gale ite pa a 
rinkime. Sakoma, neužilgo še- rinkti.
rininkų susirinkimas busiąs. Ji - Ši dalyką draugi jo: 

įsai bus svarbus. Būtinai visi kitę. Jeigu kas be
turėtų atsilankyti

Teko
d. augi ja
sivienijimo. Butų gerai, kad i. 
daugiau .prisidėtų. K-!pn„ms 
draugijoms šiuo lajka sunku gyr ton Avė

nard Simutis, sekretorius; vice- slydo koja ir Yuška 
pirmininkai: Anton Radomski, žemėn.
J. Yuskevich, Alex Dargis, A
L. Thomas.

gų minčių iš dailiosios literatū
ros srities, būtent,, kas yra pa
sakaitė, ar naudinga mums yrr 
pasakaitė ir t.t.

Mano supratimu, tas suma
nymas yra sveikintinas ir ver

kimo ne tik 134 
kuopos narių, bet ir kitų mote
rų ir mišrių organizacijų, nes 
jis įvykinti labai lengva, o pa 

, simokinimo iš jo daug galėtu
■ mem semti. Sumanytojos žo
džiais tariant: “draugės, jeigu

i mes per porą metų tą1 literatu 
5_ I ros šaką seksime atidžiai, su

I sipažindamos su ten rašomais i- 
i vairiais klausimais, taippat su 
rašytojų autobiografijomis, tai 
mes po to laiko nebepažinsime 

i pačios savęs. Nejučiomis pasi- 
' jusime, kad daug daugiau ži-
■ nome ir daug toliau pabėgome 
iš paprastojo gyvenimo, negu 
tos, kurios tokios progos netu
rėjo.

S LA. 131 kuopos narės no
riai tą sumanymą priėmė ir iš
rinko jam vykinti komisiją iš

■ dviejų narių, pp. J. Baranaus
kienės ir K. Katkevičienės.

—M. K-ne..

“Birutės” jaunųjų 
vakarėlis Iš politikos lauko

Iš S. L. A. 134 kuo- t»s susidomeji
pos susirinkimo

Į šios kuopos susirinkimą ko
vo 7 dieną, McKinley parke, na
riu susirinko gana daug—apie I 
pusę šimto.

Susirinkimo tarimai pažymė
tini kaip 'tarimai kuopos atgimi
mui. Be paprastų kuopos rei
kalų aptvarkymo ir keletas! 
naujų tarimų pravesta, būtent 
—Seimo rengimo komisijos pra
šymas patenkinta, prisidedant j 
prie seimo rengimo, ir išrinkta Į 
trys delegatės, p-lė Viščiu liūtė 
ir p-nios J. Baranauskienė ir 
M. Kenutienė.

Toliaus, ir tur būt vienas 
svarbiausių tarimų padaryta 
tai įvesti kuopos susirinkimuo
se pasakaičių arba lošimų skai- j 
tymą.

PAVASARIS ČIA 
PAT!

Pavasaris prasideda kovo 21, bet 
pirmosios to malonaus sezono sa
vaitės vis dar būna žiemos- jtakbje, 
ir ius ealite tas pavojingas savaites 
praleisti saugiai jei savo kūną ap- 
šarvosit nuo ligų. Tam tikslui 
TRINERIO KARTUSIS VYNAS 
yra geriausias vaistas. Jei jūsų vi
duriai tvarkoj, tai visas kūnas spri- 
riasi prieš pavasario ligas. Trinerio 
Kartus Vynas pastato jūsų vidurius 
geriausion padčtin, užlaiko švarius, 
gerina virškinimą ir neleidžia vidu
riams užsikimšti. Imk jo reguleriai 
po stalavą šaukštą prieš kiekviena 
valgį. Pradėk šiandie. Visose antie- 
kose. Sempelis iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dept. 24

Iš Birutes

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar Raunami šių metu 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

pirmieji 
kac

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

katoms iki 9 vai. vakaro.

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILI*

sėdy- 
tiktai 
viską

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street®

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scr.een

‘The Sacred Flame’
Dalyvaujant

Pauline Frederick, Conrad
Nagel
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

Pereita šeštadienio vakara 
Liet. Aud. mažojoj svetainėje 
buvo surengtas “Birutes” jau
nųjų choristų vakarėlis, kurį jie 
pavadino “hard times party”. 
Reikia prisipažinti, kad man 
teko pirmą kartą dalyvauti pa
našios rųšies vakarėly. Didžiu
ma jaunuolių— merginų ir vai
kinų buvo farrneriškai apsirč 
dę su “overauzėm”, purvinais 
bei suplyšusiais batais ir šiau- 

! etinėmis skrybėlėmis. Kai kurie 
buvo virvėmis' per juostą susi
rišę. . .

Jie turėjo ir savotišką pro- 
j gramą: dainų, monologų, virvės 
Į traukinio ir kitokių šposų, kas 
jaunimą, matyti, labai patenki
no.

Vakarėlyj dalyvavo gražus 
būrelis jaunimo ir šiaip biru- 
tiečių bei “Birutės” rėmėjų. 
Vakarėlio vedėju buvo p. F. Ja- 
kavičius, “Birutes” solistas ir 
komikas.

Prie progos reikią priminti, 
kad ateinantį sekmadienį; kovo 
23 d., Birutė stato Liet. Audit. 
gražią operą “Cavalleria Rusti
cana”. P-as Steponavičius, “Bi
rutės” vedėjas, daug darbuoja
si, kad pastatyti šią operą kuo- 
geriatisiai.z Tad' “Birutė” ir vėl 
suteiks Chicagos lietuvių visuo
menei estetinio pasitenkinimo.

—-Rep. V.

Brighton Park žinios

I ilhuanian Republican Glub 
cf Brighton Park, speeialis su-į 
•.trūkimas bus Re I vergo vaka
re, kovo (Mareli) 20, 1930, 8- 
ią valandą, Grbmonto salėje, 
1535 S. Roekwell SI. (kam
pas 45 ir Rockwell SI.). Visi 
kliiibiečiai. ir lietuviai ♦ yra pra
šomi atsilankyti į šį susirin
kimą. Išgirsime pareiškimus 
savo vietinių ir kitų kandida
tų, kurie bus 
kliubą. Lietuviai ... __ o___

P? vyzd ingos pi .-.kalbos

pa-

neaišku.
'tai galite gauti iš -ueivienijimo 

viena informacijų arba km Ktuciją.
ada piisidčti prie Su- Susivienijimo su.Linkimai į- 

vyksta antrą p tnyčią kiekvieno 
mėnesio svetinėje 3'! 1 Kensing-

Kovo 12 dieną M. Meldažio 
svetainėje, lietuviai socialistai 

> surengę prakalbas. Nors 
publikos susirinko ne daugiau
sia, bet visgi buvo gražus bū
rys.

Kalbėjo drg. P. Grigaitis. 
Tvarkos vedėjas atidarė vaka
rą ir paaiškino nors trumpai, 
bet vykusiai, kas yra socialis- 

kon- lai, kokie jų siekiai.
Po to pakvietė drg. Grigai

tį. kalbėli. Grigaičio kalba tin
kamai įvertinti reikėtų ją visą 
atpasakoti, čia betgi pasaky-

uŽĮOTŠyti per|buvo 
>ai is Brighton „„m:

parodykinle, kad' mes savo kan
didatus remsime ateinančiuose 
rinkimuose.

Anthony Naugžcmis, rast.

Babravičiaus 
certas Floridoje

čik?gk‘lė p-nia Osinskienė 
kuri šiuo laiku atostogauja isju 
FJoridėje, praneša, kad atosto-Į rjn|nLfa jr . 
gas turinti laibai smagias.

Ji, -be to, praneša, kad tu
rėjusi malonų siurprizą nese
niai, kai p. Babravičiui buvęs 
surengtas koncertas St. Peters- 
burg, Florida.

Publikos, teisybė, buvo 
daugiausia. Bet tie, kurie 
silankė, tai tikrai gerėfosi 
Babravičiaus dainavimu ir jau 
aplodismentų ir padėkos žod
žių nesigailėm. O programas^ 
t. y. dainos, kurias p. Babra
vičius dainavo, buvo iš įvairių 
kompozitorių kurinių, ir dai
navo jis keliomiį kalbomis, ži
nom?, dainavo p. Babravičius 
ir lietuviškas darnas, 
pe p. A. Vanagaičio 
svajonėms papuošta” ir 
jau

Ar Jūsų Miegas Sutrukdomas?
Veikite greitai dėl inkstų nereguliarumų

rininga ir aiški, ir visi susi- 
rinkusfejį didžiausiu dėmesiu 
klausėsi kalbėtojo žodžių. Vi
si buvo patenkinti.

Tai kreditas socialistams už 
pasidarbavimą. Po prakalbų 
man teko matyli, kaip klausy
tojai spaudė drg. Grigaičiui ir 
tvarkos vedėjui ranką 
darni už surengimą 
šioje kolonijoje.

Ir aš, nuo savęs, 
socialistams, kad ir 
tokių prakalbų jie 
Westsidėje. i

'Senas Westsidietis.

gVElKATA nukenčia kada inkstų neregi ari mai sutrukdo 
miega. Ir tankiai tai bvtia įspėjimas, kuris neturi būti 

nebojamas/ Jeigu kvaršina mažas ar deginanti, šlapiniasis ir 
kclimasis naktimis; jeigu jus turite nuolatinį strėnų skaudėjimą 
ir jaučiatės sustyrę, spaudantys ir pavargę; susidomėkite. Pa- 
gelbėkite savo inkstam;; nirm tvirtai įsigalės inkstu pakrikimas.

Kad paakstinti normali inkstu veikimą ir pagelbėti savo ink
stams apvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje.

50,000 Vartotoju Pataria Doan’s:
John J. Iloylc, 131 Mitin St., Keene, X. II.. Hiiko: "Aš buvau sil/dyres ir 

nknudaiitiH ir jaučiau aitrius ^skausmus nug-aroR kryžiuje. Kvaituliai vargino 
mane ir kartais nnrtrčdavo akyHe. Inkšti) £la)>inwuHe buvo lankuti, sutruk- 
dantis mano poilsį po kelis sykius j naktį. Doan’s Pilis mane kuoseriausih 
HUtvarkft.”

Lietu-
’ cho-

Ateinančio) nedalioj 
i Auditorijoj “Birutės 
i turės gerą progą pasirody- 

skambančiomis melodingo- 
dainomis operoj “Cavaller 
Rusticana”, nes šioj ope
randas] chorui daug gra- 

dainų.
Birutiečiai gerai yra susimo- 

kinę ir ketina jas šauniai dai
nuoti. Pirma 'daina, chorui 
pradedant pasižymi stebėtinu 
gražumu melodijos. Tur būti 
nerasi nei vieno žmogaus, ku- 

Prasideda

vių

mis 
ria 
roj 
žiu

ne 
at- 

P-
ačiuo- 

prakalbų

Cicero

riam ji 
žodžiais:

Vaisiai

Čiulba

taip ant medžių šyp
sosi, 

paukšteliai tarp skai- 
[drių žiedų.

Laikas džiaugsmingasai! 
Meile taip šypsosi gamta 

[visur, 
Džiaugsmas veidų.

Lauke smagu, ten daug erd- 
[vės ir valios 

Su vėjelių ratelių aidas plati- 
[kia!

Gražuolės, įraukia mus prie 
[jūsų svajos.

Vos poilsio • po darbo susi
kauki, 

Mes skubame tuoj prie jus k 
Po darbo vargingo 
Džiaugtis žaislu jauniems 
Juoku širdingu.
Kompozitorius Petras Mas- 

eagni šiai operai parašė gra
žiai Skambančią muziką, ir va
karų lankytojai turės progos 
išgirsti ją sekmadienį “Biru-

Praėjusį šeštadienį, vakare, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje 
ėjo smarkus tošis Raudonos 
Rožės jaukto su vyčiais. Pir
mame tošyje dalyvavo mergi
nų jauktai. Kadangi pavėlavau, 
tai mačiau tik užbaigą. Atro
dė, kad lošė smarkiai, čikagie- 
tės laimėjo.

Tarpe vyrų jauktu ėjo at
kakli ko&i. Abu jaukiai veikė 
energingai, 
kad prieš
jauktą negali niekas atsilaiky
ti. Taigi šis sakymas ir minė
tą vakarą pasitvirtino; Raudo
nos Rožės jauktas įveikė vy
čius.

Bet yra sakoma, 
Raudonos Rožės

Hc * >’t

Sekmadienio vakare Draugy
stė Lietuvos Kareivių turėjo 
vakarų. Parengimas buvo pa
vadintas juokų vakaru. Reikia 
pasakyti, kad ir buvo juokų iki 

netikėjau, 
tokią ga-

ausų. Niekuomet 
kad draugystė turėtų 
bių narių.

Publikos susirinko 
mui vidutiniškai, o
vėnios laiku, tai ir gana daug.

Ciceronas.

parengi- 
kaip ga-

pasakyti”.

j u tar-

bi-

Class Health Institute Iš politiško lauko

Town of Lake
Užsimušė nukritęs laiptais

Nelaimę ir mirtį žmogus ga
li patikli visur — net ir savo 
namuose.

Štai Jonas Yuška, senas 
Town of Lake gyventojas, gy
venęs 4131 S. Marshfield Avė., 
sveikas ir linksmas pirmadie
ny gryžo iš darbo namo — 
prie savo šeiminos. Lipant laip
tais į savo butą trečiame aug
ate ištiko didelė nelaime pa-

pa tarčiau 
daugiau 

surengiu

Kensington
Susirinkimas

Kovo 14 d., paprastoje sve
tainėje, įvyko Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai.

Paėmė aplikaciją V. Repšie
nė.

Sirgo J. Kareška ir L. Dara- 
•tis. Tebeserga A. Nainys, gy
venantis Chicago Heights. Jisai 
serga jau trečias mėnuo.

Du išvažiavimai rengiami. 
Pirmas įvyks birželio 22 d., ant
ras išvažiavimas liepos 27 d. 
Wildwood miške. Pastarasis 
išvažiavimas bus su dovanomis.

Garsinkilės Naujienose

Stephen J. Seninas

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

__ įmini hiiiim—m it ir ibi u inrr      - — --■ r» . imut. m, i 

__, , i R in.fi.li r.-Rr——

Dar Tokio Chicagoje Nebuvo!!!

Margučio- - Koncertas
Vaidinimas ir Dainos

Nauja programa. Dalyvauja Margutis, Dzimdzi-Drimdzi, 
rinktinės Chicagos artistų — dainininkų jiegos 

, ir Vaidylų Choras
PROGRAMĄ SPECIALIAI RUOŠIA A. VANAGAITIS 

Platesnis aprašymas bus vėliau 
Koncertas įvyksta

Lietuvių Auditorijoj, 
Sekmadieny, Balandžio (April) 6 d. 
Visu draugijų, organizacijų prašoma nerengti tą diena paren

gimų. Sugelbčkite Margutį savo atsilankymu.
Maloniai visus kviečia MARGUTIS.

65 East Garfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy-

Atsidarė lietuvių skyrius

Šis . _
mas, kuris išima kūno nuodus su 
Pat
vieta Chicago j e.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS', REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

šaknimis. Tai yra vienatinė

šio mėnesio 10 dieną repub- 
likonų partijos (Dęneeho gru
pės) rinkimų vajaus centre at
sidarė lietuvių skyrius, kurio 
adresas yra: .405 W. Madison 
Street, Rooni 506; tel. — Dear- 
born 8410. Skyriaus raštine at
dara nuo 9 valandos ryto, iš
skyrus sekmadienius.

John Zolp, pirmininkas, Leo-

Gerai Chicagos lietuviams, o ypač 
Brighton Parke žinomas kaipo sąžinin
gas ir daug gero lietuviams padaręs 

žmogus, t
REPUBLIKONŲ KONDIDATAS J

County Commissioner
OF COOK COUNTY

1 
PRIMARY: UTARNINKE, 

BALANDŽIO 8, 1930
Nuoširdžiai prašau • Chicagos lietuvius 
balsuoti už visus lietuvius einančius j 
viešus ofisus. Tai yra musų pa

reiga.

JOHN PAKEL & CO.
, /{PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parūpinant planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
jvairius 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 virfiminetais reikalais meldžiame 
atsilankyti j offisą 2621 West 71st St.

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Te!/ Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by
Lithuanian Ncvvs l'ub. Co., Izic. 

1739 South Ilalated Stre«t 
Jekphone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptipn Ratai i 
$8.01 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicaga 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy

Entered as Second Clasa Mattor 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., uadar the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, i ištiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chb 
cago. Iii. Telefonai Roose.velt 8600.,

“SVARBIAUSIA” ŽINIA

Per keletą dienų Amerikos didieji dienraščiai ant- 
galviais per visą pirmą puslapį garsina Chicagos “but- 
legerių” karalių, Al Capone. Labai retai būna, kad tiek 
vietos laikraščių žiniose pašvenčiama Jungtinių Valsti
jų prezidentui.

Tai charakteringas reiškinys dabartiniems prohi- 
bicijos laikams.

VISUR JIE VIENODI

-------------------------------------------------------------------------r-----------------

MILIŪNAS ORGANIZUOTŲ SOCIALISTŲ

Vokietijos socialdemokratų partija jau turi dau- 
giaus kaip milioną narių “geram stovyje” (t. y. mo
kančių duokles). Partijos metraštis rodo, kad pereitų 
metų pabaigoje narių skaičius buvo toks: 803,442 vy
rai ir 218,335 moters; viso 1,021,777.

Šito milžiniško narių skaičiaus partiją pasiekė nuo
latiniu augimu. Pernai rudenį, per specialę kampaniją 
naujų nariu gavimui, į socialdemokratų partiją įsirašė 
84,000 nauji nariai. Tai rodo, kad yra dar platus darbi
ninkų sluoksniai, kuriuose socializmo idėja randa vis 
naujų pasekėjų.

Vokietijos socialistai nuo seniai yra pavyzdys so
cialistų partijoms visame pasaulyje. Jau prieš didįjį 
karą Vokietijos socialdemokratai turėjo galingą orga
nizaciją ir per rinkimus į reichstagą (krašto parlamen
tą) vieną sykį buvo gavę daugiau kaip tris milionus 
balsų. Po 1918 m. revoliucijos, kuri nušlavė kaizerio 
sostą, socialdemokratai, kaipo vienintelė partija, aiškiai 
stojanti už respubliką, patapo vadovaujanti jėga val
stybėje. Socialdemokratai butų lengvai galėję patrauk
ti savo pusėn daugumą žmonių ir tuo budu paimti į- 
savo rankas visą galią, jeigu bolševikai nebūtų suskaldę 
Vokietijos darbininkų judėjimo.

Sunkiausi laikai socialdemokratams pokarinėje ga
dynėje buvo 1923-4 metais, kai dėl Ruhro srities okupa
cijos susmuko vokiečių markė ir kilo pasibaisėtinas 
pramonės krizis krašte. Tuomet atrodė, kad bolševizmo 
arba fašizmo bangose žus Vokietijos respublika ir so
cialistinis darbininkų judėjimas. Bet krašto finansams 
susitvarkius ir pramonei atsigriebus, socialdemokratija 
vėl ėmė stiprėti.

Joki Maskvos šelpiamų komunistų “pučai”, jokios 
bolševikiškos provokacijos dabar nebegali daugiaus su
laikyti socialdemokratų augimo. Ir Vokietijos buržua
zija, nors ji ir dar taip socialdemokratų neapkenčia, 
yra priversta jiems nusilenkti. Socialdemokratai užima 
atsakomingiausias vietas visos Vokietijos valdžioje, 
būtent: kanclerio (ministerio pirmininko), vidaus rei
kalų ir darbo. Taip pat svarbiausios vietos priklauso 
socialdemokratams ir Prūsų valdžioje. Be socialdemo
kratų šiandie negali susidaryti jokia pažangi valdžia 
Vokietijoje. Todėl ta milioninė darbininkų partija yra 
be galo svarbus veiksnys ne tik Vokietijoje, bet ir viso 
pasaulio politikoje.

VIENA NEDARBO PRIEŽASČIŲ

Šiandie nedarbas siaučia“ daugelyje šalių: Anglijo- 
je, Vokietijoje, Amerikoje, Belgijoje, "Austrijoje, Itąli-

Kai buvusis Amerikos komunistų vadas Lovestone 
bando surengti savo prakalbas, tai jisai turi šauktis 
policijos pagelbos, ries kitaip “stalincų” frakcija užpuo
la ir jėga išardo susirinkimą.

Tas pat dedasi ir kitose šalyse, kur yra komunistų. 
Aną dieną “reguleriai” komunistai Berlyne, Vokietijo
je, užpuolė ir baisiai sumušė buvusįjį savo vadą Brand- 
lerį, kuris yra pasitraukęs iš oficialės komunistų par
tijos. Apie tai praneša telegrama iš Berlyno.

Brandleris (buvęs Vokietijos komunistų partijos 
pirmininkas) laikė prakalbą viename mitinge, kurį bu
vo surengę jo šalininkai. į mitingą įsiveržė būrys “sta
lincų” ir ėmė mušti susirinkusius geležgaliais, švini
nėms buožėms ir kitokiais galvažudiškais įrankiais. 
Brandleris buvo taip sumuštas, kad jį turėjo gabenti | 
ligoninę. Be jo buvo skaudžiai sumušti da ir daugelis 
kitų dešiniųjų komunistų.

Tai, vadinasi, “idėjinė kova”!

joje ir kitur. Nedarbas eme reikštis pastaruoju laiku 
net ir Francų oje, kurioje iki šiol darbai ėjo labai gerai.

Viena tos didelės nelaimės priežastis yra protėkci- 
itiui muitai.

Muitai, kurie yra Uždedami ant svetimų prekių 
tikslu apsaugoti nuo svetimos kompeticijos “savąją” 
pramonę, sulaiko prekių apyvartų tarpe šalių ir tuo bū
du visur trukdo biznio vystymąsi.

Muitai kelia prekių kainas, o dėl prekių brangumo 
žmonės jų mažiau perka. Muitai, be to, verčia kapitą- 
listus eksportuot vietoje prekių kapitalą. Amerikos 
Fordas ir General Motors, pavyzdžiui, steigia savo dirb
tuves Kanadoje, Anglijoje ir Vokietijoje, kadangi mui
tai apsunkina automobilių eksportą i tas šalis. Bet 
kuomet Amerikos kapitalai yra jdedafni' į pramonę sve
timose šalyse, tai Amerikos darbininkams palieka ma
žiau darbo.

Muitai, žinoma, nėra vienintelė nedarbo priežastis. 
Bet jie yra viena svarbiausiųjų priežasčių, ir juos pa-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metami ....»••••••••••«••«• • MM MM $8.00 
Pusei metu ......................  4.00
Trim* mėneaiama_____________ ___ , 2 OO
Dviem mėnesiam _______mm,_____ 1.50
Vienam mėnesiui _______________ 76

Chicagoj per iiueiiotojusi 
Viena kopija 3c
Savaitei _______ .u........ .............._ 18c
Mėnesiui_________- ----- -  - __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ---------- ,---------------- , $7.00
Pusei metu ..........      8.50
Trims mėnesiams ___________ 1.75
Dviems mėnesiams _...............  1.25
Vienam mėnesiui _____________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ~------ $8.00
Pusei metų.................................... 4.01
Trims mėnesiams ----------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

naikinus, t. y^ įvedus tarptautines prekybos laisvę, dar
bai visam pasaulyje žymiai pagerėtų. Tečiaus stambu
sis kapitalas daugumoje šalių yra tam griežtai prie
šingas,* kadangi jo pelnams nedarbas mažai tepakenkia. 
Darbams sumažėjus, nukenčia darbininkai ir smulkieji 
biznieriai, kurie gyvena tiesiog iš darbininkų, bet ne 
kapitalistiški trustai. Trustai dažnai tyčia uždaro dirb
tuves, kad galėtų pakelti kainas savo prekėms.

Amerikos kapitalistai, kurių reikalus gina rępubli- 
konų partija, stoja už kuo aukščiausius muitus. Ir dau
gybė mažiukų biznierių tą partiją remia, patys neišma
nydami, kad tuo jie neria sau kifpą ant kaklo.
> — ---------------- --------- -------- ---------------------- - — ■ M ■ . II.......■ ■■........... ..... II................... I ... . ....................................................... ......

Kodėl žmonės yra 
žiaurus?

Juo labiau studijuoja žmones, 
tuo daugiau mėgsta šunis.— 
Gruzinai ir žydai. — Mozė bu
vo genas psichologas. —Ver
gu psichologija. — žiaurumo 
pavyzdžiai. — Gruziną ii‘ tur
ką .skerdynės. — Bolševiką 
šeimininkavimas Gruzijoj. — 
žiaurumas yra aplinkybių pa- 
(’aris.

Leonard Marteli iš profesijos 
yra daržininkas, bet liuosą lai
ką jis praleidžia antropologijos 
studijavimui. Prieš kiek lako 
jis parašė knygą vardu “Men 
Are Likę That”. Jis yra tos 
nuomonės, kad norint pažinti 
žmonija reikia studijuoti žmo
gų. Ir juo jis labiau studijuoja 
žmones, tuo daugiau mėgsta šu
nis. Bet gal dėlto, kad apie šu
nis jis mažiau težino, kadangi 
ją nestudijuoja.

Prieš porą metų jis važinėjo
si po Artimų Rytų kraštus ir 
priėjo prie labai įdomių išvadų 
kai dėl tenykščių gyventojų. Jo 
nuomonė yra ypač įdomi ryšyj 
su Palestinos riaušėmis. Marteli 
yra gerai susipažinęs su Palesti
nos ir aplinkinių kraštų1 padėti
mi.

Nelabai seniai žurnalistas 
Paul Husserl aplankė Hartell’ą 
ir turėjo -su juo pasikalbėjimą. 
Marteli papasakojo žurnalistui 
daug-maž tokių dalykų:

Nuo 1920 iki 1922 m. aš daug 
važinėjausi po Gruziją, Rusiją 
ir kaimyninius kraštus.. Važinė- 
jausi vyriausia biznio reikalais. 
Buvo kilęs sumanymas užvesti 
ten pavyzdingą žemės ūkį su pa
galba amerikoniškų mašinų. 
Ūkis turėjo susidėti iš 22,000 
akėtių žemės.

Aš gerai susifVąžinau su toto
riais, kurdais ir turkais’, ^pie 
rusus ir gruzinus aš patyriau 
tokių dalykų, kurie kartais yra 
sveikiau nežinoti. Ypač man 
teko gerai susipažinti su Gruzi
ja. Tai nedidelis Kaukazo kraš
tas,—maždaug tokio didumo, 
kaip Connecticut valstija. Ten 
gyvena apie keturios dešimtys 
įvairių tąutelių, kurios vartęja 
keturias dešimtis skirtingų ‘kal
bų. Bendrumas tarp tų taute
lių pasireiškia tik viename da
lyke: vienos tautelės neapkenčia 
kitas. (

Daug įvairių tautų ir rasių 
perėjo per tą kraštą. Tuo at
žvilgiu Gruzija prilygsta Pales
tinai. Tarp žydų ir gruzinų yra 
nemažai bendrumo. Tiek vieni. 
tiek kiti yra neapkenčiami savo liūdnesni, baisesni. Tokios; ga-

kaimynų. Skirtumas yra tik 
tas: žydus neapkenčia krikščio
nys, o gruzinus (kurie, yra kri
kščionys) neapkenfta magome- 
tonys'.

Gruzinai, kaip ir žydai, , yra 
persekiojama tauta. Kai kurie 
jų budo pažymiai yra murris vi
sai nemalonus. Bet tai neišven
giamas tam tikrų/sąlygų pada
ras. Tiek žydai, tiek gruzinai 
buvo pavergti. O ta aplinkybe 
privedė prie to, kad pas juos 
susiformavo vergo psichologija.

Možė, kai jis išvedė žydus iš 
Egipto, turėjo vergų armiją. 
Možė buvo protingas. Jis' su žy
dais klajojo po tyrlaukius per 
keturis dešimtis metų, kol jo 
vergai išvirto tinkamais' ka
riais. Tąsyk jis užkariavo Pa
lestina.

Senovėj nugalėta tauta pa
prastai būdavo pavergiama ir 
žiauriai persekiojama. Padariny 
pas pavergtuosius' išsivystydavo 
vergų psichologija, nes ji padė
davo jiems prisitaikyti prie ap
linkybių. Bet dėliai to jie buvo 
dar* labiau neapkenčiami, tokiu 
budu pavergtieji atsidurdavo 
savo rųšies užburtame rate.

Kartas nuo kauto gaunamo 
mes iš Azijos sujudinančių ži
nių. Pranešama, kad ton įvyks
ta skerdynės', kad žmonės degi
nama ant laužų ir 1.1. Gruzijoj 

tas pat galima pasakyti ir 
apie Palestiną—vargu butų ga
lima surasti tokį kaimą ir mies
telį, kuriame per paskutinius 
du tūkstančių metų nebūtų įvy
kusios pasibaisėtinos skerdynės. 
Atsiminimai apie tas skerdynes 
pas žmones užsiliko dainose ir 
pasakose. Visi žino apie^Geng- 
his Khaną ir jo barbariškus žy
gius, lyg tas užkariautojas bu
tų gyvenęs prieš porą metų. 
Gruzijoj žiemos naktys yra il
gos ir šaltos. Sniego kalnuose 
prisnigta pusėtinai daug, žmo
nės ilgais vakarais susirenka 
prie ugniavietės ir prisimena 
praeitį. O ta praeitis labai ne
jauki: skerdynės, žiaurumai, 
žmonių kankinimai.

Kai motinos bando užmigdyti 
savo vaikus, tai jos' pasakoja 
jiems apie praeities baisenybes. 
Kada vėjas pradeda ūžti ir per
kūnas griauti, tai vaikams vaiz
duojasi turkų raiteliai ir sker
džiamųjų dejavimai. Vaikams 
neleidžiama užmiršti; prisimini
mais bandoma dar labiau padi
dinti neapykantą.

Vis’ur jie mato sugriautus ir 
sudegintus kaimus bei miestus. 
Griuvėsiai jiems pasako labai 
daug apie praeities kančias. Il
tie pasakojimai vienas už kitą 1 • 1 • • 1 • , « • m i • .

lygos, žinoma, uždeda savotišką 
antspaudą ant žmonių budo.,

žydai, kurie atvyksta iš Len
kijos, pasižymi savo klastingu
mu. Juis negalima pasitikoti. 
Kadangi Lenkijoj jie Uuvo spau
džiami ir persekiojami, tai pas 
juos išsivystė ir vergiška psi
chologija? Beit visai kitokį įs
pūdį daro jų vaikai. Užaugę 
skirtingose aplinkybėse, jie yra 
skirtingi žmones.

Artimų Rytų žmonės yra pri
mityviški. žiaurumą jie pati
ria kas dieną. Ten yra žiauri 
gamta ir žiaurus žmonės. Su 
tuo jie apsipranta. Kartą Mar
teli buvo liudytojas tokio atsi
tikimo. žiemos metu važiavo 
jis iš Batumo į Aleksandropolį. 
Važiavo prekiniame vagone. Va
gono durys buvo atidarytos, 
nes kitaip butų buvę galima nu
trokšti. Prieš kalną traukinys 
pradėjo lėčiau eiti. Staiga iš 
kur <tai atbėgo kaimietis ir ban
dė įšokti į vagoną. Jo koja pa
sprūdo ir jis' pasikabino ant 
rankų. Tuo tarpu traukinys už- 
sikopė ant viršaus ir nuo kalno 
pradėjo smarkiau eiti. Kaimie
tis vis dar laikėsi įsikabinęs 
rankomis. Bet štai prieina prie 
jo vagono sargas, buvęs kari
ninkas. ir spiria jam tiesiai į 
veidą. Nelaimingas nebeaUi- 
laiko ir krinta po ratų.

Krašte^ kur su žmonėmis ap
sieinama, kaip su gyvuliais, su
žvėrėjimas yra neišvengiamas. 
Brutališkumas pasidaro pa
prasčiausiu dalyku. žmogų 
nužudyti ten nieko nereiškia. 
Martelį priveda sekamą atsiti
kimą. Laike revoliucijos, kai 
rusų armija pradėjo krikti, 
Aleksandropolyj (Kaukaze) už
siliko 5,000 turkų imtinių. Gru
zinai sudarė saVo valdžią' ir pa
ėmė savo globon tuos imtinius. 
Keliems menesiams praslinkus 
turkai įsiveržė į Gruziją. Gru
zinai paskubomis buvo privers
ti apleisti Aleksandropolį. Su 
savim jie pasiėmė ir likusius 
imtiniusv(2,000 jų jau buvo mi
rę). Kol jiė pasiekė KaraKleiss. 
tai beliko tik 500 imtinių; vi
sus kitus gruzinai sudegino pa
kely]. Tą pasibaisėtiną darbą 
atliko 'sekamai: bųi'ius imtinių 
suvarė į kaimiečių trobesius, į 
kuriuos prinešė šieno .ir šiaudų, 
ir paskui padegė.

žiauriai kaukaziečiai apseina 
<ie tik su žmonėmis, bet ir su 
gyvuliais. Gruzijoj važinėjimui 
ir žemes dirbimui yra naudoja
mi jaučiai. Ir dauguma tų jau
čių yra akli. Mat, kaukazietis 
be jokio pasigailėjimo muša 
jautį per galvą ir gana dažnai 
išmuša jam akis.

Vienas žiauriausių ir ^iekšiš- 
kiąusių dalykų atsitiko laike 
karo netoli Aleksan dropolio. 
Turkai suvarė j kalno tarpkelį 
apie 500 moterų ir vaikų ir su
badė juos durklais. Sužeistuo
sius. dabaigė šautuvų drūtga
liais. Taip darė todėl, kad ne
norėjo be reikalo eikvoti kul
kų... Keliems mėnesiams pra
slinkus Marteli susitiko su tais 
turkų kareiviais, kurie žudė mo
teris ir vaikus. Jie pasirodė la
bai mandagus ir geros širdies 
žmones, visuomet, pasirengę pa
tarnauti.

‘ Susmukus caro valdžiai, Gru
zija paskelbė nepriklausomybę. 
Bet neilgai ji tegyvavo kaipo 
nepriklausoma respublika. Įsi
veržė bolševikų gaujos ir nu
vertė įsikūrusią valdžią. Daug 
valdžios atstovų pateko .nelais
vėn. Bolševikai pirmą kartą ne
ilgai tešeimininkavo. šalyj' pra
sidėjo didelis' bruzdėjimas.^Gy
ventojai ėmo organizuotis. Ke
liose vietose prasidėjo sukili
mas. Bolševikai pamatė, kad 
jie negales atsilaikyti ir nuta
rė apleisti šalį. Bet pirm, ne
gu jie 'pasitraukė iš Erivano, 
tai surengė pasibaisėtinas sker
dynes: visi suimtieji nelaisviai 
(daugiausia buvusieji valdžios 
atstovai) buvo kirviais sukapo
ti ir peiliais subadyti. Antras 
bolševikų įsiveržimas taip pat 
pasižymėjo neįmanomais žvėriš
kumais.

Jie žudė gruzinus, sako Har-
tgĮk R dįLtOf kad jį^ buvo 

ševikai. Jie darė tai todėl, kad | 
jie, buvo aziatai; kad jie užaugo! 
žiaurumo apystovose. Ten 
žiaurumu pasižymi ne tik vyrai, 
bet ii- moteiys. Yra gerai žino
mas faktas, kad totoriai karo

SLA. Reikalai
■

Tareila, Simokaitis 
ir bolševikai

Bežiūrint į partijų organus, 
pasirodo, kad visų musų “be- 
paityvių” partijų yra tas pats 
tikslas—prasimanyti ir meluo
ti, šmeižti SLA. senąją Pildo
mąją Tarybą, kurios trusu ir 
darbštumu SLA. išaugo tokiu, 
kokiu dabar yra, ką matydami 
“prieteliai” ėmėsi visokių prie
monių šmeižti senąją Pildomą
ją Tarybą, o patys sykiu, kaip 
čigonai, kraustytis į Pildomosios 
Tarybos vietas— mat, gatavas 
darbas $1,320,462 grynais pini
gais.

Tareila nesugeba jokios savo
tiškos agitacijos vesti, nepajė
gia ' raštiškai kalbėti. Tareilos 
rėmėjai ir' nežino nei turi ką 
kalbėti, kad iškėlus Tareilą į iž
dininkus, o jau prakalbėję, tail 
vis gilesnę politinę ir moralę 
duobę jam kasa.

Kad Tareila su savo rėmėjais | 
eitu savu keliu ir skyrium nuo 
bolševikų, tai butų vyrai su 
“principu”, turėtų “blanką” po 
kojų, anot amerikonų, bet jie to 
neturi ir šokinėja bolševikų ly
timis—ledų gabalais po vado
vybe inžinierio Simokaičio, re
daktoriaus “Liaudies’ Tribūna“ 
—The Lithuanian Tribūne, kuri 
yra lygi buvusiai “Tautos Va
liai“, fašistų organui, Kaune. 
Tareila su sav(į tareiliukais ta- 
čiaus tyli apie Simokai'tį su jo 
melagysčių pilna “Tribūna“, ne 
liaudies, bet tareilinių, kurių 
prezidentu yra Simokaitis, Chi- 
cagoje. Pats jis nieko nepajė
gia parašyti ir viską kopijuoja 
iš “Lais'vės“ ir “Vilnies“, kad 
klaidinti Susivienijimo narius. 
Tarei lai labai patinka Simokai
čio insinuacijos-gunydymai, ir 
jis tyli kaip kirvakotį prarijęs.

Paskutinėmis dienomis bolše
vikai paleido savo paskutinę 
kanuolę per “extra“ lapelį iš 
“Laisvės“ lizdo, kurį siuntinė
ja net mirusių narių adresais 
užlipintuose vokuose-gromatose 
su nauju šmeižtu, buk Pildomo
ji Taryba jau ketinanti SLA. 
paversti kelių ypatų savastimi 

taigi Insurance kompanija, 
apie, ką p. St. Gegužis, SLA. 
Prezidentas, plačiai “Tėvynės“ 
num. 9 parašė nariams, parody
damas visas' tų “prietelių“ in
trigas—ir kaip tas viskas su
puola vienodai, Vis tų pačių di
rektorių, ir- nepaklusime sudėję 
Tareilą, Simokaitį ir bolševi
kus, tai turėsime vieną ir tą 
patį-trijulę. Taigi Tareila .šo
ka pagal bolševikų dūdą.

Bolševikai jau išsinėrė iš sa
vo senojo “progresyvio“ kailio 
ir pasivadino SLA. “Narių Dar
bininkų komitetu“ su visais 
bolševikų kandidatais'— kaip tas 
“e,xtra“ lapelis ‘rodo. Mainy
mas kailio, kaip tai gyvatei 
aš jau ne ta, ir skūra jau kita 
—bolševikams nieko negelbės, 
nes jie kailį maino kas vėjas, 
Iš to lapelio matosi bolševikų 
desperacija-nusiminimas, dėlei 
ištikimybės Suvienytoms Vals
tijoms Amerikoje ir šventimo 
Lietuvos Neprigulmybčs dienos, 
kaip kad Amerikoje Fourth of 
July. Na, pamatysime per sei
mą, kiek bolševikų sėdės gie
dant Amerikos ir Lietuvos him
nus?

Ant galo kyla klausimas, kęs 
finansuoja Tareilos ir bolševi
kų kampanijas? Bolševikai 
gauna iš Maskvos per Paryžių 
dideles sumas. Bet kur gauna 
Tareila su Simokaičiu? Juk jie 
nėra toki turtingi, kad galėtų 
tokias agitacijos—lapų-lapeli ų 
bilas apmokėti ip savo kišenių? 
čia į/a daug darbo spausdinti, 
lankstyti, į konvertus sudėti,
adresus užrašyti, štampas užkli-
'• , ■ 1 • -’-r' '' ’ ' . I W •- * A» ”• ' Z 

imtinius perduodavo moterimi 
kankinti, žiaurumas yra aplin
kybių padaras. Kada žmogus 
gyvena žiaurumo atmosferoj, 
tai neišvengriumai jis siigruliėja 
ir tampa žiaurus.—K. A.

SLA. nariams, apart kurių dar 
siuntinėjama ir- “Sandaros“ 
skaitytojams—sykiu viso arti 
30,000 lapelių, kurių tik vienam 
reikia ll/2 cento, viso $450. Tiek 
pat reikia ir bolševikams.

Lai pasisako Tareila su Si
mokaičiu, kas juos finansuoja?

Kada Simokaitis' yra prezi
dentu “tareilinės ligos“, ir jo 
agitacija supuola su bolševikų 
agitacija, tai aišku kas tą “ta- 
relinę ligą’ ’ir finansuoja*

Susivienijimo nariai dabarti
niuose rinkimuose Pildomosios 
Tarybos neklausykite tareilinių 
nei bolševikų aigtatorių ir 
abiem pasakykite LAUKAN Iš 
MUSU TARPO. Mes pasitikime 
savo nominuotais kandidatais, 
kurie sutaupė mums $1,320,462 
dolerių.

Visi eikite balsuoti ir prikal
binkite neinančius, nes dabar 
yra jūsų pridermė ir darbas 
apsaugojime SLA., tai yra, jū
sų pačių turto.

Visi kaip vienas balsuokite 
už šiuos jau visiems žinomus 
kandidatus:

St. Gegužis, Prezidentu,
A. Mikalauskas, Vice-prez.'
P. Jurgeliutė, Sekretorium.
K. Gugis, Iždininku.
AL Raginskas, Globėju,
J. Januškevičius, Globėju.
Ir išsikirpkite šį surašą, nu

sineškite į mitingą, kur galėsi
te ir kitus narius informuoti- 
pamokinti. —P. Mikolainis.

Skaitytojų Balsai
t— ■■■,.. ...................... 4

Operacija
Kiek laiko atgal “Tėvynėj“ 

tilpo straipsnis vienos Susivie
nijimo kuopos' sekretoriaus. Ta
me straipsnyj pasakyta, kad 
socialistai Susivienijimui norė
jo padaryti operaciją. Naujie
nos pareiškė, kad socialistai 
niekuomet jokios operacijos Te
norėjo daryti.

Aš sakau, kad socialistai 
SLA Seime - padarė operaciją. 
Kas «neatsimena DomijonaičioT 
žemantausko viešpatavimo lai
kus? Tada iš Susivienijimo bu
vo spenduojama ir braukiama 
ne tik pavieniai nariai, ale ir 
kuopos bei apskričiai.

Socialistai tam sauvaliavimui 
Seime padarė galą ir priėmė su
spenduotuosius ir išbrauktuo
sius. Tai buvo tikrai pasekmin
ga operacija. Ačiū tai operaci
jai šiandien Susivienijimas iš
augo į milžiną. Ir jis' stovi ant 
sveikų pamatų.

O kai dėl komunistų rengia
mos operacijos, tai galima tiek 
pasakyti, jog praktika parodė, 
kad komunistai yra graboriai, 
o ne chirurgai. Na, o *kur jus 
matote, kad graboriai darytų 
operaciją ?

Priegtam reikia dar turėti 
galvoj, kad Susivienijimas da
bar yra visai syeikas ir jokių 
operacijų nereikalingas. O kai 
dėl rusiškų raudonų šašų, kurie 
atsirado ant SLA kūno, tai juos 
bus' galima išgydyti ir be ope
racijos. —A' Vainorius.

Periodinei Skausmai
labai palengvinami .su 

OKANGEJNE MILTELIAIS 
Miliūnai kasmet suvartojami per 

virš 30 metų.
NEKENKIA

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUAJA 

1AP ORANGEINE OKp±UC MILTELIUS



Trečiadienis, kovo 19, 1930

CHICA -A

Užtroško durnuose

įdomus tyrinėjimas
Kaip jau visiems žinoma, Či

kagos adniipistracija laikinu 
buvo subankiotavusi. Kad iš
bristi iš keblios padėties, tai 
surasta paskolos ant busimų 
taksų pajamų. Paskola tečiaus 
gauta atmokant 6% palankos.

Dabar miesto tarybos finan
sų komisija nutarė daryli ty^ 
rinėjima, kodėl Čikaga turi mo
kėti palankų ()'< , kuomet kiti 
miestai, daug giliaus pas 
dę skolose, gauna paskolos
laukiamų taksų tik už 4 arba 
•IVi'* palankos.

naujienos;
.................... ................ ....... „■■■

Uetųyęg Akušeres
MRS. AN12LIA K. JARU8M
Physica! laerapy & MidwUe

v Naujoj vietoj '
GI 09 SouUi Albany Avenue

Grabonąi
Phone Boulevard 4139

.loseph Gudovvitch ir Danicl 
Barkus (1125 So. Springticld 
Avė.) užtroško dumuosę, kilus 
oaisrui beismante trobesio, ku- 
ris randasi adresu 1315 So. 
A vers avenue.

Gaisras buvo tik beismante, 
kur gyveno (Judovvileh ir pri- 
žiuiėjo dviejų fliatų trobesį.

Policija nužiūri, kad vyrai 
gėrę. Policijos manymu, jie 
prirūkydami cigaretus, numetę 
žemėn degantį degtukų.

Abu vyru rasta j 
voje. Kad, vyrai butų mėginę Į 
pabėgti iš užsidegusio beisman-l Taksikebas užmuši Frankį 
te, ženklų neužtikta. R. Ward, 1470 AVarncr avė.,

Daniel Balkus kišenėje ras- 73 nietų vyrą, ir jo seserį Mrs. 
ta džianilorių unijos narystės Lbuise Pelton, iš Bancroft, 
kortele. • ! Mieli. Nelaime pasitaikė jiems

----------------- einant per gatvę ties Ashland 
ir Cullom avės.

nt

(laižinelėje prie namų 
Halsted st. Atrodo, kad 
gyvenęs kaip visiškas 
is, nors iicseiiiai pavel- 

gulinčiu lo- (|ėj() turtą siekiantį «j>25,0()().

anglie K *

Gildei!

Dar vieną nudaigojo 
gengsteriai

i kulku 
italo, g

adresuDUSK) 
strect. Manoma, kad ji 
gojo gengsteriai.

nudai-

Kova dėl “mūviu” 
inadieniais

sek-

Kvanstone balandžio
1, alsavimai. Svarbiausia kova į 
eina dėl klausimo, ar leisti sek
madieniais rodyti čia kruta-1 
muosius pr,veikslus, ar ne.

Peticija su parašais 5,000 gy-: 
ventojų prašo leisti rodyti pa-j 
veikslus ir sekmadieniais, 
tamųjų paveikslų rodymai 
i\,dieniais yra priešingas 
terų republikonių kliubas, 
reikalui susitveręs
cvriigelikų bažnyčios ir keletas 
litų organizacijų. Young Mcn 
Christian Ass. organizacija lai
kosi neitraliai. Nieko nesako 
ne vedėjai ‘A'arsity”, vielinio 
kintamųjų paveikslų teatro.

1110- 
tani 

komitetas,

AGOTA AŠTRAUSKIENĖ 
po pirmu vyrų Ramanauskiene

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 13 dieną, vai. vak., 
1930 m., sulaukus 43 metų am
žiaus, gimus Naujo Griškabū
džio kaime, Šakių ap., ir valse., 
Lietuvoje. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Jurgi Aštrauską, 
dukterį Eleną Smith ir du sū
nūs—Juozapą C. ir Edvardą G. 
Ramanauskus, Amerikoje, o 
Lietuvoje seną motinėle, dvi 
seseris ir du broliu Užupius. 
Kūnas pašarvotas randasi na
muose 2211 North 74th Avė., 
Elinwood Park. III.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny, kovo 20 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namu i St. Williams pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agotos Aštraus- 
• kienės giminūs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai, paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Simai ir Duktė.

DVIEJU METU MIRTIES

JUOZAPAS GUDOVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 18 diena. 2 valandą ryte 
1930 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus. gimęs Tauragės apskr., 
Eržvilko parapijoj. Balniu kai- 
me. Paliko dideliame nuliūdi
me broli .VThteuŠa, seserį Pran
ciška Kavaliauskienę, švogeri 

ą Kavuliauskį, 2 pus- 
— Domininkas Brazas, 

K isieliua, pussesere 
Šukulienę; Lietuvoj 

Marijoną Gudavičienę,

brolius - 
Juozapas 
Marijoną, 
motina 1 
šešbi brolius ir brolienes, se 
šerį ii' š’vogeri. Kūnas paŠar 
votas randasi erahoriau. 
Skudo koplyčioj, 
Street.

Laidotuvės 
kovo 20 dieną 
iš koplyčios 
Lietuviu Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Gudavi- 
cziaus giminės, drangai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti iam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame.
Brolis, Sesuo. Giminės, 
Draugai ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

S. M.
W> LSth

1 vyk s ketverge
2 vai. po pietų 

bus nulydėtas i

Mirė kovo 16, 1928, palaidp- 
k tas kovo 21, 1928, šv. Kazimie

ro kapinėse, sulaukęs 46 metą 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Su
valkų red., Griškabūdžio para
pijoj. Varniškės .kainu*. Atmin
ties šv. Mišios su ekzekvijoms 
įvyks pėtnyčioj, kovo 21, 1930 
m., 7:30 vai. ryte, Šv. Antano 
Bažnyčioj. Cicero.

A. A. Juozapo Dayrrelio visi 
giminės, draugai ir pažystami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti pamaldose.

Ilsėkis mano mylimas vyre, 
musų mylimas tėveli/ laukda
mas musų ateinančių.

Nuliųdę liekame,
Moteris Magdalena, Duk
terys — Antanina, Anelė, 
Ona. Žentas, Sesuo Ona, 
Brolis Jon is ir švogeriai.

Leonas Shimkus
Pe rsi•.kyr<* s*u šiuo pasauliu kovo 18' 'dieną, 8 valandą ryte, 

1930 m., sulaukęs apie 10 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno r?d.,‘ 
Šiaulių apskr., Naujamie.-tės kaime. Paliko dideliame nubudime 
broli, Antanu, brolienę Oną, anūką Antaną Shimkus ir 
Amerikoj, Lietuvoj paliko .senus tėvelius, 
seseria — Veroniką, Zofiją tir Mortą. 
Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avė

Laidotuvės Įvyks ketvirtadieny, kovo 20 dięi)ąA 1 ;30 .vai. po 
pietų iš koplvčio.s bus nulydėtas Tautiškas, kapines. į . <

Visi A. A. Ix*ono Shimkaus gimines, (bąugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
pataniavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
BROLIS, BROLIENE, ANŪKAS IR GIMINĖS.

Laidotus ūse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 1139

gimines 
broli Vincentą ir tris 

Kunaš pašarvotas, randasi

Phone
Hemlock 9252

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

A. MASALSKIS
Musu nątnrnavinia* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet

'esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn A
CHICAGO. ILL. • 

o__

Gydytpjjii__
1
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Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu* 
tuvšf.e visose mled- 

ir - miesteliu
dalyse. Moderniška 

koplyčią veltui.
31*3 S. Halsted St.

Chicago, H!
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CU

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadlay Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
S.K YRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Roosevelt 7532

M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS
718 West 18th Street

Patarnavimas geras ir nebran
gus. Graži Koplyčia veltui

MOTIEJUS KURMIS'
Persiskvrė *su šiuo pasauliu 

kovo 17 dieną, 10 valandą ry
te, 1930 m., sulaukęs 60 me
ti amžiaus, gimęs Švėkšnos 
parap., i'.lėželių, kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį, 
posūni ir dukrelę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj, 710 W. 18 St.

Laidotuvės Įvyks ketverge 
.kovo 20.dieną. 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

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

Nuliūdo liekmne,
Moteris, Dukrelė, Posūnis 
ir Giminės.

Laiddtuvėse patarnauja gra
borius ' Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

WM3

JONAS YUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 dieną, 5:10 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukės . 46 
metų amžiaus, primes Raseinių 

. apskr., Kražių parap., Bruku 
kaime.

•, metus, 
liūdime 

dukteris 
L Helena, 

broli Joną, broliene Kučinskus 
ir Rimines, o-*''Lietuvoj brolį 
Kazimiera. seserį Veronika.
Kūnas pašarvotas randasi 4481 
S. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 21 dieną. 8„ vai. ryte * iš 
namu i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- 
l iu-.r; pamaldos už velionio 
sielą, o įš ten bus nulydėtas į 
šy. Kazimiero kapines.

Visi., Ą. A. Jono Yuškos gi
mines, draugai ir pažįstami 
ęsąt nuoširdžiai ..kviečiami da
lyvauti- laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

NuliUde liekamo.
Moteris; ‘ Dukterys, Sūnūs, 
Pusbrolis, Brolienė ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- ’ 
buriup Eudcikis. tel Yards 1741

....r .J ■- Z ,t |

Amerikoj išgyveno 27 
Paliko dideliame nu- 
motorj Johaną, tris

— Marijoną. Zofiją ir 
sunu Kazimiera, pus^

Lietuvis Graborius ir 
Balsam uoto jas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

-------O------
Telefonas Yards 1188

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 

SIECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
j svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at* 
,taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra 
žiausias klaidas, 
kreipiama i mokyklos vaikus, 
landos nuo 10 iki 8 vai. 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589
------ o------

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Įvairus gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniška

slaptas ligas vyrų ir mote.rq/se- 
nas žaizdas, ligas rectal

parodančią ma-
SpeciaU atyda at- 

Va-
Nedšlioj

------- o-------
Ofiso Telefonas Vlrglnla 0030 

Bes. Tel. Van Buren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto ihi 1 j?o pietų, 2 iki 4 ir 
O 1U 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

M* Namą ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stefa Banko

So. Ashland Ave«1800

Nuo 2

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 iki Ik

---- o------

■ ŽMOGAUS
■ AKIS

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

Jei
Dr.

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

x OPTOMETIUST 
.Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Stanley P. Mažeika;
Graborius ir

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Puriu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL

IGN. J. ZOL?
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.
I ■

Telefonas
Cicero 8724

norui*

Lietuviai Gydytojai

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tek Ualumet 3294
Nuo 9 iki 12 vak dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

• .7a. l. uavmnis, m ji
4910 So. Michigan AVb.

Tel. Kenwaod 5167
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wcst 22iid Street
Vak: 1—3 ir 7—8: Ncd. 10-12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 VT. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1628

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

Nedalioj pagal sutarti

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6328
Dr. S. Zmuidzinas

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 Rea. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė

CHICAGO. ILL.

Dentistas
4712 South Ashland

Tel. Boulevard 7589 
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 

Rcsidence Phone Hemlock

Avė.
vakaro.
7691

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drvxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas moterišku, vyriški, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS ' ’

MIESTO OFISAS
127 N. Deurborn S t., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos; nuo 9 ryto iki 4 do piet* 

' Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvertą 
NedSliomis nuo 9 iki 12 ryto 

-------O-----_

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vali 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Phone Cicero 294
Mes esame tain ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.,
i Grabeliai ir

Balzamuotojai
1344 S. 50 Avė.

CICERO. ILL.

Akių
Tek Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPEC^LISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. įtolsted Street' 

Valandos nuo 10 iki 8 vakaro. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokių akiu

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo J 
akiniu

1801 South Ashland Avenue i
;Platt BIdg.. kamp. 18 St. 2 aukštas.

ĘastebSkit- mano* iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va- 

karo, NędftUft®^, .n3rą skrr*

Ofiso ir Rez. Tel. Roulovąrd 5913

DR. A. J. BERT ASU
3161 South Haląted Strect

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

Rez. 3201 South V/ąllačc Street

Rez. 6600 South Artcsi&n Avenue 
Phone Prospect G6o9 
Ofuo Tol. Ganai 02(4

P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CIlIKUKGųKS 

1821 South Halsted $'treet 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR.. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Boųlerard 84S3DR. MAĖGERIS
Gydytojas/ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Labrai- 
čiu — viršuj Belskio-Rak^čio aptie
kus) po nr. 2423 We»t Marųiiette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect J 930.

Senas ofisas toj paih’o] vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuu fl iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany, Avė. Tel Pros
pect 1930. Nedeliomis tik pagal su
tarti.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namy telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS t 
4645 South Aąhland Avenite 
r Statoj u Abtjekot' L

Phone Armitage 1746 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bįdg., Room 309
1608 Mihvaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East Jll-th Street, 
kampas Wabash Ava.

Phone Pullman 0856
Gas.as, X-Spiuduliai ir t. t.

■ Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Serędomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

fvafrųs
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue .

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

Nedėlioj pagal

Avenue

uždaryta 
sutarti

DR. HERZMAN
- IS 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 18|h St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

4729 labos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Aven 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALUS TA S DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki J2 Vai. ryto. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakare, Nc(Įčl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midnray 2880
Telefonas Yards 0994

DR. KAURICE KAHN
4631 South Ąphland Avenue

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

7 iki 3 vai. Nedel. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

Rz zidencijoa Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tąl. CanąL1718-p241..
Valandos:

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 S, La Salio Street,

Room 17’01
Tek 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 Sukatos vak. 
Vasalle — Paniį Ser. ir Pėtnyčios v.

------- o.........

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

Kampas Michigan Avė.
Tek Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:'
127 N. Dcarbom St.

Rooms 928 ir 935
Tek Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St,
Arti, Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoi ir Pėtnyčioj nuo 9 iki fi

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje ' 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG..
77 West Washjngton Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adaing SU Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tol. Republic 9611

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SU Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9-^ 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas '

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Ud 5 vaL

LocaJ Aj?



ŽINIOS
Šiandie Hiikiuito 

prakalbos
Amerikos so-

Douglas Park Labor 
(prie Ogden ir Ked- 

aves.). Jo kalbos tema bus: 
eializmo prespekl.y ves Su-

1.vertinu

\ ienytose valsti jose”.

35 centai 
sitms išg

vi-
aiškinimus.

Laukia, nesulaukia 
Capones

Vakar keletas Čikagos poli
cininkų ir dienraščių reporte
riai lauke Caponėš sugrįžtant

Trečiadienis, kovo 19, 1930NAUJIENOS, Chicago, TU.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Susijungsią Sears Roe
buck ir Montgomery 

Ward
Eina gandai, kad gal nelo- 

limoje ateityje susijungsią dvi 
didžiules fu mos, būtent Sears 
RocLuck ir Montgomery \Vard 
kompanijos. Kompanijos viršy
tos betgi užginčija gandus.

PRANEŠIMAI
VisiNaujienų Špiliuos nariams.

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

Komų. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dvimetines sukaktuves.! 
Jos bus 6 balandžio Lietuviu Audi- 
torijaj. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia S vai. vakare.

Hiirnboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
20 d. kovo 1930 m., Humboldt Mac- 
cabe» Temple svet., 1621 N.. Cali- 
fornia avė., 7:30 vai. vak. Narius 
meldžiu dalyvauti, nes bus daug po
litikierių kalbėtojų, o mes turini pa
rodyt skaitlingumą.

Sekr. A. Walskis.
nesu-

I nikė, ('apone “dingo” kelyje.
Prie Capones namų policija 

areštavo (ris vyrus, kurie iš
ėjo iš Capones namų, 7214 So. 
Prairic • avė.

Capone turėjo atvažiuoti, 
kuriame jo nepasirodė.

Phila- 
kuriuo 

bet

Čikagos sveikata
Dr. Arnold Kegel, sveikatos 

komisionierius 
šiuo laiku vai

rijai.

Čikagoje, veda 
idant pašalin- 

miesto susirgimus difte- 
Daktaras Kegel nurodo, 

priemonė di f tėvijai paša- 
Reikalinga 
jaunesnius

vra
įskiepyti vaikus, 
kaip 10 metų, toksinu-antitok- 
sinu. Kiekvienos 
kus kiekvienas 
saugos tuo budu 
ką atlyginimą.

šeimynos vai- 
dak taras 
už visai men-

Dailės insitute
Kovo 20 diena atsidaro ak

varelių paroda. Sakoma^ bus 
iškabinta labai turtinga pa
veikslų kolekcija.

♦ $ *
Nuo 19 dienos kovo iki 21 

d. balandžio dailės institute 
bus' paroda dirbinių iš stiklo. 
Rinkinys ne paprastai įdomus.

$ * *
Ketvirtadienį, kovo 20, atsi

daro garsiojo francuzų daili
ninko Delacroix paveikslų ir 
braižinių paroda.

Radio ir paveikslai 
už $150

Dr. Lee Forcst, išradėjas 
radio seto balsui padidinti, pa
reiškė, atvykęs į Čikagą, kad 
netolimoj televizijos aparatas 
įtaisyti namuose kaštuosiąs tik 
$150. Taigi namie būdami pi
liečiai galės ir girdėti progra
mas ir matyti aktorius.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Kovo 18 ir 19

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Hallelujah!”
Gražus veikalas, parodantis 

juodosios karalijos sielą
Dalyvaujant

KING VIDOR

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedila

“Rubeville Night Events”
Kalbančio! iinioa.----- •

Financial
EinanHni-EAHkoiOH

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Ęeal Estu te kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 VV. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

PINIGAI PINIGAI

b

Kam reikalinga ant 1-mu Mor^ečių 
GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 

pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 

809 W. 35 St
Simano Daukanto Skol. ir Bud.

Dr-ja 1

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečioi

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rašt.
Roosevelt 8887

»Ų6<’talist*» gydyme chroniškų ir Balini 11- 
<tj. Jei kiti negalėjo jurnte lAgydyti. atallan 
kyktt pati mane. Mano pilnatį lėegzamlnavl- 
ma« atidengė juau tikra ligų ir jei aA apst
imulu jua gydyti, aveikata jums sugryA. .Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus justi 
kur ir kas j urna skauda, bet pats pasakys 

galutino lAegzammavimo—Iras jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo II ryto iki 1 
oietu. nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rv*n M 1 no oietų.

Paskolos suteikiama 
į vien?, diena

2- RI MORGIČIAĮ
3- TI MORGIČIAĮ

PO

20 St.

po

CLASSIFIED ADS
Educational

___________ Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. MusU mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna 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. II<L.
-------O-------

—,----O-------
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. z
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio 

PATENTAI. copyrlghta — išradimai vi
sokios rūšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock |292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial
Fina nsai-Paskolos >

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30$ 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. . Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

0NTERNATBONAL 
0NVESTMENT 
CORPOIRATHON 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6788-6716

Miscellaneous
Įvairus

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINĮ ICEBAKSĮ 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFA 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLĮ 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVA 
VEIDRODĮ 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų sužy
mėtų dovanų gali gauti kožnas 
“Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi gavime “Naujienoms” skai
tytojų bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų į biznio knygą. Už tą visą 
padarytą, bizni gausite kreditą bal
sais, o už gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo daugiau gausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnes dovanas gausite. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana daug. Todelgi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už įdėtą 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
į “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 į “Naupjienų” kontes
tą, malonėkite mane priimti ir su
teikti visas reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KN1TT1NG SHOP

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

b'. Selemonalvičius
504 VV. 38rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 34H6

PARDAVIMUI moderniškiausia, 
geriausiai įrengta bučernė, daranti 
didelį biznį. Parduosiu ar mainysiu 
ant prapertės. Telefonuokit Repub- 
lic 0080.

PARDAVIMUI Rooming House 
18 kambarių pilnai įrengti ir išren- 
duoti. Išvažiuoju iš miesto. Ren- 
dos $85. Labai pigiai greitam par
davimui, 1723 W. Madison St. Tel. 
Sceley 8331.

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

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

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

Miscellaneous for bale
įvairus Pardavimui

/
PARDAVIMUI groserio, saldainių 

ir Truktų krautuvė su 4-riais pagy
venimui kambariais, labai pigiai. 
Galima ir bučernę pridėti. Randasi 
prie bažnyčios ir dviejų didelių mo
kyklų. Priežastis — liga. 919 W. 
33 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

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

vežimu kroviniais. Govalis,•>8,
Ganai 2311.

Aiiiomobiles
$1.450

. $550
$850

. $095
$525

. $305

Duodame 10 dienų važinūtlH ’ bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES

713(1-38 S. Halstfid St.
ViHUoinet atdara

Ruick 1030 — OI Sodan ..... .
Ehbcx 1020 Coupe rumble seat 
Hudson 1030 sedan ......................
Nash 1028 Sėdau — 5 paša. .. 
Ponliac 1029 Cpach ......... ...........
Buiek 1027 Sodan, 2 door .......

50 kitų gerų karų

----- o---- -
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą, be jo
kio įmokejimo.

1633 Milwaukee Avė.

Pianos
DIRBTUVĖS KAINOS
GROJIKLIAI PIANAI

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

$125.00. $5.00 j mė-

Upright 
$50.00.

Pianai $10.00 iki

Console 
nauji $10.00.

Fonografai visiškai

P. A. STARCK PIANŲ 
DIRBTUVĖ

39th St. ir Ashland Avė. 
j Atdara vakarais

Situation Wanted
Darbo Ieško

JAUNAS vyras ieško darbo bu- 
černėj, grosernėj arba kitur. Nau
jienų Skyrius, 3210 S. Halsted St., 
Box ‘ 62.

JANITORIAUS darbo ieškau, jei
gu kas norite tokią vietą perleisti, 
malonėkite parašyt laiškutį. Aš- at
važiuosiu. Su atlyginimu sutiksime, 
arba už prirodymą gausite komišiną. 
V. Ivanauskas, 6814 —- 25th Avė., 
Kenosha, Wis.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS virėjas i Road 
House. Justice Park Gardens, Archer 
Avė. & Kean Avė.

SALESMANAS reikalingas tuo- 
jaus išvažiuojant pardavinėti duoną, 
turįs patyrimo tam darbui ir mo
kantis . anglu ir lietuvių kalbas. 
Kreipkitės New Process Baking Co., 
3401-5 S. Morgan St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti restaurante. 3510 W. 63 St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prosytojas (preseris). 3566 Archer 
Avė.

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reiktą

REIKALINGA apie 24 metų am
žiaus mergina prie abelno namų 
darbo. Patyrusi, turinti liudijimus. 
Maža šeimina. 4512 W. Van Buren 
St.

REIKALINGA mergina dėl leng
vo namų darbo. Geri namai, maža 
šeimina. šaukite Irving 5953.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, tin

kamas daktaro arba advokato ofi
sui. 3427 So. Halsted St.

Gatvė
Miestas
Valstija

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENDAI kambarys dėl vyrų. Yra 
privatiškas įėjimas ir šiltas vanduo 
kas dieną. 4138 Archer Avė.

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ii' nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHJCAGO

Furnished Rooms

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
semė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

supplies.SALDAINIU ir school 
Kreipkitės dėl informacijų 3233 So. 
Auburn Avė., labai prieinama kaina.

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

PARSIDUODA pigiai geras Road 
House biznis, arti Chicagos, geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — turiu 3 biznius. Savi
ninkė A. šimulis, 2 Broadvvay, Mel- 
rose Park, III. Tel. Melrose Park 
624.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen, geroj didelėj biznio gatvėj; 
storas yra kampinis, prie gatveka- 
rių linijos; geras stakas ir fixtu- 
riai. Priverstas paaukoti už cash. 
Pelningiausia vieta atsakomingiems 
žmonėms. Rašykite Box 1184, 1739 
S. Halsted St.

-------O-------
NEPAPRASTA PROGA

Pardavimui garažas ir gąsdino 
stotis, naujas namas, garantuota 
$1,200 grynų pajamų j mėnesį. Sa
vininkas turi viską parduoti už 
$41,000. Priims kiek ir mainais. Ne
praleiskite šio nepaprasto bargeno. 
Matykit prie 37 ir Halsted gatvių.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

gera 
upė

dva-

EXTRA! EXTRA
Ar tamsta matei zuikį su 2 gal

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

80 akrų ūkė, geri budinkai, 
žemė, pilna gyvuliu, mašinų, 
teka, arti miesto, $4500.

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

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

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

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

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

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

ke- 
vi-

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

160 akrų 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.

FARMOS
89 akrai pirmos rųšies žemė ir 

budinkai, gyvuliai ir mašinos, 60 my
lių nuo Chicagos, prie DeKalb, III. 
parduosiu pigiai.

250 akrų juodžemio, mūrinė stuba 
ir kiti kaip nauji, elektra ir vanduo 
viduj, 60 mylių nuo Chicagos, prie 
DeKalb, 111. Parduosiu ar mainy-DeKalb, 111. Parduosiu ar 
siu ant gero namo.

751 W. 32nd St., 
Chicago.

Exchange—M ainai
MAINYSIU savo 40 pėdų kampi

nį lotą be morgičių 4 gerą automo
bilių. Ben. Waitches. Tel. Pullman 
5950.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAUKŠČIAI PRADELA RŪPINTIS 
APIE UŽDUS

Ar nelaikąs žmonėms pasirūpinti 
apie namus.

1) 6 kambarių gričiutė geram sto
vyje, ant 30 pėdų loto, be beizmen- 
to, netoli 55 ir Crawford Avė., 8 blo
kai iki Archei* Avė. karų linijos, 
tiktai $2,500.

2) 1% aukščio medinis namas; 4 
pėdų beizmontas, 4 kambariai apa
čioj ir 2 viršum. Galima pataisyti 
2 flatus. Lotas 60 pėdų. Visi 
assesmentai užmokėti apart gatvės 
cementąvimo. 1 morgičius $1,500. 
Kaina tik $4,300, apie Crawfprd ir 
59 gatvės.

3) 2 fl. 5 ir 5 kamb. medinis ant 
konkryto
beizmonto cementuota, fornisu ap
šildomas, 2 karų garažas. 
50x125, geroj vietoj, 
lauko neblogai išrodo, bet 
labai sunaikintas, reikalingi 
pertaisymai. Kaina $5,300. 
ten verta apie $5,000.

Gera proga žmogui mokančiam 
pasitaisyti. Namas randasi netoli 
63 ir Kedzie Avė. . Graži vieta, se
nais dideliais medžiais apsodinta. 

. 4) Turiu daug kitu bargenų viso
se miesto dalyse.

V. MISZEIKA.
1789 S. Halsted TeK Roosevelt 8500

tvirto pamato. Dalis

Lotas 
Namas iš- 

viduj 
dideli 
Žemė

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
,Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield -Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARSIDUODA ar pasircnduoje 
Roadhouse ir Roadstand. Pinigų da
rytojai. 19 mylių į vakarus prie 
Lake St. Double section kampas. 
Vanduo, gasas, elektra, suros, fuma- 
sas. A-l stovyje. Graži vieta. Pui
kiausia proga sugabiems žmonėms. 
Teisingai įkainuota tiktai dėl finan
siniai at/akomingų žmonių. Rašyki
te Box 1182, 1739 S. Halsted SL.

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

rakan-

$35.00
$35.00
$25.00
$15.00

---- O----
MORGIČIŲ KOMPA
NIJA TURI PARDUO

TI HARVEY NAMA
PARDUOS TIKTAI Už SKOLĄ. 

MES NENORIME PELNO.
FORECLOSURE PAR

DAVIMAS.
Vieta: 15727 South- Paulina St., 

Harvey, 3 blokai nuo mokyklos. 5 
kambarių gryno aržuolo bungalovv, 
3 metų sėnumo. Lotas 32x125. 
Gražus namas. 1 Transportacija: 32 
m. į vidurmiestį elektrikiniu Illinois 
Central. Kaina $7,750, tiktai $500 
įmokėti, kitus po $65 i menesį, 
įskaitant ir nuošimčius. Kaina bus 
žymiai sumažinta, jei bus daugiau 
įmokėta. Prisiruoškite dabar pa
matyti šį namą tuojaus. Veikite 
greitai. Jį netruks parduoti. Tai 
vra pastebėtiniausias bargenas, ko
kis buvo pasiūlytas real 
srity.

Telefonuokit
BAGDONAS 

Harvey 1757 arba 
Central 4804

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

čių ..........................
Seklyčių Setai ........... .
Valgomojo kamb. Setai 
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Setai $50.00 
Kaurai visokio didumo $10.00 

ir augs.
Grindų Lempos ........... 
Coxwell Kėdės ...........
Ccdar Chests .............
Pusryčių Setai ...........
Dinette Setai ............

i Pavieųi Dreseriai ..... .
i Pavieni Vanity .........
Day Lovos ........t........
Pavienės Lovos .........
Skrynios .....................
Ice Box’iai ................ .
Garbačių Degintojai .. 
Hot Blast Pečiai ....... 
Kietų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....
Elektrikinės Skalbimo

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

... $5.00 
. $10.00

$15.010 
.. $10.00 
. $20.00 
... $8.00

$10.00
$20.00 

.., $3.00 

... $5.00 

... $6.00 
... $8.00 
... $7.00 
. $10.00 
. $15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI

estate

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

GRIEBKIT ŠĮ BARGENĄ
Modemiška 6 kambarių mūrinė 

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

Atdara apžiūrėjimui nuo 9 iki
McVEIGH,

5840 Roosevelt Road, 
Austin 1897

5.

DIDELIS bargenas. — 3 augštų 
mūrinis, — Storas ir 2 po 6 kamba
rius moderniški flatai; 2 karų ga
ražas. Biznio gatvėj. Kaina $9,000. 
Savininkas, tel. Monroe 2624.

TIKRAS BARGENAS
Du po 6 kambarius naujas mūri

nis namas, karštu vandeniu apšil
domas, du atskiri boileriai, randasi 
Marųuette Manor apielinkėj. 
leidžiu 
matyti.

Ap- 
miestą. Turite tą bargeną 

Kaina $13,900.

6 kambarių mūrinis namas. 
Brighton 
išsimaino 
nepaisant

5 ir
abu apšildomi, randasi 
Parke. Parsiduoda arba 
ant lotų ar mažo namo, 
apielinkės. s •

6 kambarių bungalovv, karštu van
deniu apšildoma, 2 karų garažas, 
randasi Marųuette Manor apielin- 
kėj. Parsiduoda arba išsimaino ant 
lotų, arba mažo namo.

Storas ir 3 pagyvenimų mūrinis 
namas, randasi ant Bridgeporto. 
Parsiduoda ar išsimaino su bizniu. 
Priimsiu į mainus nuo 2 iki 10 flatų.

Kas norit parduoti, mainyti, arba 
pirkti, mes jums rasime pagal jūsų 
norą, arba pastatysime. Informa- 
ciiu kreipkitės

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

• Hemlock 8099

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

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

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

5 šmotu tikro

VICTOR 
W. Lake Street4811

Atdara kasdie iki 10 
ribdtiiomto iki I n

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matra
cai 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 Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

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

<
150 Kaurų — Axminster, Wil- 

tana Velvet ir Wilton.
100 Grindų Lempų ir Šeidų, 

gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas atė

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

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

ir

BROS.WEBER
STORAGE CO

Warehouse and
.Salesroom

5920-22 S. State


