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Vokiečių Komunistai 
Skaudžiai Supliekti

Rinkimuose i darbininkų sąjungų kongre
są ir i fabrikų tarybas milžiniškoj dau
gumoj išrinkti socialdemokratai

vėl

tokį 
sąjungų kongresą 

15 komunistų 
vienus metus

BĖRU.YNAS, kovo 24.—Ką 
tik paskelbti rinkimų į Vokie
tijos darbininkų sąjungų kon
gresą rezultatai parodo, 
vokiečių komunistai buvo 
skaudžiai supliekti.

Prieš dvejus metus į 
darbininkų
buvo išrinkti 
delegatai, prieš
— 135, o dabar — tik 52.

Dar blogiau išėjo komunis
tai rinkimuose į darbininkų 
tarybas ir fabrikų tarybas. Vi
sur jie buvo skaudžiausiai so
ciali temok ra tų su piešk i n t i.

štai keletas pavyzdžių: Ber
lyno elektros fabrikuose sočiai 
demokratai dabar išrinko 1’ 
atstovų, o komunistai tik 
ąn.

Gazo įmonėse išrinkti
socialdemokratai, komunistų 
nė vieno.

v i e-

Vandens įmonės darbininkų 
taryboj iki šiol buvo 9 komu
nistai ir tik 2 socialdemokra
tai; dabar įvykusiais rinkimais j 
lapo išrinkti 7 socialdemokra
tai ir jau tik 4 komunistai.

Berlyno tramvajų ir požemi
nių geležinkelių dirbtuvėse j 
darbininkų tarybą dabar bu
vo išrinkti 15 socialdemokratų 
ir 9 komunistai; o dar tik per
nai įvykusių rinkimų rezulta
te ligšiolinė proporcija taryboj 
buvo adverniška: 17 komunis
tų ir 9 socialdemokratai.

šių rinkimų rezultatai aiš
kiausiai parodo, kaip maskviš
kis komunizmas jau yra su
smukęs Vokietijoje ir kaip jis 
yra save diskreditavęs vokie
čių darbininkų judėjime, išau
gusiame ir vis labiau stiprė-

! po socializmo vė-
visi gusiame

- jaučiame 
liava.

6 asmenys, sužaloti Du užsimušė aero 
dviejose aeroplanų planui nukritus

nelaimėse

Kuboj inkriminuoti 42 
darbininkų vadai

HAVANA, Kuba, kovo 21.
Teismas isakč uždaryti devy
nias Kubos darbininkų orga
nizacijas, kurios dalyvavo pra
eito ketvirtadienio dvidešimt 

keturių valandų streike.
B to tapo inkriminuoti 42

kurstymo neramumų prieš 
džią.

Dabar Howat šaukia 
Lewisą pasiteisinti
SPRINGFIBLD, Ilk, kovo 

24. — Aloxander Howat, ang
liakasių konvencijos Spring- 
fielde reorganizuotos United 
Mine Workers of America uni
jos prezidentas, įsakė senosios 
angliakasių unijos internacio
naliniam prezidentui, Johnui 
L. Lc\visui, prisistatyti inter
nacionalinei vykdomajai tary
bai ir pasiteisinti, dėl ko jis 
stengiasi sukurti 
liakasių uniją.

dvilypę ang-

Elizabeth Retherberg, operos 
dainininkė. Ji tapo pripažinta 
“tobuliausia dainininkė pasau
lyj” ir laimėjo medalių.

Praloto Olšausko Byla Vy
riausiame Tribunole

Pralotas atgabentas iš kalėjimo ir paso
dintas kaltinamųjų suolan susirūpinęs, 
bet vis dar sutanuotas

Komunistų-fašistų mu
štynėse 22 asmenys 

sužeisti
GOTHA, Vokietija, kovo 24.

— Vakar vakarą čia Įvyko 
muštynės tarp vokiečių komu
nistų ir fašistų, pei kurias sep
tyniolika komunistų ir penki 
fašistai buvo sužeisti. Mušty
nes kilo komunistams puolus 
fašistų mitingą.

Senatas priėmė nau
ją $580,000,000 tarifą

WASHINGT()‘NAS, kovo 24.
— Per septynis mėnesius gin- 
čijęsis, senatas šiandie paga
liau priėmė naujo $580,000,000 
tarifo bilių, kuriuo muitai im
porto prekėms pakeliami 5 
nuoš. aukščiau už dabartinius. 
Senato priimtu tarifu importo 
daiktai, žiūrint kategorijos, ap- 
dedami muito mokesniais nuo 
15%, pavyzdžiui, medžiui, iki 
63% šilkui.

Atstovų buto jau prieš kelis 
mėnesius priimtas tarifo įsta
tymas yra dar augštesnis. Se
nato bilius dabar eis abiejų 
butų konferencijos komisijon 
skirtumas išlyginti kompro
misu.

sodintų ne į kaltinamu jų suo
lą.

Teismo posėdis prasidėjo 
lygiai 8%> vai. ryto. Teisino 
sąstatas tas pats, kuris jau bu
vo andui paskelbtas.

Du stenografistai žodis žo- 
din stenografuoja.

Liūdna naujiena.
Bet vos tik Vyr. tribunolas 

pradėjo spręsti praloto l'/ylą, 
kai pirmininkaująs p. Stašin
skas paskaitė teisingumo mi
nisterio raštą, kad Vyr. trib. 
praloto Olšausko bylą nagri
nėtu uždaromis durimis.

(Bus daugiau)

KAUNAS, vas. 7 [Lž], — 
Daugelis žmonių kaip gyvi bu
vo norėję pamatyti pralotą Ol
šauską bent įeinant jam į Vy
riausio tribunolo rumus arba 
išeinant iš jų.

Už kelių minučių tas pats 
ilgas, žalias kalėjimo automo
bilius su pralotu Olšausku sku
bėjo j Vjt. tribunolą.

7'/2 vai. pralotas Olšauskas 
jau buvo nugabentas

į Vyriausio tribunolo rumus 
ir už pusės valandos turėjo 
prasidėti teismo posėdis. Bet 
teismo posėdį sulaikė advoka
tai: ir vienos ir kitos pusės ad
vokatai atėjo teismo posčdin 
pusvalandį pasivėlavę.

Ne portfelis, bet bagažas.
Visų dėmesį į save atkrei

pė praloto Olšausko įgalioti
nio ir gynėjo adv. fumėno at
vykimas į Vyriausio tribunolo 
salę. Mat, praloto Olšausko by
los yra keli tomai, o p. Tu
mėnas, tur būt, bus visos tos 
didžiules praloto Olšausko by
los daręsis nuorašą ir dėlto 
prisirinko liek daug tomų, kad 
vienas žmogus vos gali pa
kelti.

O j Vyr. tribunolo posėdžių 
salę, reikia lipti net Į trečią 
aukštą. Taigi p. Tumėnas su 
didžiuliu portfeliu lipo laiptais 
aukštyn pailsėdamas.

Susirūpinęs ir neramus 
Pralotas Olšauskas sėdosi kal
tinamųjų suolan kažko susirū
pinęs, neramus. Iš veido jis at
rodo suvargęs, apie akis juo
di ratai, galvą vis laiko nulei
dęs. 'fa pačia sutana, kuria 
buvo apsivilkęs ir Apygardos 
teismo posėdžio metu, taip pat 
raudonuoja iš po palerinos rau
donas šilkas. Beje, Vyr. tri
bunole
pralotas Olšauskas pasodintas 

kaltinamųjų suolan
t. y. taip, kaip ir visi kalti
namieji, lik pralotai Olšauskui 
prie suolo pastatytas piupitras, 
mat, kad turėtų ant ko bylas 
ir dokumentus pasidėti, šį sy
kį ir praloto Olšausko stropus 
gynėjas p. Tumėnas neprašė 
teismą, kad pralotą Olšauską

Lietuva turi Seimo 
rumus, bet neturi 
Seimo, sako Tribūne
Tuhelis vis dar nerodąs ženk

lų, kada bus paskelbti rin
kimai, nors Seimo rūmai jau 
baigti

Howatą ir kitus 
tos unijos vadus 
šį ahtradienį pas 
polį ir 
ko jie 
iš unijos.” Tačiau 
kiti Levviso priešai 
kimą visai ignoravo.

Reorganizuotos angliakasių 
unijos vadai laikosi pozicijos, 
kad Lewis nebesą s nf>. joks 
United Mine VVorkers of Ame
rica viršininkas, nes jo prezi
dentavimas pasibaigęs 1929 
metų kovo 31 dieną, kai pa
sibaigė unijos konstitucijos ter
minas, o konstitucinė konven
cija nebuvo sušaukta.

Lesvis šaukė 
reorganizuo- 
atvykti kaip 
jį į Indiana-

parodyti priežasčių, dėl 
neturėtų būt pašalinti 

Howat ir 
tą pašau-

Apkvaišus minia sumu
šė nekaltą žmogų

Chicagos Tribūne korespon
dentas Kaune kablegramoj sa
vo laikraščiui kovo 23 dieną 
praneša, kad nors Lietuva vis 
dar tebesanti be parlamento 
(Seimo), kurį buvęs diktato
rius Voldemaras po 1926 me
tų gruodžio 16 nakties “pu
čo” išvaikė, bet nauji Seimo 
rūmai veikiausia jau ateinan
čią savaitę busią pabaigti. Sei
mo būstinei architektai perdir
bę teisingumo ministerijos rū
mus. Naujasis diktatorius, Jo
nas Tūbelis,’ betgi ligšiol jokio 
ženklo dar neparodęs, kada pa
galiau bus paskelbti Seimo rin
kimai.

Miami turėjo asignuoti 
$4,660 “JįVIiss Gražuo

lėms’’ namo grąžinti
lMIAMI, Fla., kovo 24.

Daugiau kaip 40 Amerikos 
gražuolių, dalyvavusių čia gra- 
^umo įkonteste, grįžta mano 
tik miesto pagalbos dėka. Mat 
dauguma tų mergaičių buvo 
atsiųstos į Miami be pinigų ir 
geležinkelio bilietu, apmokėtu 
tik vienon pusėn. Kontesto 
rengėjai, sako, turėję $24,734 
deficito, dėl to jie kreipėsi į 
Miami miesto administraciją 
dėl pagalbos. Miesto komisio- 
nieriai laikė nepaprastą posė
dį ir iš savo fondų paskyrė 
$4,660 padėti gražuolėms namo 
sugrįžti.

ROKIŠKIS. — Vasario 11 d. 
buvo nelabai malonus nutiki
mas. Pil. R. niekaip negalėjo 
suvaldyti savo naturingo ark
lio ir pravažiuoti pro Rokiškio 
m. Tą matydamas jo pažįsta
mas Kalnališkių Strumskclis, 
apsiėmė arkliu per miestą pra
važiuoti. įsėdus važiuoti ark
lys padūko ir liko nebesuval
domas. Tą dieną Rokišky bu
vo kermošius, ir arklys bėg
damas apvertė moterį, bet ne
sužeidė. Moteris paleido savo 
kakarinę, o keletas raitų pra
dėjo vytis ir šaukti: “Turėki
te vagį”. Arklys nuo šauksmo 
dar labiau pasiuto ir leidosi į 
rinką. Žmonės pamanė, kad va
žiuoja vagis ir pradėjo Strum- 
skelį mušti ienomis, botkočiais 
ir kitais daiktais. Minia sutirš- 
tėjo, pribuvo du policininkai, 
arklys buvo sulaikytas. Minia v v
Strumskelį taip baisiai sumu
šė, sudraskė, kad nejauku j 
žmogų buvo ir žiūrėti. Bet kai 
dalykas išėjo aikštėn, tai mi
nia pradėjo kaltinti policiją, 
kam ji leidusi žmogų sumušti. 
Daugelis pakvaišėlių turės at
sakyti teisme.

TAiMPA, Fla., kovo 24. — 
Netoli nuo čia nukrito aero 

ir du jauni lakūnai 
užsimušė. Žuvusieji yra Irwin 
Varneli, 17, ir Donald Darling, 
22 metų amžiaus.

OMAHA, Neb., kovo 24 — 
Dviejose aeroplanų nei_____
Nebraskoj vakar buvo sužalo
ti šeši asmenys, vienas jų pa
vojingai.

Netoli Superior, bandydamas 
nusileisti žemėn, sukūlė savo 
lėktuvą ir pavojingai susiža-1 munistų; bandė pulti 
lojo August Whalen. Du jo" 
pasažieriai taipjau užsigavo.

Vietos aerodrome, jų aero
planui susikūlus, vos ištruko 
iš mirties penki asmenys. Trys 
jų buvo sužaloti.

, . * . planas laimėse v .

Suėmė 120 vokiečių ko-

kalėjimą
POTSDAMAS, Vokietija, ko

vo 24. — Policija vakar areš
tavo čia 120 komunistų, ban
džiusių pulti pataisos namus ir 

I paleisti kalinius.

Bilius sutrumpint krau
tuvių darbų iki 48 vai. 

savaitėj

6 šeimos nariai žuvo 
namų gaisre Nuteisė 3 metus kalėti

už išaikvojimą 64,000 lt.
NEW YOR'KAS, kovo 24.— 

Bayside anksti šį rytą kilusia
me gyventojo Jolino Flisso na
muose gaisre žuvo pats šeimi
ninkas, jo žmona ir ketvertas 
jų vaikų, amžiaus nuo 13 iki 
4 metų.

Vasario m. 18 d. Kauno apy
gardos teismas nuteisė buvusį 
Kauno miesto ligoninės raštve
dį 3 mt. 
jimo už

sunkiųjų darbų kalė- 
išaikvojimą 64,000 li-

1926 m. dirbęs Kau-

Hooveris atšaukia jū
reivius iš Nikaraguos
WASHINGTONAS, kovo 21 

— Prezidentas Hooveris įsake 
laivyno departamentui ištrauk
ti iš Nikaraguos apie 650 Jung
tinių Valstybių laivyno karei
vių, esančių ten jau nuo 1921) 
metų. Kol kas Nikaraguoj pa
siliks dar arti 1,000 jūreivių 
ir oficierų.

Apiplėšė turčiaus namus
NEW YORKAS, kovo 24.— 

Plėšikai išsigabeno iš L. J. 
Fiscerio, turtingo kon trakto
riaus, apartmento $25,000 ver
tės briliantų, sidabro ir bran-

špilkas 
no miesto ligoninėj ir turėda
mas piniginių reikalų — rin
kęs iš ligonių pinigus, bot jų 
neįnešęs kasom

Valstybės kontrolė dariusi 
reviziją, bet trukumų nepaste
bėjusi. Tik vėliau pradėjusi iš 
piliečių reikalauti antrą kartą 
mokesnio — pats p. špilkas 
pranešęs apie tai valstybės gy
nėjui. špukas nuteistas 3 me
tams kalėjimo, atskaityta ap
kalėta bausmė ir jam beliko 6 
mėn. kalėti.

1 >/2 metų už išaikvojimą.
Kauno apygardos teismas 

nagrinėjo Jurbarko ligoninės 
reiikalų vedėjo Razmos byla. 
Razma buvo kaltinamas išaik- 
vojęs 10„00() litų valdiškų pi
nigų. Užtai nubaustas 1%> me
tų kalėti.

LONDONAS, kovo 24. 
Darbininkų vyriausybė yra 
siūlius parlamentui įstatymą, 
kuriuo krautuvių darbininkų 
ir tarnautojų darbas butų su
trumpintas iki 48 valandų sa
vaitėje. Bilius buvo jau dviem 
skaitymais priimtas, ir tiki
mos, kad jis bus priimtas ir 
trečiuoju skaitymu.

Dabar krautuvių darbinin
kai ir tarnautojai Anglijoj dir
ba 74 valandas savaitėje.

pa-

Perkūnas trenkė baž
nyčią pamaldų metu
VIGO, Ispanija, kovo 24. — 

Salcedos miestely, netoli nuo 
čia, vakar per pačias mišias 
perkūnas trenkė katalikų baž
nyčią. Keletas maldininkų, ku
rių buvo pilna bažnyčia, kilu
sioje panikoj buvo sužaloti.

Parako sprogimo trys 
žmonės užmušti

DOVER, N. J., kovo 24. 
Jungi. Valstybių Picatinny 
senale, darant 
su bedumiu paraku,
sprogimas, kuris užmušė 
viliu chemiku ir vieną 
ninką, kap. Fiddlerį.

ar- 
eksperimentus 

įvyko 
du ci- 
kari-

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.

Astronomai ieško 
dvieju planetų

dar

TUCSON, Ariz., kovo 24. — 
Ką tik suradus naują Užnep- 
tunio planetą, Dr. A. E. Doug- 
las, Arizonos Universiteto 3tew- 
ard observatorijos direktorius, 
dabar pranešė, kad astronor 
mai iešką dar dviejų tokių 
dangaus kūnų.

Nušovė 4 banditus vog
tuose automobiliuose
BUFFALO, N. Y., kovo 24. 

— Vakar čia dviejose vietose 
įvyko kautynės tarp policijos 
skvado automobilio ir bandi
tų, operavusių vogtais automo
biliais. Du banditai, Walter 
Kraje\vski ir Henry Piotro w- 
ski, matyt lenkai, buvo nu
šauti, kiti du, mirtinai pašau
ti, tuojau mirė ligoninėj, o dar 
vienas pašautas sugebėjo pa
bėgti iš ligoninės.

Suėmė kiniečių aero
planais šmugeliuotojus

LOS ANGELES, Cal., kovo 
24. — Federaliniai imigracijos 
agentai suėmė čia penkis asme
nis, kaltinamus dėl šmugelia- 
vimo aeroplanais kiniečių iš 
Meksikos į Jungtines Valsty
bes. Suimtas ir jų $50,000 
transporto aeroplanas.

VARŠUVA, kovo 24.—Kra- 
kovo observatorijos astrono
mas, prof. Wilk, surado nau
ją, devinto dydžio, kometą. Ji 
esanti Žuvių konsteliacijoje.

Lenkų kunigaikštis su
imtas už suktybes

VARŠUVA, kovo 24. —Var
šuvos ponija labai sukrėsta 
areštavimu kunigaikščio Tarno 
Liubomirskio, pirmo Lenkijos 
ministerio Jungtinėms Valsty
bėms, kn. Kazimiero Liubomir
skio, giminaičio. Suimtasis kal
tinamas dėl suktybių keletoj 
finansinių transakcijų.

frORRS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai'prana
šauja:

Giedrėja; nedidelė tempera
tūros atmaina; vidutiniai žie
mių ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 370 įr 360 F.

šiandie saule teka 5:46, lei
džiasi 6:06. Mėnuo teka 4:06 
ryto.

Charakiri Šiaulių gele
žinkelio stoty

. ŠIAULIAI. — Pasauly yra 
pagarsėjusi japonų mirties 
bausmė vadinama “charakiri”, 
kuri paprastai esti vykdoma 
vieša.: baudžiamasis mirties 
bausme tam tikru budu turi 
peiliu perskrosti sau pilvą. Ži
noma, tokia “operacija” yra 
baisi.

Kaž kas panašaus vasario 20 
d. įvyko Šiaulių geležinkelio 
stoty: 10 valandą trečios kla
sės bufete visai netikėtai pei
liu pasipiovė Pagėgių stoties 
sargas, Karolis Brazdas, 40 m. 
amžiaus.

Publikoj ta savižudybė pa
darė slegiančio įspūdžio, bai
siai sunervino. Patirta, kad 
Drazdas nusižudė todėl, kad 
buvo atleistas iš pareigų—Pa
gėgių stoties durų sargo vie
tos.

ŠTUTGARTAS, Vokietija, ko
vo 24. — Pavalgę mešk ienos, 
trichinozu susirgo čia 45 as
menys, kurių trys jau mirė.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicago, DU Antradienis, kovo 25, 1930

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujas lietuvių 
talentas

vių (arti Halsted st.). Koncer- tyti, turi palinkimo scenai. Ne- 
tas prasidės 3:30 valandą po seniai ji sugrįžo iš Ncw Yor- 

! pietų.
P-lė Nemeauskadte 

arijas iš operų “Faust 
ca 
gi lietuviškas ir visų musų niė- i 
damas dainas —

ko, kur per septynius metus 
Kita sesuo yra 

tuo laiku INow Yorke ir dir- 
ir kiltis, kurinius, o taip-j fra kaip modelis.

Reporteris.

Kvietkų parodo West 
Chicago parkuose

dainuos huvo šokėja.

Mamytė”,. 
j Vanagaičio; “Karvelėli”, “Plau-j 
I kia sau laivelis”. CffiCAGOS ŽINIOS
1 nuos dar p. Lazzarini, drama-j

Yra žmonių, kurie visuomet įtinis tenoras, 
scenoje vietą turi, visuomet Vasario 16 dieną “Naujie- 
musų akyse stovi. Kai kuriuos nos” rengė prakalbas, su Irum- 
jų mes matėme augant, lobu- pa koncertine dalimi, Lietuvos 
lėjant ir pagalios užimant pri- i nepriklausomybės dešimties me- 
klausančias jiems vietas. Jie, i tų sukaktuvėms paminėti. Ir 
galima, sakyti, užaugo musų tenka pasakyti, kad susirinku- 
akyse. šieji, nustebę, klausinėjo vie-E

Yra kitokių. Nieko apie juos -nas kito: “Kas yra ta jauiu 
negirdėjome, dar rečiau juos dainininkė? Pirmą kartą gir 
matėme. Gyvenimas, rodosi, į dėjau ją dainuojant. Ir 
Lėgo sklandžiai ir be jų. Bet'dainuoja ji!” 
jie dirbo tyliai, kaip žemėje 
kurimis rausdamas urvą. Tik 
staiga jie išeina aikštėn, “pa
sirodo”, ir mes imame klau
sinėti vienas kito: “Iš kur jis 
(arba ji) atsirado? Ar pažį
sti? Ar girdėjai, ar matei ka
da nors pirmiau?”

Atrodo, kad pastarąja! gru
pei priklauso ir musų čikagie- 
tė dainininkė, p-lė Augustina 
Leonora Nemčauskaitė.

Uždarė du naktinius 
kliubu

Policijos Įsakymu, uždaryta 
paskilbęs naktinis kliubas 

iGreen Mill. šiame kliube bu
vo pašautas įLeon Shvveitzer, 

i savininkas Liltle Club. Polici
jos Įsakymu, uždaryta ir šis

Wcst Chica^o parkų komi* 
sioiiieriai praneša, kad Gar- 
field parke bus atidaryta pa- 
vasarine kvietkų paroda. Pa
roda bus nuo 12 iki 27 die
nos balandžio. Pamatyti paro
da bus galima kasdien nuo 8 
valandos ryto iki 10 vai. va
karo. Įžanga visiems dykai ir 
visi yra kviečiami atlankyti pa
rodų. Parodoje bus išstatyta 
daugiau kaip 23,000 pavyzdžių 
161 rųšių kvietkų.

zejaus darbuotę ir grtovį 1929 
m. Raportas pažymi, kad pra
ėjusiais metais muzejų atlan
kė l,16M30 žmonių; 250,000 
vaikų, mate rodomus krutamuo- 
sius paveikslus su pamokomis.

Muzejaus narių palaikytojų 
skaičius padidėjęs per metus 
1,363. Viso muzejaus rėmėjų 
skaičius siekia dabar 5,781.

1929 m. *muzejus turėjo de
ficito

Business Men’a kliubo buvei
nė, bet neseniai buvo įsakyta 
k Ii ubą likviduoti. Kliobus buk 
taikėsi vaidinti rolę politiko
je. (iol būt bomba it- buvo 
vienas politiškių “argumentų”.

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS SUSTAB

DYTI AITRUMĄ

$108,274.

Sprogo bomba

Dvorak parke
Dvorak parke bus gimnastų 

vikrumas rodoma šiandie, ko
vo 25. Pradžia 8 vai.. vakare, 
šokiai, maršavimias. Įžanga vi
siems dykai.

Fieldo muzėjus gamtos 
istorijos

Sprogo bomba prie namų 
5608 So. Halsted s t. Čia bu
vo pirmiau vadinamo Garfield Fraiu Youth to Age

Ar daugelis musų koncertų 
ir kitokių parengimų lankyto
jų yra girdėję p-lės Nemčaus- 

vi- 
pa- 
but

kaitės vardą? Atsakymas: 
sai mažai. Ar daugelis ja

tur
dar mažiau.

O tuo tarpu, nors dar jau
na, ją galima skaityti, yra jau 
viena geriausių Čikagos lietu
vių dainininkių. Ir sekmadie
ni, balandžio 6 dieną, p-lė 
Nemčauskaitė duoda koncertą 
South Side Masonic Temple sa
lėje, prie 64-tos ir Green gat-

šitųkie ir panašus klausimai j 
ir pastabos buvo girdėti dėl 

Ncmčauskailės daina vi- i 
bar gi, balandžio 6 die- j 
duos visa koncertą.
'Nemčauskaitė. 

pasitenkinti tuo, ką 
atsiekusi dainoje. Ir 
certą ji'rengia tam, 
taupinti reikalingų suma pini
gų važiuoti Europon ir ten tę
sti studijas.

P-lė Nemčauskaitė yra bai
gusi Lindblom 
mokyklą. Lankė Čikagos 
versi teta, bet dėl stokos pagel
ios turėjo mokslų pertraukti. 
Po to, dirbo porą melų Čika
gos viešajame knygyne, vėliau 
real estate biznyje, o ateinan-

mo. 1> 
na, ji

Apiplėšė telegrafo 
ofisą

Rudaplaukis banditas apiplė- 
Western Union telegrafo 

: ofisą adresu 3959 Drexel boule- 
I vard. Pasisiuvę $327.

Fieldo muzejus gamtos isto- 
i i,jos išleido raportų apie mu-

ne.inano i 
jau yra• 
šį kon- ■ 
kad su-i

“Sausasis agentas” 
mėnesiams kalėti

Tcisėjas Wilkerson paskyrė 
i Adolfui Kubitzui šešius mene
sius kalėti. Kubitz, atsireko- 

; menduodavo esąs prohibicijos 
aukštesniąją i .agentas, Įbaugindavęs nuside- 

uni- j jusiiis prohibicijai ir koleklįlo
davęs “duokles”. /

Dailės institute

Del tų, kurie žudo 
svarumą ar stiprumą

kuriuos ___ _ ____...________

iipetltaH ir kurio. nuolatos jaučiasi pa- 
sumenkę, turi imti Nuga-Tone jr 
kokis ‘didelis pagcrSjiniaH neką jau 

ši h puikus sveikatos ir

Žmonės, kuriuos vargina žudiniaa aavo 
avarumo ar stiprumo, netekimas miego, pra
stas i ’ 
vargę 
pastebėti 
tik už keliu dienų, 
stiprumo budavotojas priduoda jums goresnį 
apetitą ir nugali konstipaciją. 
Kasus ar išpūtimą pilve ar viduriuose ir pa
našias silpninančias ligas.

Nuga-Tone greitai padalina iš kūno nuo
dingas atmatas ir tuo nugali konstipaciją, 
inkstų ar pūslės įdegimą, galvos skaudėji
mą, kvaitulius ir panašias ligas. Tūkstan
čiai vyrų ir moterų rado Nuga-Tone kaip tik 
tuo. kas jiems suteikė geresnę sveikataą ir 
didesnį stiprumą. Jis suteikia poilsingą, at
gaivinantį miegą, sveikus raumenis sultesu- 
siems kūnams. Būtinai pabandykite. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu justi pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiateerlo.

nevirAklninįą,

Yrą try« suokus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta į moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdikį, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydin E. Plnkham'B 
Vcgotable Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

LYDI A Ė. PINKHAM’S 
VLGEiALLJį COMPOUND 
•'■tll I MED.'.< 0,. I.YNN, M*!.S

Kada jus nebojate šių pirmų
jų kemstipacijos simptomų — 
prasto kvapo, padengto liežu
vio, atbukimo, greitai nukenčia 
visa sistema. Apetitas mažė
ja. Virškinimas darosi neveik
lus. Jus pradedate varginti 
galvos skaudėjimai, kvaituliai, 
aitrumas.

Yra lengva pataisyti neveik
lius vidurius! Paimkite Cas- 
caret saldainį šį vakar. Puma- , 
tykit kaip greitai — maloniai 
— viduriai pradės veikti. Vi
sos rūgstančios atmatos lieka 
švelniai pašalintos iš sistemos. 
Reguliaris ir pilnas vidurių iš- 
sivalymas būna atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip pri- 
pažysta daktarai, tikrai sustip
rina vidurių muskulus. Visos 
aptiekos turi Cascarcts. 10c.

Nauji Lietuviški 
REKORDAI

Visas tas dainas ir muziką, katrą girdite 
per fcadio, jus galite gauti ant Rekordų

Budriko krautuvėje

....... - - •. u„
Jei kiti negalėjo jumia išgydyti, atnilan- 

Mano pilnus Ifiegzaniinavi- 
Ikrą Ilga ir jei a6 ąnsi- 

.. __  . sveikata jums surryA. Et-
___  ___ ' " : j 
ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iAogzaininavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
piety, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po piety

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų 
gų. c.. 
kykit pas mane, 
mus atidengs justi tikrą lig: 
imsiu jus gydyti, ' . _ _
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just) 
kur 
po

2010 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

ls n Famous Vlvanl Sot and in- 
faco powder, $1.00; llougo, 75c, 
Crcam $1.00, Depilatory $1.00, 

Astringent $1.75, Bath Salt 1.00,

Totai 
Speclal prlce, $1.97 for all 

Introduce thia lino.

J. BabravičiusMenkeliuniulėK.

VVORCESTERIO LIETUVIU ORKESTRAS

Thia 
cludes 
Tissuo 
Naciai
Toilet Water $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
llantine 75c, Skln VVliltener 75c.
Valuo $12.00.
ten

yra akvarelių 
paroda. Dova

nos jau paskirtos. Paroda tur
tinga, daugiau kaip 450 pa-

šiuo

šios pastangos reiškia pasi
ryžimą ir ištvermę siekti už
sibrėžto tikslo. Ir kas iš mu- veikslų, 
su neatiduos kredito už tai? Dailė

Reikia, pasakyti, kad 
lės Nemčauskaitės sesuo,

institute, 
galerijose, 

ma-1 stikliniu dirbiniu, v C

yra paroda

ploces to

Vardas

Adresas

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Garsas Europiškas

PAIN-EIPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

//ŠEŠĖLIAI 
savųjų pageidim«J Oickens,

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kur J nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figurasf valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimuš—vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną* 
naujovišką figūrą.

Naminis Hnimentas naudojama* 
: per suvirš 50 metą greitam «u*- 
I tabdymui ekauamų nuo Ncuričio, 
Galvos Skaudftjimo, Reumatiemo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų 
rusių Muskulų ir Sąnari

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaiaba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gčlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų seną 
skausmu — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expellcriu 
su Inkaro vaisbeženkliu ūmai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo Ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus liirimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

ų.

16155F

16159
(Lietuvių Kliubo Polka
(Linksmybės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKl'STRA 
10” 75c.
16156F
(Ar Tu Seselių
(Kelkis Berneli

KASTANCIJA MENKELIUNIUTC ir F. STANKŪNAS
(Ganėm Aveles
(Sauhitė Tekėjo

ANTANAS VANAGAITIS, Bhritonas

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

“It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

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

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, i
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobacco Co., Mirt.
-------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------- ------ u-------

Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. RO8S 
APIE KRAUJO' LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

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

, CIALISTU. v
Tris dešimt penki metai prak

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

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

kaniRnH Monroe St.,_ Chieago. Crllly Bldg. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris defiimt metų Simne name. — Im
kite elevatorių iki penkto aurtto. Vaian- 
dėltomlR 10 jkt 1. PanedSllais, Seredomie 
Ir Subatoiuie nuo 10 iki 8 vai. vakare

1'61541’
(Velnių Šimtų (A. Vanagaitis) 
(O—Čia—čia (A. Vanagaitis)

10” 75c
Aš Žirgelį Balnosiu—K.

Menkeliuniutė ir P’ Stan
kūnas 16139F

Atie Rudenis Užšalo—Ma- 
hanojaua Liet. Mainierių 
Ork., Singing bv A. Sau- 
kevičius and J. Wieha- 
lonis 161491’'

Baltos Rankelėlės— Muha- 
nojaus Liet. Ork., Sing
ing by A. Saukevičius 
J. Wichalonis 1G149F

čigono Meilė (Vairas)—
Lietuvių Tautiška Ork. 161501’’ 

Eisim Laukan—A. Vanagai
tis ir J. Olšauskas 161451’' 

Frano Polka— Mahanojaus
Lietuviška Mainerių Or
kestrą t 16142F

Jaunas senis—A. Vanagai
tis ir Akiras 161481’’

Kačiukas—A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas 161381’

Katrutės Polka— Mahano- 
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
Jankevičius 161471’

Klaipėdos Polka—Mahano
jaus Lietuviška Mainerių 
Orkestrą, Singing by A. 
Jankevičius 16147F

Lik su Dievu Panitėlia— 
Mahanojaus Lietuviška 
Mainerių Ork., Singing 
bv A. šaukevičius ir M.
i’rbas 161371'’

Linksma Diena Mums Nu-> 
švito —’ Jonas Butėnas, 
Baritonas ir Kvartetas 161401'’

Linksmas Amerikietis— F.
Stankūnas, Baritonas 16146F 

Man Tik Rodosi—A. Vana
gaitis, Baritonas 16152F'

10” 75e
Mergyte Jaunoji—K. Men

keliuniutė, Soprano 161441’ 
Mielaširdystė— K. Menke- 

liuniutė ir F. Stankūnas 16151F
Motušaite Miela—K. Men

keliuniutė, Soprano 161441’’ 
Oi, Berneli Vienturįi!— K.

Menkeliuniutė ir F. Stan
kūnas 161511’’

Oi, Dainos—Seserys Pau- 
liukoniutė.s 16153F

Oi, Skauda, Skauda — K.
Menkeliuniutė ir .F Stan
kūnas 16139F

Onyte—Seserys Pauliuko- 
niutės 16153F

Paprienioku Polka—Maha- 
nojaus Liet, Main. Ork. 161421’’

Pasaulis Stovi—Ant. Va
nagaitis, Baritonas 16152F 

Pavasario Sveikinimai
(Valcas) Liet. T. Ork. 16150F 

Piatro Polka’—Mahanojaus
Liet. Mainerių Orkestrą,
Singing by Šaukevičius 16143F

Pragėriau Žirgelį—A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas 161451’’

Puikiam Gegužės Vakare—
Emil Velazco 12120F
Šalčiai ir Merginos — J*’.

Stankūnas, Baritonas 16146F 
Salta žiemužė—A. Vanagai

tis ir J. Olšauskas 16138F
Senelio Polka—A. Vanagai

tis, įgrojo Akiras 16148F
Vestuvių—Mahanojaus Liet.

Mainerių Ork., Singing
by Šaukevičius 16143F

Žalia Girele—Mainerių
Ork., Singing by A. Sau- 
kevičius ir M. Urbas 16137F

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per 
Radio kas nedėldieni

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties W. C. F. L.
Kas Ketvergi, nuo 7 iki 8 vai. vakare iš stoties \V.II.!•.(-.

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St.

TeL Boulevard 4705



Antradienis, kovo 25, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III,
pritikai išgyrė p. Petrauską ir pinigų ir juos išsinešė. Paėmė Pirmutinis teisina kunigų vie-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komp. M. Petrausko 
darbuotė Chicagoje

M. Petrausko darbuotė 
tarp svetimtaučių

Pirmas p. Petrausko pasiro
dymas ^arpe svetimtaučių bu
vo koncerte, muzikos centre, 
vidurmiesty—“Orchestra I lai!’’. 
Žmonių didžiulė svetainė bu
vo pilna. Didžiųjų laikraščių

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips. Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdiki — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information“. Adresuo- 
kit The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia“ buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas H. Phillips Chemica 
Co. ir jos pirmtakuno Chas II.
Phillips nuo 1875 m.

ictuvių muziką prielankiomis 
•ei elizijomis, ir Chicagos uni- 
.ersilelas lapo suįdomintas lie- 
uvių daina bei pobūdžiu, ypa- 
,ingai šokiais, ir universiteto 
akulĮetas pakvietė Birulę su 
j. Petrausku duoti jiems kon
certą universiteto teatre. Kon
certas buvo užvaldytas “Lith- 
uanian Evening and Concert“.

Tai buvo labai gražus lietų
jų pasirodymas tarpe Pakul
oto ir Studentų, kurie pripildė 
teatrą ir gėrėjosi lietuvių va
karu. Vėliaus jau teko Biru
tei tankiai dalyvauti Įvairiuo
se amerikonų susirinkimuose.

Birutės vakarai
Birulės beveik visi vakarai 

buvo rengiami šv. Jurgio pa
rapijos svt ‘ainėje, kur būdavo 
lošiama dr ima ir p. Petraus
ko vadovaujamas choras dai
nuodavo, užbaigiant, liaudies 
dainas.

Koncertų visai nerengia. 
Karts nuo karto p. Petraus
kas duodavo solistui sudainuo
ti. Bet vėliaus jau ėmė su pa
saulio muzika supažinti lietu
vius, nes lietuvių tekstu dai
navo kvartetas iš op. Bigolle- 
to, si.stetas iš op. Lncia, dau
gybė tenorui ir sopranui dai
nų. O dar vėliaus sceniškai pa
statyta, su simfonijos orkes
tru, pirmas aklas didžiosios 
operos “Faust“ — su solistais, 
kurie ir dabar randasi tarpe 
musų ir buvo p. Petrausko mo
kiniai. “Faust“ buvo M. Yčas; 
“Matistofelis” — P. Stogis, o 
Margaritos rolę vaidino Jak- 
ševičiutė-Janušauskicnė.

Tai tokius vakarus mums 
p. Petrauskas suteikdavo tais 
laikais, taip sakant, pralauž
damas ledą, ir privengė dirvą 
ateičiai, ir jo padėtu pamatu 
mes šiandie turime progos gė
rėtis lankydami savo koncer
tus. ,
Komp. M. Petrausko kuriniai

Be daugybės dainų chorams, 
kurias ir dabar musų chorai 
dainuoja ir įdainuos ir kurias 
parašė p. Petrauskas, yra jo 
daug didelių kurinių, kurie rei
kalavo daug laiko ir energi
jos jų sukūrimui. Bent keletą 
jų čia suminėsiu: Melodrama, 
visiems žinoma “Birutė“; ko
medija “Kaminkrėtis ir Malu- 
ninkas“; “Adomas ir Jieva“; 
“Consilium Fakultatis”; “Už
burtas Kunigaikštis“; “Lietu-

dar brangų žiedą.
Gal būt, kad Į Liepų butą 

buvo įsibrovusi ta pati gengė. 
kuri jau ne kartą yra apvogu
si valgyklą, esančią kaimynys
tėje. Vagiliai tu r būt pamatė, 
kad Liepų šeimyna išvažiuoja, 
tai įsibriovė vidun ir šeiminin
kavo.

—Brdgeportietis.

18 gatves apielinke!
Sunkiai susirgo ir buvo iš

gabentas j Cook pavieto ligo
ninę Jonas Lietus, kuris turi 
dirbtuve cevet vkams taisyti ir 
valyti. Lietus yra plačiai žino- 
,mas šios apielinkės lietuviams.

Išgabenta jis ligoninėn pra
ėjusią savaite, penkiadienį.

Report.

Mirė K. Karpavičius
Sekmadienio vakare mirė 

Kastantas Karpavičius, 46 me
lų amžiaus, šv. Antano ligo
ninėje. Laidotuvės bus ketvirta
dienį. kovo 27 dieną, iš Leka
vičiaus koplyčios (231 I West 
2.3 place) 8:30 valandą ryte.
• Karpavičius buvo sužeistas 
gatvėje. Kovo 6 dieną, vakare, 
ant jo užvažiavo motorciklis- 
tas. Karpavičių motorciklis per
mušė ir sužeidė. Nugabentas į 
šv. Antano ligoninę, jis dar 
laikėsi iki praėjusio sekmadie
nio.

Pats motorciklistas (svetim
tautis) taip jau neišliko gyvas. 
Motorciklistas krito ant stul
po ir taip susižeidė, kad pen
kioms valandoms praslinkus 
po įvykio mirė.

Report..

Prie “kapiniu tru- 
beliu” ‘ C

Kokios keturios savaites at
gal, rodosi, kaip “N.“ reporte
ris pakėlė klausimą, apie nau
jas taisykles, kurios lietė lai
dojimo apei£W ir kurias pa
skelbė kunigų vienybe. “Nau- 
j ienose” tilpo vienas kitas 
straipsnelis prieš unijos patvara 
kymą ir, rodos, vienas už. Ga
lima buvo manyti, kad viskas 
užbaigta.

Bet š»tai antradienio laidoje 
(kovo 18 d.) vėl p. Dambraus-1 
kas polemizuoja su reporteriu.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Šutai.som medžio, geležies, sėdy
nes. naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie marinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

/ '■ ...............................

Vericose Gyslos 
Išgydomos

•

$25.00
Įčirškinto metodu šios negra

žios gyslos išnyksta, kad niekad 
daugiau nebesugryšti. Yra sma
gu matyti kaip vėl kojos lieka 
švarios ir lygios. Jos išrodo kaip 
išrodė kada jus buvote dar vaiku.

*
Skaudėjimai ir atdaros žaizdos, 

kurios tankiai pasidaro nuo veri
cose gyslų išnyksta gysloms atsi
taisius.

Aš suradau ši metodą dvylika 
metu atgal ir nuo to laiko nuo
latos ir sėkmingai ji vartoju. 
Saugus, be skausmo ir tikras.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išgydau rupturų be 

peilio, skausmo ar išlikimo iš 
darbo. Susirgimai išgydyti dvi- 
dešibit metu atgal tebėra sveiki. 
Turiu šimtus liudijimų.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

> ................... iuimJ

viskas Milionierius”; “Švento
ji Naktis“; “Vaikas ar Mer
gaitė“; “Velnias Išradėjas“, ir 
didelė opera “Egle Žalčių Ka
ralienė“. Be to, daugybė dai
nų solistams, duetams, kvar
tetams, bei keletas simfoninių 
“Lasų” lietuviškų motyvų.

>:< ;!« ♦
Balandžio 2 d. Lietuvių Au

ditorijoje bendromis spėkomis 
rengiama paskutinis komp. M. 
Petrauskui pagerbti jo “ir jo 
kurinių koncertas, kurio pro
gramą išpildys musų vietiniai 
trys chorai, būtent — Biru
tės, L. V. Dainos choras ir 
Vaidylų Vyrų choras.

Bukime koncerte, nes tai 
musų priedermį pagerbti šį 
brangų mums žmogų ir pri
derančiai jo nuopelnus įvertin
ti. D. M.

Bridgeportas
Apvogė pp. Liepų butą

Praėjusį šeštadienį, vakare, 
vagiliai apvogė pp. Liepos bu
tą, 32(16 So. Halsted St.

P-nia Liepa su šeimyną išva
žiavo į Justice parką. Nesant 
niekam iš šeimininkų namie, 
vagiliai įlindo butan iš kiemo 
pusės per langą.

Viduje jie viską išvertė, su
jaukė. Piktadariai užtiko $100

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
«ininimas ir siuvimas 

U moka didele alga, 
ralite išmokti šio ge- 
apsimokančio užsiė- 
• i trumpa laika. Di- 
)s išduodamos. Ra
te dėl nemokamos 
irelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas

190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.
S .................................. ■■■■

nybės nusistatymą dėl laidoji
mo nabašninkų, o reporteris 
smelkia, ir nei vienas jų nepa

■ duoda “faktų“.
O kadangi didesnė dalis pole- 

mizatorių palaikė reporterio pu
sę ir tik vienas p. Dambraus
kas stoja ginti kunigų vieny
bės patvarkymus’, taigi klausy
damas tų argumentų, nors ir 
nenoroms, turi įsimaišyti ir. 
teisingumo deliai, turi palaikyti 
silpnesniąją pusę. Ir tik nc- 
sumušamais faktais uždarysime

j reporteriui burną! Na, tai ve 
faktai:

Man rodosi, kad aišku vi
siems’, jogei kiekvienas amatas 
arba profesija reikalauja gerų 
žinovų savo darbuotės srityje. 
Paimkime pavyzdį iš daktarų 
profesijos (Atsiprašau gerbia- 

| mų daktarų, kad aš panaudosiu 
jų profesiją kaip pavyzdi). Rei
kia daug patyrimo, daug ener
gijos ir apie septynių metų stu
dijavimo, ir tik tada pradeda 
daktarai praktikuoti ant ligo
nių.

Kas atsitiktų su ligonių, jei
gu kritiškoje valandoje mes pa- 
šauktumėm kokį šundaktarį, 
kuris mažai tenusimano apie 
mediciną arba visai nieko neiš
mano? Tą pačią išvadą galime 
padaryti ir kalbėdami apie ku
nigų profesiją. Jie studijuoja 
poterius net ketverius metus. 
Ir kaip tokie, jie skaitosi 
patyrę poterių žinovai. Jie ir 
gali nustatyti reikalingą, nabaš- 
ninkui skaičių “Sveika Marija”.

Kas gali žinoti, kas atsitiktų 
su nabašninkų, jeigu ne-specia- 
listas poiterių žinovas (na, kad 
ir graborius) užduotų, sakysiu, 
penketą “Sveika Marija“, kuo
met mirusiam tereikia tik apie 
pusketvirto arba dar mažiau?

štai kur slepiasi neišrišamas 
klausimas paprastam krikščio
niui demokratui ir net pačiam 
reporteriui, štai kur reporte
rio “argumentai“ subyra į dul
kes prieš faktus!—Ratilas.

Marųuette Park
Sekmadienio naktį, 15 min. 

iki 12, du jauni vyrai padarė 
holdapą aptiekoje, kuri randasi 
prie 71 ir Western Avė. Atėmė 
$600. Piktadariai nesugauti. Ap- 
tiekos savininko vardas’ yra 
Smiley. i

Populeriškas Kandidatas i llth Ward 
Committeeman

Arthur W. Sullivan
Plačiai yra žinomas lietuviams, 
jis jau daug metų kaip gyvena 
lietuvių kolionijoj ant Bridge- 
port’o ir daugeliui yra suteikęs 
reikale pagelbą.

Arthur W. Sullivan 
kandidatuoja ant Republikonų ti- 
kieto, Deneen’o frakcijos, Ward’“ 
Committeeman, užima gana svar
bia vieta politikoj, kas yra labai 
svarbu tos apielinkės gyvento
jams.

BALANDŽIO 8 d. įvyks balsa
vimai. Lietiryjai naudokitės savo 
ypatiškoms teisėms, eikite bal
suoti.

šiandie ant 8 vakare įvyks 
lietuvių masinis susirinkimas ant 
Bridgeporto, Lietuvių Auditori
joj. Kalbės:

A. SULLIVAN, .profesorius 
MASTAUSKAS, Advokatas GU- 
GIS, L. ŠIMUTIS, “Draugo” red., 
DR. KARALIUS. Adv. R. VASA
RIS ir kiti.

Taipgi bus Įvairus muzikališ- 
kas programas.

Nuoširdžiai kviečiame 
visira atsilankyti..

PAVASARINIS BARGENAS

pei-“Stainless Steel” stalavinis setas_ 6h u 
lių ir videlcių, kurių niekad ne
reikia šveisti. Baltom 
Juodom kriaunom

( <H1> ROSE 3 J 
J* nSM PAWIa VAKN6H <

CHKAua IU-

OrWALLPAI

kriaunom $3.48
$2.98

1 sienos Ma- 
Galima ma- 
sienas, med- 

radiatprius ir

FLAT 
liava. 
liavoti 
žius, : 
wall popierą. Ilgai 
laiko, visokių spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

4414 So. Rockwell St

KVVIK-KOTE Varnišius, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušį 
su kiekvienu galionu. 
t?klionaa.......$3.00
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead 100 svarų 

$11.98
Ateikite arba
Telefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
Chicago, III 

*.......... .........

Žioplologija
—I.

Pasaulyje žioplių netruksią, 
nes visiems durnai lik rūksta. 
Tiikslanč'ai tonų tabako 
dingsta lig gerklėje smako, 
žmonės viską suvartoja, 
kili kramto kiek apžioja; 
čiulpia, spiaudo, bet nerija 
vis lik gerkle pr i pelėj a. 
Jau ir bobos apsiprato, 
T merginos ’š ukvatos — 
visoms cigarelai rūksta, 
liktai pypkės dar joms trūksta. 
Jeigu pypke įsigytų, 
tai ir vyrus pasivytų. 
Nes čia yra lygios tiesos, 
ruko storos, ruko liesos...
Kas man darbo: jei kam rūksta 
ar galvoje šulo trūksta — 
taisyt nieks manęs neprašo, 
kaip kas nor, tegul taip rašo.

Vienas šventas katalikas, 
kitas laisvas cicilikas, 
ar bedievis sandarietis, 
bolševikas — angarietis. 
Aš nekirsiu nė fašistų 
jeigu lenda prie lenkų vištų, 
reikia lokius pamokyt, 
geron vieton patupdyt. 

>:« p «

čies ir naujos spalvos yra.

S DAZYLŲ 
yra pačiams dažyme!

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
tartų daugiau anilino, negu visi kiti da
lytai. štai kodui jie pi įduoda spalvai tokį 
skaistumą; tokį gilumą ir .palvos neblu- 
kirną; nepriduoda tos perdažymo išvaiz- 

gs; nepadaro bruožų ar dėmių.
Kitą kartą kai jus dažysite pabandy
kite Diamond Dyes. T.id.i palyginkite pa. 
s kmes. Pamatykite kokios švelnios, skais-

Pastebėkite kai;) jos išlaikys savo
skaistumą dėvint ar skalbiant. J ir ų pardavėjas sugrąžins jums 
pinigus, jei jus nesutiksite, kad Diamond Dyes yra geresni da
žytai.
Baitas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito au
deklo. Mėlynas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar vil
nono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko 
ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam 
darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Mėllnas pakelis nudažo 
tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, 
taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

Šiai Čikagoj biznius varo, 
kits ir pinigus padaro, 
'l ik nereikia pavydėt, 
bet juk galima kalbėt: 
Jonas dažnai poteriauja, 
o Kazys bullegeriauja, 
Juozas perkasi naminės 
tik iš savo gaspadinės, 
nes ji virti gerai moka. 
Juozui viso ko nesloka, 
o jei kreditui jis gauna, 
lai kaip veršis prisimauna. 
Gaspadorius viską mato, 
bet jis žiur ir nagus krato. 
Nors jis viso to nemyli, 
bet kad biznis, lai ir tyli.

Pustapėdis.

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

»---- ------ - -----•

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmų kartų Įsigijom tikrai kultūriškų “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiama dvisavaitini spalvuota jumoro žurnalų

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sustato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzio 8902

3514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL
KMTDT ĮnciMM HB »'«

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Milžiniškas išteklius ir įrengimas...kuriuos
suteikė Maytag pasaulio vadovybė 
įkvėpė ir padarė galimu

MAYTAG genijus yra pa
sireiškęs kaip niekad 
pirmiau šioj NAUJOJ 

skalbimo mašinoj. Jis išreiš
kia aFsiekiiną pasaulio suga- 
biausių, mokslingų amatninkų, 
kuriuos įkvėpė ir vadovavo pir
mesni Maytag atsiekimai.

> Dabar, pirma kartą, jus tu
rite skalbiamą mašiną, įrengtą 
su NAUJA vieno šmoto, lieto 
aluminum rėčka (tub)... NAU
JĄ rolių vandens gręžėją su 
uždarytu užtikimu veikimu, au
tomatinių nusunkimų... NAUJĄ 
tvkią, amžiną, aliejuje varomą 
šafta. su patogia NAUJA au
tų rųšies pradėjimo rankieną.

Šie ir daugelis kitų NAUJU 
žymių patogumų padaro daug 
patogesni ir veiklesnį šį pas
kiausi jį Maytag triumfą.

TELEFONUOKITE 
dėl bandomojo skalbimo na
mie. Jeigu ji pati neparsiduos 
save, nelaikykit jos. Išdalinti 
mokesniai, kurių jus niekad 
nepasigesite.

NAUJA

TUNU ) N Mayfag Radio Progrąm*. NLMJ 
Coast to Coait Network. \VJZ and 34 A»- 
Rociated Stadona. Monday Eve.. 9:00 
E.S.Tn &00 C.S.T., 7;OO M.T. 6t00 P.T.

SO-3

THE MAYTAG COMPANY, 
Netvton, Iowa 

Foundcd 1893

namu ne eieK-
Maytag gali

onui i su jbu- 
davotu g a s o 1 i n o 
motoru.

MAYTAG CHICAGO CO.
CHA BI.ES K RATSCH—Distributor

160 EAST ILLINOIS STREET, SUPERIOR 1776
CHCAGO, ILLINOIS
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DU TEISMO NUOSPRENDŽIU SLA. Reikalai
Washingtono distrikto teisme prisaikintieji posė- 

dininkai prieš trejetą dienų išteisino aliejaus magnatą 
Edwardą L. Doheny, kuris buvo kaltinamas davęs 
$100,000 kyšį buvusiam vidaus reikalų sekretoriui Al
bertui B. Fall. Kaltinamasai nesigynė, kad jisai tuos 
pinigus davė nabašninko Hardingo kabineto nariui, bet 
teisinosi, kad tai buvusi “draugiška paskola”, o nę pa
pirkimas. Ir teismas poną Doheny rado nekaltu.

Mažiau kaip prieš pusę metų tame distrikto teisme 
buvo teisiamas p. Fall už kyšio ėmimą iš Edwardo L. 
Doheny. Tas pats teismas, tas pats klausimas — tik ki
toks “džiurės” sąstatas. Tečiaus Albert B. Fall buvo 
nuteistas ir nubaustas vienais metais kalėjimo ir 
$10,000 pabaudos. Prisaikintieji posėdininkai rado, kad 
buvęs vidaus reikalų sekretorius priėmė iš Edwardo L. 
Doheny $100,000, kaipo kyši, už valdžios Eik Hills alie
jaus šaltinių išnuomojimą.

Sustačius greta tuodu teismo nuosprendžiu, išeina, 
kad Fall gavo kyšį iš Doheny, bet Doheny Fall’ui kyšio 
nedavė! Ar ne juokinga

Amerikos visuomenė greičiau tikės pirmesniojo 
teismo sprendimu, negu paskesnio jo. Albert B. Fall bu
vo sugautas apgaudinėjant valdžią. Nuomos sutartis, 
kurią jisai buvo padaręs su Doheny, tapo panaikinta ir 
Eik Hills šaltiniai tapo sugrąžinti valdžiai. Jeigu, ži
nant šituos faktus, sakyti, kad Fall’o gautieji iš Doheny 
$100,000 vistiek nėra kyšis, tai tokių dalykų, kaip “ky
šiai” (valdininkų papirkinėjimai), iš viso pasaulyje 
nėra.

Doheny yra multi-milionierius. Jo išteisinimas pa
tvirtina tą amerikiečiams gerai žinomą taisyklę, kad 
“milioną įkišti į kalėjimą yra sunku”. Juo daugiau mi- 
lionų, tuo sunkiau.

KAIP EINA SLA. VIRŠININKŲ RINKIMAI

Galutiniai balsavimai SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimuose iki šiol buvo atlikti tik kai kuriose kuopose, 
nes beveik visos kuopos laiko savo mitingus pradžioje 
mėnesio, o rinkimų balotai buvo kuopoms išsiuntinėti 
tik pačioje pabaigoje vasario mėnesio. Didelė dauguma 
kuopų balsuos ateinantį mėnesį.

Tečiaus iš tų balsavimų, kurie jau yra įvykę, aiš
kiai matyt, kad nei bolševikams, nei tareiliniams nepa
siseks pakeisti SLA. narių nusistatymą, pasireiškusį 
jau nominacijose. Milžiniška narių dauguma atiduoda 
savo balsus už tuos kandidatus, kuriuos remia vadina
mieji “sargybos komitetai” Chicagoje, Brooklyne ir ki
tus. Iš paskelbtų įvairiuose laikraščiuose balsavimų re
zultatų tareiliniams gali suteikti “patiekog” tik dvi 
kuopos — Waterburyje ir Bostone, o visur kitur jų 
“laimėjimai” stovi netoli 0'.

Štai eilė kolonijų, iš kur yra praneštos žinios:
Stimpson, Pa.: Gegužis, Mikalauskas, Jurgeliutė, 

Gugis, Raginskas, Januškevičius ir Dr. Klimas — kiek
vienas gavo po 24 balsus; o Graičunas, Tareila ir bol
ševikų kandidatai — 0.

Greenport, L. L: Gegužis, Mikalauskas, Jurgeliutė, 
Gugis, Raginskas, Januškevičius ir Dr. Klimas — po 
11 b., o Graičunas, Tareila ir bolševikai — 0.

S. Manchester, Conn.: Gegužis 26, Mikalauskas 27, 
Jurgeliutė 24, Gugis 21, Raginskas 24, Januškevičius 29, 
Dr. Klimas 22; tuo tarpu Graičunas 2, Tareila 1, bol
ševikų kandidatai nuo 4 iki 9.

Amsterdam, N. Y.: Gegužis 54, Mikalauskas 54, Jur
geliutė 54, Gugis 52, (Tareila 2), Raginskas 54, Januš
kevičius 53; bolševikai — 0. Per nominacijas čia buvo 
paduota 52 balsai už Tareilą ir tik 2 už Gugi, o dabar 
atbulai: už Gugį 52, o už Tareilą tik 2.

Stamford, Conn.: Gegužis 41, Mikalauskas 41, Jur
geliutė 41, Gugis 41, Raginskas 42, Januškevičius 42, 
Dr. Klimas 41. Bolševikai po 1 arba po 2; Graičunas ir 
Tareila — 0.

McAdoo, Pa.: Gegužis 26, Mikalauskas 25, Jurge
liutė 25, Gugis 26, Raginskas 26, Januškevičius 26, Dr. 
Klimas 27. Bolševikai — po 1 arba 2; Graičunas ir Ta
reila — 0.

Duųuesne, Pa.: Gegužis, Mikalauskas, Jurgeliutė, 
Gugis, Raginskas, Januškevičius ir Dr. Klimas — po 
25; Graičunas, Tareila ir bolševikai — 0.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoj nėr išnešiotojusi
Viena kopija  8c
Savaitei ------ ---- T-ni—„____ 18c
Mėnesiui_____ _ . L . t. . . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
naštų:

Metams _____ >—_________  $7.00
Pusei metu__________ _  8.50
Trims mėnesiams  1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui -- ---------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

New Philadelphia, Pa.: Gegužis 75, Mikalauskas 74, 
Jurgeliutė 74, Gugis 74, Raginskas 74, Januškevičius 
74, Dr. Klimas 74; Graičunas 1, bolševikai 1 arba 2, 
Tareila 0. /

Tai gana aiškus vaizdas. Beveik visi nariai, kurie 
^alyvavo tuose balsavimuose, parodė, kad jie nenori 
“baikas krėsti” su balsavimais, laikėsi'taisyklės: balsuot 
tik už tuos kandidatus, kurie yra tinkami ir gali būt 
išrinkti. Kadahgi balsuoti už Graičuną ir Tareilą, butų 
vistiek, kaip numesti savo balsą i balą> tai už juos ne
balsavo net tie, kurie jiem dėl asmeniškų arba kitokių 
priežasčių gal ir simpatizuoja.

Aukščiau paminėtųjų kuopų nariai supranta, kad 
SLA. viršininkų rinkimai tai ne asmens arba partijos 
reikalas. Reikia tikėtis, kad tokį pat supratimą parodys 
ir milžiniška dauguma kitų SLA. kuopų.

Gugis, Tareila, soci
alistai ir kiti galai
Well, šiandie kalba apie SLA. 

reikalus kas tik nori, rašo kas 
tik moka. Jeigu jau taip yra, 
taį po šimts pypkių kodėl man 
savo dvylekio- nepridėti. Pir
miausia aš noriu pasakyti, kad 
esu nariu SLA. virš 20 metų, 
bet per tą laiką iš dievo malo
nės nebuvau nei sykį Pildomo
sios Tarybos nei nubaustas, nei 
suspenduotas (per klaidą buvau 
pats iš organizacijos trumpam 
laikui išsibraukęs). Reiškia, tu
riu balsą SLA. reikalais, taip 
sakant, galiu pilna burna kal
bėti — ar ne? Prie to visko, 
kų čia pasakiau — plūs esu so
cialistas. Geriau pasakius, esu 
socialistu jau iš tų garsiųjų 
laikų, kada Damijonaičio-že- 
mantausko-Tareilos diktatūra S. 
L. A. siautė. Aš tais diktatū
ros laikais buvau jaunas SLA. 
darbuotojas, ėjau SLA. 226 kuo
pos sekretoriaus pareigas. Tais 
laikais mes į šitą kuopą buvo
me prirašę apie 200 narių, jau
nų žaliukų vyrų, kaip žemaitė 
sako — vyrų iš stuomens ir iš 
liemens. Atsiprašau, bučiau 
pras’imelavęs, čia taipgi priklau
sė ne vien jauni žaliukai vyrai, 
bet ir skaisčios ir gražios, kaip 
rūtos, dukterys Birutės. Bet tai 
nelemtai Damijonaičio-žeman- 
tausko-Tareilos diktatūrai pra
dėjus siausti — buvo šimtai 
veikliausių iš SLA. organizaci
jos narių pašalinta, kiti pasi
piktinę P. T. šalinimu xbe kal
tės sau nepatinkamų narių, pa
tys organizaciją apleido. Musų 
kuopa, kurioje aš sekretoriaus 
pareigas ėjau, nors Pildomoji 
Taryba kuopos nei negąsdino 
spendavimu. visgi iš veik 200 
narių likosi tiktai 7 nariai, ki
ti demonstratyviai prieš elgesį 
Pildomosios Tarybos už s'penda- 
vimą ir metimą narių, — ap
leido SLA. 226 kuopą. Aš pats 
ir 6 mano draugai likome — iš 
mus 7 likusių narių 6 buvome 
žymesni tos dalies miesto so
cialistai darbuotojai ir vienas 
bepartyvis.

Pasibaigus diktatūros lai
kams, atėjus prie organizacijos 
vairo išmintingesniems virši
ninkams — živatkauskui. Ge
gužiui, Strimaičiui, Račkauskui. 
SLA. organizacija, kuri buvo 
nupuolusi nuo 9000 narių iki 
4000, viešpataujant Damijonai- 
čio-žemantausko-Tareilos dikta
tūrai, pradėjo atsigriebti — iš
ėjusieji nariai pradėjo grįžti 
vėl organizapijpn, kešto ir ne
apykantos dvasia pradėjo laips
niškai nykti ir galiaus visas S. 
L. A. gyvenimas atėjo į norma
les vėžes. Tas kreditas priklau
so vėlesnių laikų SLA. virši
ninkų sumanumui — jie išau
gino organizaciją į tokią galin
gą spėką, kokia ją šiandie tu
rime. žinoma, butų: klhida sa
kyti) kad vien viršininkai išau
gino organizaciją galingą na
riais ir pinigais; čia didžiausia 
pagarba priklauso organizacijos 
nariams, kurie darbavosi orga
nizacijos gerovei. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad socialistų nuopel
nas SLA. organizacijos augini
me yra didesnis', negu tų, ku
rie save vadirfa patentuotais 
tautininkais, skelbia kryžiaus 

karą socialistams. Galima paim
ti bent kelias SLA.- stambiau
sias kuopas, ir pasitvirtins fak
tas, kad jų subudavojime skait
lingomis daugiausia savo darbu 
prisidėjo socialistai. Paimkite 
kuopas Illinois, Pa. valstijose ir 
kitur, ten rasite, kad didesnė 
jų. dalis buvo socialistų sutver
tos'.

SLA. nariai prisimena Dami
jonaičio - žemantausko - Tareilos 
laikus viešpatavimo kaipo cho
leros laikus, nes tai buvo ultra- 
tautininkiškų nachalų medžioklė 
ant socialistų ir pažangiųjų Su
sivienijimo narių, kad išlaikius 
SLA. savo kontrolėje. Bet ga
liaus jie patys įsitikino, kad 
SLA., kaipo organizaciją, gali 
greičiau sunaikinti, negu joje 
socialistus išnaikinti. Kvailam 
nachalų triumvirątui buvo pa
darytas galas.

Praslinkus dvidešimčiai me
tų, kada didžiuma narių užmir
šo choleros laikus, vėl atsirado, 
tarsi iš grabo atsikėlė žeman- 
tauskas, vėl SLA. arenoje pa
sirodė Tareila — peršamas' į 
SLA. iždininkus. Rašoma kai 
kuriose “gazietose”, kad tai di
džiausias tautos darbuotojas ir 
t. t. Siuntinėjami šmeižtų ir 
niekinimų lapeliai prieš socia
listus, kam socialistai nori adv. 
Gugį iždininku SLA. ir t. t. 
Kad sociMistai užinteres'uoti 
adv. Gugio išrinkimu, tas tiesa; 
bet ne todėl, kad adv. K. Gugis 
yra artimas socialistams, bet 
todėl, kad adv. K. Gugis yra 85 
nuošimčius daugiau kvalifikuo
tas iždininko pareigoms.eiti, ne
gu p. Tareila. Socialistai yra 
visgi nors; tiek prasitrinę gyve
nime, kad moka suprasti, kad 
žmogus iš profesijos advokatas, 
taipgi baigęs inžinierijos moks
lą, buvęs kai kurių stambesnių 
įstaigų vedėjas, dabar eina 
Universal banko advokato parei
gas tinka geriau milijoninį 
SLA. iždą tvarkyti, negu pa
prastas bučeris, saliunkyperis 
arba kitas kuris mažai tašytas 
biznierelis. Šitais, o ne kitais 
sumetimais socialistai remia 
adv. Gugį i SLA. iždininkus. Ži
noma, socialistai pažįsta p. Ta
reilą kaipo atžagareivį, prisime
na tuos triumviriato laikus ka
da progresyviai SLA nariai bu
vo mėtomi iš organizacijos vien 
už tai, kad būdami P. T. bijo
jo džiabų netekti, prisimena 
tuos laikus, kada SLA. iš 9000 
narių nupuolė iki 4000 ir viš 
pasidėkavojant Damijonaičio- 
žemantausko-Tareilos triumvi- 
riatui. ,

Ne tiktai socialistai taip žiu
ri į p. Tareilos “nuopelnus”, į 
jo “gabumus”, bet ir dideli da
lis protingų sandariečių taip 
pat įkainuoja p. Tareilos “nuo
pelnus”. Su šita nuomone su
tinka ir kiti pažangus SLA. 
nariai, kurie į SLA. žiuri ne
partiniais sumetimais, bet pir- 
mon vieton stato organizacijos 
labą. ’ •

Kiek man yra žinoma, socia
listai nėra linkę vaduotis par
tiniais sumetimais SLA. reika
luose, kaip kad daro siauresnių 
pažiūrų kai kurie sandariečiai 
arba komunistai. Socialistai no
ri, kad SLA. butų tvarkomas 
kompetentiškų žmonių, kad S. 
L. A. reikalai butų vedami pa
vyzdingai,. kad. SLA. augtų, bu* 

jotų, kad organizaciją butų ga
lima išauginti iki 100,000 na
rių ir t. t. Socialistai taipgi ži
no, kad SLA. nepriklauso nei 
sandariečiams, nei socialistams, 
nei komunistams — ji yra Ame
rikos lietuvių organizacija, ben
drai visų, kurie j ją priklauso.

Julius Mickevičius.
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Skaitytoji) Balsai
V - "
Lietuvos ir Rusijos 

diktatūros
Po tokiu antgalviu “Keleivio” 

10 Nr. tilpo straipsnis, po ku- 
riuomi pasirašo Anis Rūkas.

Nežinau, kas per autoritetas 
tas A. R. ir nenorėčiau jo už
gauti, bet visgi aš linkęs ma
nyti, kad jis tą straipsnį rašė 
neapgalvojęs, ar gal būt blogų 
norų vedamas. Tame straipsny
je autorius labai nevykusiai 
bando įrodyti Lietuvos ir Ru
sijos diktatūrų skirtumus, ir 
prieinu išvados, kad Rusi j oš 
diktatūra jam yra geresnė ir 
jis sutiktų ten gyventi, jeigu 
jam butų leista pasirinkti.

Visų pirma aš norėčiau pa
klausti: kas gi tamstai neduoda 
laisvai pasirinkti? Tamsta ban
dai įrodyti Rusijos diktatūros 
nuopelnus': e,są Rusija kovojan
ti prieš religiją, ko: nesimato 
Lietuvoj.

Labai gaila, kad autorius to 
straipsnio turi tokį žemą su
pratimą apie komunistų veda
mą kovą su religija Rusijoj.

Kiekvienas sveikai protaujan
tis žmogus mato, kad ten neve
dama kova prieš fanatizmą, ko 
labai trokšta A. R. (?).

Fanatizmas pas komunistus 
žydi visoj pilnumoj. Ten tik 
kovojama už “dievų” garbę. 
Pas komunistus visokių mulki- 
nyčių yra daugiau, negu pas 
dievobaimingus parapijoms, ku
riose fanatizuojami žmonės 
naujų “dievų” evengelijomis.

Laisvas’ žmogus, kokiu sakosi 
esąs A. R., jokiu budu negalė
tų tokią išvadą padaryti, kokią 
jis padarė.

Visiems yra: labai gerai žino
ma, kad Rusijoj laisvas žodis 
yra užslopintas, kad tūkstančiai 
laisvės kovotoj ų-šocialistų pū
doma Solovecko salose, ip tą Ą. 
R. turėtų gerai žinoti; jeigu jis 
nežino, tai labai gerai žino “Ke
leivio” redakcija, ir kodėl be jo
kios pastabos talpino tą straips- 
nj ? .

Dar vienas dalykas man ne
suprantamas, kad Ai. R. rašy
damas straipsnį į “Keleivį” la
bai dideliu laisvamaniu-interna- 
cionalistu dedasi, tuo tarpu 
“Vyties” 2-me N-je 1930 m. už 
sausio menesį randasi straips
nis patriotinio turinio. Be to, 
tame pat straipsnyje duodama 
suprasti, kad žydas, nors jis ir 
aukoja katalikų reikalams, vie
nok negali būt geras katalikas. 
(Argi pirmieji katalikai nebuvo 
žydai?)

Po tuomi straipsniu figūruo
ja parašas Anis. Rūkas.

Jeigu tai tas pats A. R., tai 
kaip tuomet suderinti bendra
darbiavimą dviejų priešingų 
minčių laikraščiuos ir pačių 
straipsnių priešingumus?

Visą tą suglaudus ir kyla 
klausimas, ar tik tas A. R. ne
bus koks nors; tareilinis? Ir ra
šo tokius straipsnius', kad pa
kenkti socialistams? Dabartiniu 
laiku einant SLA. viršininkų 
rinkimams, tarp kurių į iždinin
ko vietą kandidatuoja K. Gu
gis, kuris turi narių tarpe pa
sitikėjimą; tas, žinoma, tarei- 
liniams nepatinka ir jie kelia 
didžiausį lermą. Čia atsiranda 
“gudruolis”. kuris parašo 
straipsnį į “Keleivį”, redakcija 
per neapsižiūrėjimą patalpina* 
O paskiaus tareiliniai per. “Liau
dies Tribūną”, “Dirvą” ir taip
gi susirinkimuose įrodinės, kad 
socialistai važiuoja j Maskvą, 
čia butų jiems ginklas rinkimų 
kovoj, bet tą ginklą patys so
cialistai turi išmušti priešams 
iš rankų eidami teisybės keliu. 
Taigi mano manymu toks strai

psnis nenaudingas, nes neteisin
gas. Diktatūra, kokia ji nebū
tų, yra rykštė darbininkų kla
sei, ir socialistų pareiga prieš ją 
kovoti, nežiūrint ar ji eina iš 
dešinės ar kairės. Prie progos 
noriu dar pridurti, jog aš gyve
nau Rusijoj keletą metų, paty
riau komunistinio “rojaus” sal
dumą, ir nors myliu tą kraštą, 
tenykštę gamtą ir žmones, bet 
kol ten viešpataus komunistų 
despotizmas, ten laisvės šali
ninkui vietos' nebus.

—J. Jokubynas.

Westville, III.
Mirė Petras Migonis; šiandien 

jo laidotuvės

Kovo 21 d. mirė Petras Migo
nis, kuris buvo 65 metų am
žiaus. Jis atkeliavo iš Lietuvos 
pereitų metų rugsėjo mėnesyj 
į Hamilton, N. Y., pas savo sū
nų Joną. Ten jau gyvena ir jo 
brolis. Lapkričio 12' d. jo duktė 
Radzevičienė parsivežė jį į 
Westville. Senelis džiaugėsi be
gyvendamas prie dukters ir žen
to, nes jis' buvo jų mylimas. Jis 
tikėjosi dar porą metų pagy
venti, bet giltinė nedavė jam 
ramiai pasidžiaugti gyvenimu ir 
pakirto gyvybės siūlą.

Sirgo jis labai trumpai, — 
vos penkias dienas. Susirgo ko
vo 15 d., o mirė kovo 21 d.

Laidotuvės įvyks šiandien, t. 
y. kovo 25 d; Devintą valandą 
rytą iš Radzevičiaus namų jo 
kūnas bus išlydėtas į Šv. Kry
žiaus bažnyčią. Po pamaldų ly
dėsime į Chugacan Lane, į Tau
tiškas kapines. Draugai ir pa
žįstami malonėkite dalyvauti 
senelio laidotuvėse.

Korespondentas.

Indiana Harbor, Ind.
Lietuvių Pasilinksminimo Drau

giško Kliubo vakarėly j su 
dzimdiziais 

Pereito šeštadienio vakarą tu
rėjau malonumo dalyvauti kar
tu art. A. Vanagaičiu, J. Ol
šausku. M. Juozavitu ir p. J. 
čeponiu Indiana Harbore Liet. 
Pasilinksminimo Draugiško 
Kliubo vakarėlyj.

Minimi artistai buvo užkvies
ti duoti programą Indiana Har- 
bor L. P. D. Kliubui. P-as Va
nagaitis užkvietė p. J. Čeponį 
ir mane kartu važiuoti. Kadan
gi dar niekad nebuvau buvęs 
Ind. Harboro lietuvių parengi
muose ir norėjau, nors pavir
šutiniai susipažinti su tos ko
lonijos lietuviais, tai ir sutikau 
važiuoti. Apie 2-rą valandą su
lipom į p. Čeponio Auburną ir 
pradėjome kelionę. Indiana Har- 
bore buvome kelias minutas po 
8 vai. Bile vienas pamanys, 
kad per ilgai važiavome. Tai 
tiesa, nes aplamai iš Chicagos 
Indiana Harbor automobiliu ga
lima lengvai pasiekti į apie 
pusantros valandos laiko. Mes 
padarėme keletą gan ilgokų 
“stapų” pakeliui į Indiana Har
bor.

Kai įėjome į Ivanovo svetai
nę, harboriečiai jau rengėsi va* 
karieniauti. Pamatę artistus, 
harboriečiai pasveikino juoa 
aplodismentais. Artistai pra
dėjo rengtis, prie programo, o 
kliubiečiai ir svečiai—vakarie
niauti.

Neužilgo prasidėjo progra
mas. Art. M. Juozavitas prie 
piano, o A. Vanagaitis ir J. Ol
šauskas lošti-dainuoti. Ir links
mino artistai harboriečius savo 
maloniomis dainelėmis per apie 
porą valandų laiko. Harborie
čiai nesigailėję jiems gausių 
aplodismentų. Po to, kai artis
tai užbaigė savo programą, 
Kliubo programas dar buvo pa
pildytas jo viršininkų ir veikė
jų trumpomis kalbomis.

Svečių tiek daug prisirinko, 
kad net vietų neužteko prie sta
lų. Kai kuriems teko stovėti

per visą programą. 1 Bet nežiū
rint to, susirinkusieji, matyti, 
buvo patenkinti Kliubo parengi
mu ir skirstėsi su malonia šyp
sena ant veidų.

P-as Raškevičius neužmiršo ir 
mus' pavaišinti skania vakarie
ne.

Matyti, kad L. P. D. Kliubas 
turi nemažai įtakos tos koloni
jos lietuviuose, kad sutraukia 
tiek daug žmonių j savo paren
gimus.

Po programo teko susipažinti 
su žymiu Ind. Harbor veikėju 
p. Rindoku ir jo žmona. P-as 
Rindokas dažnai rašinėja “Nau
jienoms” žinučių ir šios- koloni
jos lietuvių gyvenimo. Tai yra 
linksmas ir malonus žmogus. 
Jis kvietė mus į svečius, bet dėl 
vėlaus laiko negalėjome jo pro- 
šymą priimti. Gaila.V. Ras.

Viso pasaulio Lietu 
vių jaunuomenės 

kongresas 
Klaipėdoj;

Lietuviai būdami ilgus am
žius po svetimtaučių įtakos, 
priėmė tų tautų ir valstybių pa
pročius ir kultūrą, po kurių jie 
gyveno, šitokie svetimos' dva
sios kultūros vaisiai skiria lie
tuvius nuo vienas kito, jie 
tvarkosi Izoliuotai, nėra tikro 
kontakto lietuvių kultūriniame 
apsireiškime.

Labai svarbu, kad ypačiai 
jaunuomenė susijungtų ir dirb
tų bendrai tautiniame ir kultū
riniame darbe. Jaunuomenė yra 
ateitis ir nuo jos išsivystymo 
priguli busiamos pribrendusių jų 
kartos likimas. Lietuvių jau
nuomenės suartėjimai yra šie 
VYTAUTO DIDŽIOJO metai 
geriausia proga!

Mažosios Lietuvos Jaunųjų 
Draugijų Centras “SANTARA”, 
seniausia Maž. Liet. Jaun. or
ganizacija. veikianti iš pirmka- 
rinių laikų, sumanė, kviesti 
šiais Vytauto Didžiojo metais 
visų kraštų liet, jaunuomenę 
kongresan, kuris įvyks 10 d. 
birželio mėn. Klaipėdoje, (tre
čią Sekminių dieną). Dalyvauti 
prašoma visų jaun. organizacijų 
atstovai ir veikėjai b? skirtumo 
tikybos ir be skirtumo kokių 
nors pažiūrų, iš Didž. ir Maž. 
Lietuvos, Amerikos ir iš kitų 
kraštų. Kongrese bus pasita
riama tautiniais-kulturiniais 
reikalais ir apie steigimą. Pasau
lio Lietuvių Jaunuomenės Są
jungos.

Atvykusieji apart kongreso 
turės progą • dalyvauti dainų 
šventėje, galės apžiūrėti Lietu
vių seniausią šventvietę Ram- 
byną, Birutės kalną Palangoj 
ir kitas žymias vietas', kaip 
Lietuvos Saharą—kopas ir t.t. 
Kongrese dalyvauti norintieji 
prašomi vėliausiai iki 15 d. ge
gužės mėn. dalyvių vardus ir 
skaičių nuduoti “Santaros”. 
pirm. K. Paura. Priekulė, Lilh- 
uania.

“Santaros” garbės nariai: Dr. 
Vydūnas ir A. Braks. Valdyba: 
K. Paura, E. Karalius, E. Simo
naitytė, F r. šlenteris, E. Macas*.

Kitų laikraščių prašom per
spausdinti.

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Virginian”
dalyvaujant

Gary Cooper, V/ulter Huston, 
Richard Arlen, Mary Brian

Taipgi
Vilaphone Vodeviliu Aktui 

v



Antradienis, kovo 25, 1930 NAUJIENOS, Chicago, I1L

CHiCMSOSv

šią savaitę ir policija gavo pra- iš karto manyta, kad tai esąs

ZSHiOSy

?t|

nešimą apie atėmimą.
Kaip informuoja “Daily 

News”, Antanaitis buvęs _ prie 
savo mašinos. Prie jo prisiar
tinęs žmogus pilka kepure ir

lavonas Jackl, buvusio Saltiso 
bendro ir O'bcrtos draugo.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Lietuvės Akušerės

Rasta pavogtas lietu
vio automobilis

melsvu polščiu. Grūmodamas 
Antanaičiui revolveriu, nepažį
stamasis įsėdo į Antanaičio au
tomobilį ir nuvažiavo.

MRS. ANELTA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Policija 
kuriuo ji

užtiko automobilį, 
mano, buvęs išvož-

Kas tikrai yra rastas Bob
elis kely negyvėlis, nesužino
ta dar iki pirmadienio, nors

tas ir kuriame tapęs nugala-

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.
-------0-------

Įvairus Gydytojai
GYDO

Akių Gydytojai

Kraujo, odos, chroniškas 

slapias ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

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

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodajičia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

OfiHo Telefonas Virginia 0030 
Rea. Tel. Van Buron 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedtMiom nuo 10 iki 12 die

ną. Nannj ofinan North Sido
3413 Fran'klin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro
----- O--------

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ir

gra-

Kazimiero ka-

PETRONELLA PREIKšIENe- 
KONTAUTI'ENe

A. Pranciškos Stul- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai

Amerikoj išgyveno 18 
Paliko dideliame nu- 
brolj Antaną, ciocę

G r altoriai

JOHN SHULTZ

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

bylas vyras, rastas Boberls ke
ly, netoli tos vietos, kur Ober- 
la rasta nušautas.

Automobilį užtiko policija 
ties namais 6923 So. Artesian 1 
avė. Automobilio vidus bufo 
aptaškytas krauju ir peršau
tas.

Automobilis priklauso lietu
viui, p- Stanley Antanaitis, 
2321 So. Leavitt st. Jis buvo 
atimtas iš Antanaičio praūju-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 24 dieną. 12:30 valandą 
ryte. 1930 m., sulaukęs 36 me
tu amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Grinkiškiu parap., Budų 
vienk. 
metų, 
liūdime 
Anelę Zaborkienę, 2 dėdes — 
Vincą Girštautą, Juozapa Pra- 
gauską ir gimines, o Lietuvoj 
motiną, 2 seseris ir 3 brolius. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
5820 So. ?ficramento Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 27 dieną. 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Užgimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Li
žaitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Brolis, Ciucės Dėdės 
Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
subatoj, kovo 22 dieną, 4:25 
valandą po piet. 1930 m., su
laukus 43 metu amžiaus, gimus 
balandžio 13 d., 1887 m., Jos
vainių miestely, Kėdainių ap. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Kazimierą, dukterį — sesuo
M. Petronella, C. S. J., 18 me
tų, sūnų Edvardą, 15 metų ir 
brolį Kazimierą Smigelsky. 
Kūnas pašarvotas, randasi 903
N. 20th Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
kovo 26 dieną, 16 vai. ryte iš 
namu i škapliernos Kalno pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i škapliernos Kalno ka
pines, Hilkside, 111.

Visi A. A. Petronella Preik- 
šienės - Konstautienės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti .jai pas
kutinį patarnavmą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs ir Brolis.

Del ypatingų informacijų 
kreipkitės telefonu Melrose 
Park 751.

Vidikas-Luleviciene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Padėkavonė

JUOZAPAS GUDAVIČIA

I .aidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Telefonas

PRANCIŠKA 
STULGIN&KIENĖ 

po tėvais Vaičaičiukė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dieną, 11:30 valandą 
iš ryto, 1930 m. sulaukus 38 
metu amžiaus, gimus Ražaičių 
kaime, Girkalnių parapijos, 
Raseinių ap. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Mykolą, 2 duk
teris — Adelę ir Ona, 1 sūnų 
Feliksą, 2 pusbrolius — Anta
ną ir Juozapa Jocius; Kanado
je 1 seserį Domicėlę Gedaus- 
kienę, o Lietuvoj motiną Roza
liją ir seserį Antaniną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 723 West 
17 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
kovo 26 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namu j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėtas j 
pi nes.

Visi A. 
ginskienės 
pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Motina, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Badžius, tel. Canal 6174

kuris mirė kovo 18 diena ir 
palaidotas lapo ketverge kovo 
20 d., o dabar ilsis Lietuviško
se Tautiškose kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo jį j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugiyns. Dėkavoja- 
me Tautiškai Draugystei Ap
švietimo Brolių; dėkavojame 
graboriui S. M. Škudui, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo ji am- 
žinastj, o mums palengvino 
per kęsti nuliūdima ir rūpesčius, 
ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musu my- 
lymas mano pusbrolį Juozai 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.
Domininkas Brozas, Pusbrolis.

P. KARPAVIČIUS

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

IF R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

O FI S A S:
668 W. I8th Street
Tek Canal 6174

S K Y RIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki- 

j tų patarnavi- I
! mas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4665-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Eairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė.. Tel. Blvd. 32013201

S. D. LACHAVICH
ŽMOGAUS

AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2463 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago. III.

Patarnauju laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastais pritaikintais 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų j 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We»tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

■o-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, 1LI ---- o------

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

1646 W. 46th St.
)•

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.I
Telefonas

Cicero 3724
i f

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kemvood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Giaboriai ir
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3*294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare 

——o--------

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

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

Tel. Kemvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DU S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Ate.

Telefonas Republic 7868
---- —o-------

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 59113

DR. A. J. BERTASH
34<>4 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Annitage' 1740 
Hours: 9-12 A. M.. 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Corn. North Avė.

K, GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frąnklin 2460 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3G97

3315 So. Halsted Street

A. A. 6l!š
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

U S. La Šalie Street, 
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITČHŪS'
Advokatas

52 E. 107th St. 
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Jpulman 5950 ir 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 dieną, 3 valandą po 
piet, 1930 m., sulaukęs 33 m. 
amžiaus, gimęs Kaune, Lietu
voj. Paliko dideliame nubu
dime seserį ir dėde John 
Schultz, Pennsylvanijoj ir Lie
tuvoje pusseseres ir kitus gi
mines. Kūnas pašarvotas 
randasi 621 W. 16 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 28 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos namaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 diena. 10 valandą iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
ap., Nausėdos kaime. Paliko di
deliame nubudime draugus ir 
pažįstamus; Lietuvoj dvi sese
ris. Kūnas pašarvotas, randa
si LechaviČiaus koplyčioj, 2314 
W. 23 PI., Chicago, Iii.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
kovo 27 dieną, 8:30 vai. iš ryto- 
iš LechaviČiaus koplyčios i Au
šros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kasto Karpavi
čiaus giminės, draugai ir paži- 
stami esat nuoširdžiąi kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. L. Lachavich, Telefo
nas Roosevelt 2515.

Laidotuvėmis rūpinasi Vla
das Neffas.

ANTANAS GUŽAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dieną, 8:10 vai. ryte, 
1930 m., sulaukės 51 metų am
žiaus, gimęs Račių kaime, 
Gruzdžių parapijoj, Šiaulių ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dieliame nubudime mo
terį Oną po tėvais Matusevi
čiūtė, 3 sūnūs — Albiną 21 
m., Lionginą 19 m., Antaną 17 
m., 2 švo^erius — Mikolą Kap
šą ir Vincentą Džiugis iš She- 
nandoah. Pa. Lietuvoje 2 se
seris. Kūnas pašalvėtas, ran
dasi 3620 So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
kovo 26 diena, 10 vai. ryte iš 
namų į Lietuvių Tautiškos pa
rapijos bažnyčią, 3501 Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos ^pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Gužaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Švogeriai 
ir Giminės.

Laiotuvėse patarnauja gra
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory ILlft._________________

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street

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

-------- o— -

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofisų Tol. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 *East 111-th Street 
Phone Pūliniai! 085G 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
---—

 Iya£riĮs
TIK SUGRIUS Iš EUROPOS 

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukec Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
J Nedėlioj pagal sutartį

Miesto ofise pa,ral sutarti: 
127 N. Dearborn St.

Roomh 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

John Kurhinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

TEšlakU
ADVOKATAS

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

nes.
Visi A. A. John Schulte, gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sc'uo ir Dėdė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

Bu pinas laidotuvėmis Fran
cis Picunas.

ROVEI KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kainp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 

'karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8,

Phone Canal 0523

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laukai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wesfi Marųuettc Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel.. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick ’ 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. VVaahington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978

Namu Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTIfITAS 

1615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILU.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS’:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencijos Tek Midway 5512
Ralph C. Cupler.M.D.

CHIRURGAS' 
OAKLEY IR 24th STREET1 

Tek Canal 1713-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergais

3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 
Petnyčiomis 1 iki 6 v. v.

V^W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Telephone Central G92G
F. W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaS&Ile Street 

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

Local Office: 1900 So. Union Avė.
Tek Roosevelt 8710

Vak nuo 6 iki 9 vak vak.
1 d. pi l U1UV

P. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Room 721 First National Bank Bldg.
38 S'o. Dearborn Street

Vak 9:30- 4
Vakarais 2221 W. 22nd Street

(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai. 5-8; fcer. ir pet. 5-6. tel. Canal 2532



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atlankė Naujienas
Vakar atlankė “Naujienas” 

konip. Mikas Petrauskas, atvy
kęs Čikagon iš Detroito šešta
dieni- P-nas Petrauskas mano 
pasilikti Čikagoj kurį laikų —- 
gal iki koncerto, kuris rengia
ma jam pagerbti balandžio 2 
diena Lietuvių Auditorijoj.

Rep.

mo, bei lodei, kad jie skaldo 
ir demoralizuoja kiekvieną or
ganizaciją ir kiekvieną kultū
rinį ir visuomeninį darbą.

K. Liutkus.

LIETUVIS BOKSININKAS

Sveiksta
C. Garon, išbuvęs virš sa

vaitės laiko šv. Kryžiaus ligo
ninėj, kur jam buvo l>r. S. 
Biežio padarytą gan sunki ope
racija, dabar sveiksta ir kovo 
25 d. apleidžia ligoninę. Pa
buvęs pas savo gimines kele
tą dienu grįš atgal prie dar
bo i Naujienas. Mtė.

Oi
KS

ne kartų nebuvo, kaip sakoma, 
išmuštas (knocked out).

Springfielde jis turės kumš
tynes su Toni O’Brien, atvyku
siu iš Montana valstijos’. O’Brien 
yra taipjau profesionalas kum
štininkas. Kumštinėms vieta 
Eikš kliube. Kumštinės bus tre
čiadienį. kovo 26 dieną.

Springfieldo lietuviams bus 
įdomu tų kumštinių pažiūrėti, 
nes Bill Gabriel, galima sakyti, 
pats yra springfieldietis, gi
męs ip augęs Springfieldo apie- 
linkeje.

Musų boksininkas gyvena, ga
lima sakyti, tikrai sveiką gyve
nimą. Dienomis nuo 12 iki 4 
valandos po pietų, jis paparas- 
tai treniruojasi Barry gimnasti
kos salėje (Barry Gįmnasium), 
o vakarais būna namie, šiaip 
yra malonus ir ramus jaunas 
vyras, kurio nė nespėtumei bok
sininku esant.

Jo menedžeris yra Sid Hart, 
buvęs “bentam” svaros čempio
nas. Billį galima matyti kas
dien namie vakarais. Jo namų 
telefonas yra Prospect 0176.

—Report.

Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi
torijai. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, jvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams. 
Įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

Antradienis, kovo 25, 1936

Brighton Park. — Didelis masinis 
susirinkimas bus laikomas soredos 
vakare, kovo (March) 26 d., 8 vai 
vakare, Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje, 44,-tos ir F’airfield avė. 
Visi lietuviai yra prašomi atsilanky
ti i ši susirinkimą. Išgirsime pareiš
kimus savo vietiniu ir kitų kandi
datų ant šio masinio susirinkimo.

Kviečia Komitetas.4 '

S.L.A. seimo rengi 
mo darbuotė

PRANEŠIMAI

Pašančiam šia koresponden-

leto Seimo rengimo komiteto 
susirinkimų. Keikia pasakyt, 
kad visas darbas yra dirbamas 
gana plačiai skale, su dideliu 
ir nuosaiku apsvarstymu.

Susirinkę, kuopų atstovai 
rimtai svarsto kiekvieną klau
simų ir visapusiškai apkalbėję 
nubalsuoja. Frakcijų ginčai ar
ba nesupratimai suvis neturi 
vietos, taip kad visas darbas 
stumiama sklandžiai pirmyn. 
Už viso darbo tvarkingumą di
delis kreditas priklauso p. .T. 
Stungiui, kuris yra Seimo ren
gimo komiteto pirmininkas ir 
kuris tam reikalui pašvenčia 
daug laiko ir energijos. Šalia 
pirmininko dirba visa eilė ga
bių ir energingų darbuotojų; 
pavyzdžiui, vicepirmininkas K. 
Mačiukas, net ir užmigęs sap
nuoja apie seimo rengimų; na, 
o kai nemiega, tai beveik Sei
mo reikalais ir “gyvena”. Sek
retorius Vaišvila irgi neatsilie
ka nuo pirmųjų^ o kartais sa
vo darbštumu net pralenkia 
kitus. Vadinasi, darbas eina 
visu frontu kuo puikiausia.

Laike Seimo manoma turėt 
net penkis skirtingus parengi
mus, būtent sekančius: Jau
nuolių S.L.A. narių besbolo 
jauktai suloš savuosius “gė- 
mius”. Toliaus, nutarta rengti 
banketas, koncertas, balius ir 
prakalbos. Reiškia, parengimų 
bus beveik kas vakaras, ir to
dėl komitetam darbo yra pil
nos

Ne pro šalį bus pasakyt, kad 
šita visų darbą apsiėmė dirb-

Bill Gabriell, jaunąs lietuvis 
boksininkas, rytoj kumščiuo
jami Springfielde, III.
Bill Gabriel yra 24» metų lie

tuvis, gyvenąs Marąuette parko 
apielinkėje, adresu 6922 So. 
Rockvvell St., Chicagoje. Jisai

Bill Gabriel yra profesionalia 
kumštininkas. Apvažiavęs dėl 
kumštinių parengimų kuone vi
są Ameriką; buvęs Kanadoje, 
Kalifornijoje ir Meksikoje. Jis 
yra pralaimėjęs’ kumštynių, bet

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTĮ

kūdikis pagauna šaltį į 
jus galite palengvinti jo

rankos.

pų delegatai. Seimo rengimui 
buvo kviečiamos ir kitos visos 
S.L.A. vietinės kuopos, kurios 
nepriklauso prie 6-to apskri
čio. Bet; deja... jos ne tik kad 
neprisiuntė savo atstovų, idant 
padėti rengti Seimų, bet yra 
žinių, kad tų kuopų tūli nariai 
stengiasi kur galėdami kliudy
ti Seimo rengimo darbui, 
ve, tie žmonės, turėdami 
cbališkos drąsos daugiau,
kas kito, šaukia ir rėkia, buk 
jie esantys vieni iš geriausių

Kai 
galvą, 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus j dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
?letcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutes tikros Casto
ria.

Ir 
na- 
nei THEATRE

3140 S. Halsted St

Business Service
Biznio Pataraayimas

PATENTAI, copyrirhta — išradimai t! 
sokioa rųėies.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Avė.

Brunswick 7187

Furniture & Pianos

Financial
Finanaai-Paskolo*

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2^» nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso. 

S. OSGOOD
2281 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199 

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

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotu riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velduro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas
4811 W. Lake St.,
tel. Columbus 0467

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
iki 5 vai. vak.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA
40 akrų, Indiana valstijoj dėl se

natvės, 6 kambarių ruimas, visi bu- 
dinkai gerame stovyje, 5 akrų miš
kas, gyvuliai, vištos ir kas reikia. 
Mokyklos arti. Informacijų klausk 
Mrs. Miller, 2134 So. Cravvford Avė., 
Tel. Lawndale 6969.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%.

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St.

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

Personai
Asmenų Ieško

Aš MATILDA PUZNECKIUTĖ, 
po pirmu vyru Kaminskienė, o po 
antru — čiuplinskienė-Chip, ieškau 
savo brolio Juozapo Puzneckio. 4 
metai atgal, girdėjau, gyveno Chi-’ 
cagoj. Kas žinote apie jį, prašau 
duoti žinią: Matilda Chip, 1305 N. 
Wisconsin St., Racine, Wis.

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

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

Yards 6751
-------O-------

AŠ turiu gasolino stotį, kurią no
rėčiau mainyti ant lotų, ar ką jus 
turite. 3045 W. 38 PI., tel. Lafayetto
2197.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KOSTUMIERIŠKAS kriaučius ieš
ko darbo, prie siuvimo naujų ir tai
symo rūbų. Naujienų skyrius, 3210 
So. Halsted St., Box 64.

------Ų-------

Real Estate For Sale
Namai-žernė Pardavimui

PARDAVIMUI keturių kambariu 
mūrinis namelis. Basementas. Fur- 
nasu šildomas. Geras pirkinys. Pi
giai. 3241 S. Springfield Avė.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporto turės savo 
mėnesini mitinga utarninke 25-tą 

[diena kovo, 8-tą vai. vakare, Chi
cagos Uetuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted .St. Visi atstovai ir 
viršininkai draugijų, kliubų ir kuopų 
meldžiame pribūti, šis mitingas labai 
svarbus, turėsime aptarti apie D. L. 
K. Vytauto 500 metų apvaikščioji- 
mą, taipgi ir kitų dalvkij bus dėl 
apsvarstymo, M. Kadziauskas sekr.

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

Bridgeporto Liet. Masinis Mitingas 
šaukiamas didelis lietuviu masinis 

mitingas, kuris įvyks antradieny, ko
vo 25 <1., lietuviu Auditorium, 9199 
So. Halstcd St. Kalbės adv. Krank 
B. Mast (Mastauskas), p. J. Elias, 
p. J. Zolp, adv. Olis ir visa eilė kitu 
žymiu kalbėtoju. Be to, bus gražus 
programas. Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti. —Kvieslys.

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

Patogumo delei

Įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083 
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

ĮSTOKlT DABAR
1. Veltui lecalis patarnavimas vi- 

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimas 

rendauninkams.
4. Veltui 60 dienu perspėjimas 

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

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

kaina.
9. Grupė advokatų visuomet pa

tarnauja nuo 9 ikį 9 valandos 
patarti jums.

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

advokatais kiekvienu klausimu ir 
gauti iš jų patarimus veltui.

KUN. M. X. MOCKUS
Kun. M. X. Mockus grįž'ta į 

Chicago, balandžio 15 d. pribu- 
na čia, pertai norinti rengti 
jam prakalbas: Illinois, Indiana, 
Wisconsin, Iowa ir Nebraska 
valstijų lietuviai — malonėkite 
tuoj atsišaukti dėl sutarties 
šiuo adrcsti:

M. X. MOCKUS,
3210 S. Halsted St., Chicago, III.

----- o-----

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiui ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

JAUNA dora našlė ieško darbo 
prie namų ar vaikus prižiūrėti. Dirb
siu tik už valei ir kambarį. Turiu 
mergaite, 14 m. ir vaikiuką, 3 m. 
Atvažiavus iš .toli, negaunu darbo. 
Atsišaukit iš apielinkės. Olesė Va
laitienė, No 8 East 119 St., front 
oarlor first floor, Ncw York Citv 
N. Y.

$300 CASH

A Paskolos suteikiama 
į viena dieną 

2-RI MORGIČIAI 
3“TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Malė
Parbininkąi reikia

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
geležies atkarpų vardo. 2035 W. 43 
St.

2 augšlų murinis, 2 po 4 
kambarius fintai. Plytų Vene
ra. Karštu vandeniu šildomas. 
Brighton Parke. Kaina $5,500. 
$300 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti minkštas vilnas. P. Goldman & 
Son, 1405 W. 21 Sį.

šaukite
Lafayette 6738

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois.

State of Illinois)
) SS

County of Cook)

Einant parėdymais 34-tos Sekcijos 
Illinois valstijos Primary Election 
Įstatymų, aš šiuomi patvirtinu, kad 
spalva popieros, kuri bus vartoja
ma (Įel primary balotų dalyvaujančių 
partijų Primary Election, kurie 
įvyks Cook paviete, už rybų miestų 
Berwyn, Chicago ir Chicago Heights 
ir Town of Cicero ir miestelių Ever- 
green ir Summit, utarninke, balan
džio 8 d., A. D. 1930, bus sekama:

Demokratų Partijos ..... Ružava
Republikonų Partijos ..... Balta
ŠIO PALIUDIJIMUI, šiuomi aš 

pasirašau ir pridedu Cook Pavieto 
antspauda, šią kovo 24 dienų, A. D. 
1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County Clerk of

Cook County, Illinois.
-------O------

«NTERNATIONAL 
JNVESTMENT 
CORPORATION

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

Pirmų morgičių $4,500
Neša 6 ¥2 nuoš.,. baigiasi į 2P/6 

metus, išduoti ant gero pelningo na
mo. Reikia tuojaus pinigų; nulei- 
siu $150. Kreipkitės

2310 S. Central Park Avė., 
telefonas Rockwell 9505

Miscellaneous
įvairus

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI

For Rent
DAKTARŲ ATIDAI. Pasirenduo- 

ja šviesus, oringas flatas, kampas 
Halsted ir 21 gatvių, kuriame per 
daugeli metu gvveno velioniu Dr. 
Grares. II. C. Zuttermeister & Co., 
2101 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir kend- 
žių Storas. Priežastį patirsit ant 
vietos. 3512 Lowe Avė.

PARSIDUODA grosernė, pigiai. 
Galima bučerne pridėti, 4-ri pagy
venimui kambariai, 919 W. 33 St.

CLASSIFIED ADS.
*......... ...... I I ...  .... ....... ........................ ...

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

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

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

EducationaI 
Mokyklos _____ 

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks
iančiai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandien ir jums padėsime 
sigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. II <L

MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Fanus For Sale
_________

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, gera 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

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

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, 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 cementųiio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas kelias per vi
są U. S. Kaina $4000.

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

o —
JUS GALITE PIRKTI ŠĮ 

HARVEY NAMĄ
Už šimtus dolerių pigiau jo tikro

sios vertės. Savininkas nėra bu- 
davojas, ar real estate bizny irv yra 
priverstas pardūoti.

Bungalovv turi 6 didelius kamba
rius gerų plytų konstrukcijos. 2V2 
metų senumo, fumisu šildoma, lotas 
30x125, Illinois Central elektrikinė 
transportacija. 32 minutės į vi- 
durmiestį. Nereikia taksų mokėti 
iki 1931. Pirmas morgičius $4750. 
Parduosiu už $7750, su tiktai $500 
įmokėjimu. Esant didesniam {mo
kėjimui kaina bus dar žemesnė. Pa
matykite patys prie 15727 Paulina 
Avė., Harvey, arba telefonuokite

BAGDONAS
Harvey 1757 arba Central 1801

----- o-----

ar ne?
O vienok taip yra, ir tos be

gėdystės jie patys nemato ar
ba nebenori matyti. Nėra abe
jonės, kad jie, ažuot ateiti ir 
dirbti Seimo rengimo darbą, 
dirbs savo frakcijos komunis
tiškų darbų, rengdami atsky
rus vakarus laike S.L.A. Sei
mo, kaip kad darė porą metų 
atgal Baltimorėje laike S.L.A. 
Seimo.

šitą rašau todėl, kad S.L.A. 
nariai matytų iš anksto tuos 
“geradarius” ir kad jų apsi
saugotų. O geriausia apsauga, 
tai kuo mažiausia išrinkti į 
Seimą komunistų ir jų prita
rėjų. Reikia juos palikti na
mie — ne todėl, kad jie yra 
skirtingo politiško nusistaty-

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Kovo 

25, 26 ir 27 
Visas kalbantis didysis 

veikslas
“The Phantom 

the Opera”
Pagarsėjęs šiurpulingas
fantastingas veikalas apie 

Paryžiaus operų
Dalyvaujant 

LON CIIANEY

pa-

of
ir

Taipgi
Vitaphonc Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Oh Darling” 

Kalbančio* žinios.

KUPONAS
Savininkai atnešė šiuos kupo

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

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

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avė. k___________ —— , >

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

PILĖS išgydomi be operacijos. 
Garantuota. Kreipkitės 4215 South 
Campbell Avė. arba telefonuokite 
Lafayette 8698.

Miscellaneous for Sale

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

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

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

280 akrų, medžiais apaugę. 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.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
—O-------

Business Service 
 Biznin Patam  

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

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Į sa
vaite laiko turi būti parduota 5 bi
liardiniai stalai, už $250 ir National 
registeris pigiai. Naujienų skvrius, 
3210 S. Halsted St., Box 63.

FARMA ir RESORTAS

f 1 ...• ’
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer AVe.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.v -

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Automobiles
Buick 1930 — 01 Sodan ......
Ebbox 1929 Coupe runible seat
Hudfjon 1930 aedan
Nash 1928 Sodan — 5 paša. _
Pontiac 1929 Coach
Buick 1927 Sodan, 2 door ___

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

7186-38 8. Halsted 8t. 
Visuomet atdara

$1.450 
. $550

$850 
. $695 
. $525 
. $395

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

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

1633 Milwaukee Avė.

Tik $2000 įmokėjęs nupirksi 70 
akerių farmą ir resortą, prie ežero 
ir cementinio kelio, kur vasaros me
tu suvažiuoja daug žmonių. Labai 
gera, derlinga žemė, vaisingų medžių 
sodnas; 9 kambarių p-vvenamas na
mas su muro skiepu, dvi barnės gy
vuliams, vištininkas, kiaulininkas, 
pieninė, malkoms daržinė, cementi
niai takai apie namus, vėjinė van
dens pumpa — viskas gerame sto
vyje — tik eik it gyvenk. Labai 
graži apielinkė su 14 ežerų aplin
kui. Tiktai pusantros mylios nuo 
gelžkelio stoties ir apie 6 mylios nuo 
didelio miesto; apie 100 mylių nuo 
Chicagos, Michigan valstijoje. Ver
ta virš $12,000, parsiduoa už $6,000. 
Turi būt parduota greitai, nes ren- 
dauninkas išsikrausto, o savininkas 
yra priverstas gyventi mieste. Del 
platesnių informacijų kreipkitės pas

J. ŠMOTELIS
7114 So. Campbel Avė. 

Chicago, III.

SOUTHWEST SIDE 
BUNGAL0W

Už milžinišką sutaupimą.
Štai yra proga įsigyti puikią 

6 kambarių modemišką, be- 
veik naują murinę bungalo\v 
už kainą, už kokią jus niekad 
lygios negausite.

Randasi 5551 So. TrumbulI 
Avė., yra arti greitai augančio 
lietuvių distrikto, mokyklų, 
bažnyčių. Bušu ir Kedzie Avė. 
•gatvekarių transportacija. Ga
ru šildoma, ąžuolu trimuola, 
visi pagerinimai įvesti ir UŽ
MOKĖTI. 2 karų garažas.

Savininkas, kuris nėra sta
tytojas ir nėra real estate biz
ny, yra priverstas parduoti. 
Priims $8250, su $500 cash; 
arba jeigu jus turite daugiau 
įmokėti, kaina bus žymiai su
mažinta. JUS TURITE VEIK
TI DABAR. Telefonuokite tuo
jaus. Mr. RAGDONAS, Phone 
CENTRAL 4804.

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

----- o------
PARDAVIMUI 2 augštų bizniavas 

namas, Town of Lake. Arti moky
klos, bažnyčių. Agentų nereikia, 
Tel, Republic 0820.


