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Lenkų Laivai Nebus įKlai- 
peda Įsileidžiami

Lenkų laivai laikomi Lenkų teritorija, dėl 
to Lietuvos valdžia atsisako duoti pa
sus ir vizas
WASHINGTON, D. C., bal. 4. (Lietuvos pa- 

siuntinybės telegrama Naujienoms). — Pasiun
tinybė gavo sekanti kablegramą iš Amerikos 
Lietuviams Sutikti Komiteto iš Lietuvos:

“VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS
“Baltic America Line pardavė laivus len

kams, todėl jie (lenkų laivai) nebus Klaipėdon 
įleisti.

“Tiesų susisiekimą tarp New Yorko ir Klai
pėdos palaikys Švedų Amerikos Linija. Pirmas 
laivas išplaukia iš New Yorko balandžio 26 d.

“Praneškite visiems ekskursijų vadovams ir 
laikraščiams”.

Pasirašo
“Amerikos Lietuviams Sutikti Komitetas”.

Pasiuntinybė iš savo pusės kreipia Lietuvos 
piliečių atydą, kad sąryšy su ginču dėl Vilniaus 
užgrobimo nėra tarp Lietuvos ir Lenkijos nei 
diplomatinių nei ekonominių santykių ir todėl 
Lietuvos pasai ir vizos neduodamos vykimui 
Lenkijos teritorijom Laivai su lenkų vėliava 
skaitosi Lenkų teritorija.

Lietuvos Pasiuntinys, BALUTIS.

Lietuvos pasiuntinybes telegramoj čia kal
bama apie pasažierinius Baltic American linijos 
garlaivius ‘Lituania’, ‘Estonia’ ir ‘Polonia’, ku
riuos ta linija pardavė lenkams. Pirmuoju du 
laivu, būtent ‘Lituania’ ir ‘Estonia’, lenkai dabar 
perkrikštijo vardais ‘Kosciuszko’ ir ‘Pulaski’.

Abisinijoje užsidegė 
pilietinis karas *

Ciesorienė Zaudita mirė iš su
sikrimtimo, jos šauliams pra
laimėjus mūšį

ADDI ABABA, Abisinija, 
bal. 4. — Stefani žinių agen
tūra praneša apie smarkų mū
šį, įvykusį tarp Abisinijos val
džios kariuomenės, neguso Taf- 
fari vedamos, ir 10,000 šaulių, 
vado vaiU’ j amų Ras Gussos, bu
vusio ciesorienės Zauditos vy
ro.

Cieeorienė Zaudita mirė 
praeitą trečiadienį. Sako, ji mi
rus iš susikrimtimo dėl mūšio 
pnalaimėj imo.

Dranešimlas saiko, kad Ras 
Gussa kritęs kovoj, kartu su 
keliais šimtais savo šaulių, šim
tai kitų buvę sužaloti.

Abisinijos (Etiopijos) cieso- 
rienė Zaudilia savo gentkartę 
vedė iš senų senovės žydų ka
raliaus Salemono iir karalienės 
Šebos.

Sprogimo kasyklose 1 
užmuštas, 2 sužaloti
HIBBING, Minu., bal. 4. — 

Vietos Morris (kasyklose pra
eitų naktį įvyko dinamito spro
gimas, kurio vienas angliaka
sys, Viotor Thompson, buvo už
muštas, antras, Wm. Ander- 
sohi, isikaiudžiai sužalotas.

ŠIANDIE
skaitykite “Naujieno

se”, 4 puslapy, puikų 
romaną “Vaivorykštės 
Tiltu”, kurį parašė gar
sus latvių rašytojas, 
Andrejs Upits.

13 angliakasių žuvo 
įvykus sprogimui ka

syklose Belgijoje
BRIUSELIS, Belgija, bal. 4. 

— Anglies kasyklose Elouge- 
>se, netoli nuo Mons, vakar viar 
karų įvyko smalkus gazų spro
gimas, kurio trylika angliaka
sių buvo užmuši i ir aštuoni ki
ti rimtai sužaloti.

Teisingumo departa
mento agentas nu

sišovė
COLUMBIA, S. C., bal. 4. 

— Rijusio iš Washingto.no į 
Ooluimbią traukinio vagone 
praeitą naktį nusišovė vienas 
keleivis. Iš rastų pas jį popie
rių pasirodė, kad nuisišovusis 
buvo H. M. Rossheim iš Wa- 
sliingtono, teisingumo (departa
mento agentas (šnipas).

Sprogimas New Yorke 
pagadino gimtus tūk

stančių telefonų
‘ NEW YORKAS, bal. 4. — 
Broadway, 4arp 20tos ir 30- 
tos gatvių, vakar įvyko smar
kus sprogimas vyriausios gazo 
įvadris lunely. Geroka gatvės 
dalis buvo išardyta ir kelete 
žmonių sužaloti. Daugybė te
lefono laidų buvo nutraukta, 
taip 'kad (langiau kaitp šimtas 
tuksiančių telefonų nebeveikia.

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ IR 
PATSAI PERSIŠOVĖ

WICHITA FALLS, Texas, 
bal. 4. — Vietos gyventojas 
J. Moore nušovė savo žmoną, 
kuri buvo jį .pametus, po to 
pats mirtinai pasišovė.

Riaušės Kalkutoje; du 
asmenys užmušti

KALKUTA, Britų Indija, bal. 
4. — Daghara. Hoo-gbly d i s- 
(rikto, netG’.i nuo Kalkutos, 
šiiajulie įvyko politinių riaušių, 
per 'kurias du asmenys buvo 
užmušti ir daug kitų sužeisti.

Lewis’as pralaimėjo 
bylą su angliakasių 

12-tu Distriktu
Apelincijų teismas patvirtino 

indžonkšeną, užginanti jam 
maišytis j Distrikto unijos 
reikalus

SPRINGF1ELD, III., bal. 4. 
— Unjt'ed Mine Woilkcrs of 
America. Dvyliktas (IHinųis) 
ddsitriikitas vėl laimėjo bylų prieš 
Joliną L. Le\visą, inltcrnaciona
linį įainglialkasių unijos prezi- 
(Įentą. Laimėjo tuo, kad Ape
liacijų leiismiais patvirtino ir to
liau Sangamon kau irtis Circuit 
teismo duotų Dvylikto anglia
kasių distrikto viršininkams 
indžonkšeną, kuriuo Lewisui 
užginamai maišytis i to disitrik- 
to unijos vidaus reikalus.

Indžonkšenais (buvo gautais 
praeitų metų spalių mėnesį, kai 
initcirnacĮioni'iliinis prezidentais 
Lewjis bandė pašalinti Dvylik
io distrikto prezidentų Hurry 
?ishwickų ir kitus viršininkus, 
o jų vidton pasttaltyti savus 
žmones.

Lovvis kreipėsi į Apeliacijų 
eismų, prašydamas, Ikiadj Cir

cuit teismo in'džonkšenas butų 
parimk inifas, tačiau pralaimėjo.

Apeliaciją teisme distrikto 
prezidento Fish'wicko advoka
tai parodė, kad I>ewis, atim
damas iš Dvylikto distrikto čar- 
terį, nori lengvu budu pasi
grobti distrikto ka'są.

Lakūnai, šokę iš aero
plano užsimušė; lėk
tuvas pats nusileido
TULSA, Okla., bal. 4Z.—Ne

toli nuo čia vakar užsidegė ore 
aeroplanas, ir du juo skridu- 
sieji 'jauni lakūnai, be para
šiutų, šoko laukan. Nukritę 
žemėn iš 1,000 pėdų aukštu
mos jie užsimušė.

Tuo itarpu aeroplanas, nie
kelio nevaldomas, gražiai nu
sileido žemėn, nesusiikulęs, bet 
netrukus sudegė.

Ekspertai, ištyrę dalyką, 
mano, kad jei lakūnai nebūtų 
šolkę laukan, jie butų susku
bę’ sveiki nusileisti žemėn siu 
aeroplanu. Žuvusieji yra Louis 
Crippen ir Joe Bryant.

Dviejų laivų susidūri
mas Temzos upėje

DOVER, Anglija, bal. 4. — 
Anksti šį ryitą Temzoje susi
dūrė aliejaus gabenamas vo
kiečių laivas Nord Atlantic su 
pasaižiciriniu garlaiviu PicaTd. 
Nord Atlantic buvo stipriau su
žalotas. Jį teko vilkti atgal į 
uositą. Pasažiermis garlaivis ma
žai! tenukentėjo.

Suėmė samoiečią vadą 
ir daugeli kitų

AVELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, bal. 4. — Apijuj, 
Britų Samoa, lapo suimtas vie
niais samoiečių viršila ir pen- 
ki'aisdĮsšimt kitų jo šalininkų. 
Jie kaltinami dėl dėvėjimo už
gintos samoiečių organizacijos, 
vadinamos Mau, uniformų ir 
ded laikymo neleistų susirin
kimų.

iracific »nri Atlantic Photo]

Cannes. Frfcncija. — Vesta 
Tilley, kuri per daugeli metų 
vaidino vyrų roles. 1903 m. Chi
cago j ji buvo žinoma kaipo 
“gražiausiai apsirengęs vyras”. 
Dabar jos protas pakriko ir ji 
tapo patalpinta sanatorijoj.

Komunistų mušeikos 
sužalojo du unijos 

darbuotoju
PHILiADELPHIA, Pa., bal. 

4. — Komunistų mušeikos va
kar žiauriai sumušė, du kailia- 
siuvių unijos narių, Louisą 
Schneideirmaną ir Williamą 
Lubarskį, kurie yra pasižymė
ję kaip stropus internaciona
linės kailiasiuvių unijos dar
buotojai ir organizimtojai.

Chuliganai puolė juos ryto 
metu pakeliui į šapą, kur jie 
dirba.. Abudu sužalotieji buvo 
nugabenti į ligoninę. Du puo
likų, kuriuos Schneidermanas 
ir Lubarskis pažino, tapo areš
tuoti. ’ _

Mirė Švedų karalienė
ROMA, Italija, bal. 4.—šian

die, 7 vail. vakaro, čia mirė 
švedų karalienė Vikltori'jia, 67 
meti] amžiaus.

Atėjo pas policininką ir 
išgėrė karboliaus

Milinoriškių 
gyventoj a Se ler i n inkai tė 

pas pasienio

Kovo 12 d. Alytaus apskrit. 
M eiki nes va'lsč.
km.
Eleną atvykusi 
poli c. IV (Perloja irs) rajono 
eilinį policiiiinką Kalvaitį Ka
zį buliam, norėdama nusinuo
dyti, išgėrė karboliaus. Nuodi- 
jimosi priežastis nežinoma.

0RFIS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana-

irDidėjęs deliesiuotumas 
truputį šilčiau; vidutiniai pietų 
rytų ir pidtų Vėjiai.

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 370 ir 580 F.

šiandie saulė teka 5:28, lei
džiasi f>:18. 'Menuo leidžiasi 
1:47 ryto.

Visi 16 žuvusių anglia
kasių kūnai išimti

KEITI,E ISLAND, Ky., bal. 
4. - Iš Pioneer Conl kompa
nijos kasyklų, kur praeitą še- 
šliadienį įvykus sprogimui bu
vo užberti 16 angliakasių, šian-< 
(fe. buvo išimti jau paskuilinis 
žuvusiųjų kūnai.

Baisus sprogimo su
naikintos f eierverkų 

įmonės vaizdas
Apielinkėje apie 200 namų nu

kentėjo; dešimts įmones dar
bininkų užmušti; d»ug kitų 
sužaloti

PIHLADELPIIIA, Pa., bal. 
4. — Vieta, kur Devone buvo 
Ponnsyl vania Fireworks Dis- 
play kompanijos įmone, po vai- 
karylkščios kataistrofos allrodlo 
taip, 'kaip kad vieta karo fron
te po sltipnaius bombardavimo. 
Kur buvo dešimt nedidelių 
įmones 'trobesių, dabar juoduo
ja išrailsios žemėje didelės duo
bęs. Septynių aiki*ų plote visi 
medžiai nuskinti ir .žemė ap
dengia griuvėsiais. Visi trobe
siai sudraskyti į skeveldras.

Sprogimų buvo dešimt asme
nų užmušti ir daugiau kaip 
trisdešimt sužaloti. Visi užmuš
ti ir dauguma sužalotų buvo 
įmonės darbininkai ir darbi
ninkės. Daug asmenų buvo su
žaloti namuose arti įmonės.

Valstijos policijos žiniomis 
ne mažiatu kaip 200 namų apic- 
linkčj daugiau, ar mažiau nu- 
kenltėjo.

Maskvos “Pravda” apie 
revoliucini ūpą Ame

rikoje
.MASKVA, bal. 4. — Oficia

lus (komunistų partijos, orga
nas Pravda sako, kad Jungti-* 
nėse Valstybėse revoliucinis 
ūpas masėse nuolat plintąs. Tai, 
girdi, parodžusios nedarbo de
monstracijas kovo 6 dieną, kai 
įvairiuose miestuose įvykę riau
šių.

Plapasalko j u s snivo islkai t y t o- 
jiarns pasakų, kaip Amerikos 
komunisltų partija praeity ve
dus daug aštinių darbininkų 

kovų tekstiles pramonėj, taisy
klose ir, pagaliau, Gastonijos 
fabrikų rajone, Pravda vis tik 
nusiskunilžia, kad mažai inau- 
jų narių teįstoję į komunistų 
partiją, kuri teturinti vos 15 
tuksiančių narių.

Banditai su kulkosvaid
žiu puolė banką

DAYTIDN, Ohio, bal. 4. — 
Kekiri kaukėti ir kulkosvaid
žiu ap'siginiklavę bandiitiaii puo
lė vietos Union Trust banką 
ir pabėgo su 'taip $30,000 ir 
$40,000 banko pinigų.

Pašovė Estų generolą; 
šovikas pabėgo

TALINAS, Estija, (bal. 4.— 
Praeitą naktį šuviu iš revol
verio buvo čia gatvėje pašau
tai į nugairą generolas U.nt, 
įgulos vadas. Šovikas pasi
slėpė.

Gydytojas nušovė pačią 
ir pats nusižudė

BART0W, Ga„ tai. 4.—Vie- 
tos gydytojas Dr. W. Harvey, 
40, nušovė savo žmoną, (kuri 
su juo jau jKma metų nebegy
veno, paskui iMiits nusišovė.

Kanada aeroplanais ko
vos su girių gaisrus
M0NTREAL, Kanada, bal.

I. Kanad'a statosi penkis 
gaisrininkų aerop’ialnus kovai 
su girių gaisrais. Tie aeropla- 
nlaii yra metaliniai, kiekvienas 
tų 'turės du pilotu, mechaniką 
ir septynis gaisrininkus.

Leningrado rabinai nu
teisti 10 metų kon
centracijos punkto

MASKVA, bal. 4. — Vyriau
sias žydų raibi nas Leningrade, 
Lazarevas, kuris buvo suimtas 
vasisirio 26 dieną, kartu įsu ra
binu Jasnogorovskiu ta]x> va
kar nuteisti dešimčiai metų iš
trėmimo į koncen/tracijos punk
tą. Jie kabinami dėl turėjimo 
neteisėtų ryšių su užsieniu.

Vyras kaltinamas dėl 
žmonos ir vaiko nu

žudymo
.SEBRINCr, il’la., tai. 4. — 

WiHiam Carver, 'turtingas phi- 
ladeipl lietis, kurio žmona ir 
mažas sūnūs buvo čia praeitų 
trečiadienį kirviu nužudyti, ta
po suimtas ir iki kvotos lai
komas kalėjime.

Nors koronerio 'teismas iš 
karto pripažino, kad moteriš
kę ir vaiką nužudė, laipiplėši- 
mo tikslu, jaunas negras, ku
rį Cairveris paskui nušovė, vė
liau policija suėmė Garverj, su
žinojus, kad jis prieš tris mė
nesius apdraudė savo žmonos 
gyvyb*ę $10,000 savo naudai, 
(^arveris juo’laidau įtariamas, 
.ka<i šerifas rado jo golfinius 
rubus nutaškytais krauju, tuo 
tarpu kai ant nušauto jauno 
negro drajuanų nebuvo nė ko
kių kraujo žymių, išskiriant tik 
kraujo nuo jo paties žaizdos, 
kui jis buvo peršautas.

Kiek praeitais metais 
pagaminta svaigale
KAUNAS. — Alaus praei

tais metais bravaruose paga
minta 10,116,700 litrų, ^yno — 
264,600 litrų, degtinės — 5,- 
070,582 Ii t r., spirito 225,061 
litr. Taigi ir miško sudeginta 
tuose fabrikuose maždaug už 
1,200,000 lity ir suvartota mai
sto dalykų (rugių, miežių, bul
vių, vaisių) maždaug už 5,- 
400,000 litų.

Beveik tiek pat žmonės pa
sigamina namuose alaus, slap
ta degtinės ir slapta įgabena iš 
užsienio.

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.

Angliją panaikina 
mirties bausme už 

L 

bėgimą iš armijos
LONDONAS, baik 4. — Par- 

Inmenlas, balsuodamas armijos 
ir aviacijos bilių, priėmė dar- 
biečių pasiūlytą papildymą, ku
riuo panaikinama mirties baus
mė kareiviams už pabėgimą iš 
alkit i n gos tarnybos.

Dainbiečių laits'tovas EmeM 
Thurtle, papildymo autorius, 
nurodė, kad mirties batusmė vi
sai ndatgrasina kareivių nuo 
dezert i ravimo. Karo metais bu
vo mirtim nubausti sušaudy
mu 287 kareiviai, ir 2(54 jų, 
arixa 92 nuoš., sušaudyti už 
pabėgimą. O be tų sušaudytų, 
dezertirų skaičius karo metais 
siekė 17,000 kareivių.

:---------- ..
Basos Sakao sekėjai 
armotų šovinių su

draskyti
PESHAWAR, Indija, bal. 4. 

— Afganistano valdovo, Nadir 
Chano, įsalkymu Kabule lapo 
įvykintas mirties nuosprendis 
vienuolikai kovistantų, arba bu
vusio sosto uzurpaitoriaus Ba
sos Salkao šalininkų. Jie bu
vo armotų šovinių sudraskyti.

Baisi žmogžudystė 
Mariampolėje

• šiomis dienomis Mari'aimpo- 
lės gyventojus s u šiurpi no toks 
baisus atsitikimas, kokio ir kri
minaliuose romanuose sunku 
rasti.

Tūlas Sinkevičius su “išro- 
kavimu” apsivedė su turtinga 
mergina, ir gavo didelį kraitį. 
Apsivedęs žmoną nunuodijo, 
paėmęs jos 14,000 litų, mėgino 
namą uždegti ir pasislėpti. Bot 
namas neužsidegė ir pinigais 
neilgai džiaugėsi, nes greitai 
tapo suimtas ir j kalėjimą į- 
kištas. Nelaimingoji palaidota. 
Pinigai atimti. Ir jis laukia 
teismo, šis įvykis rodo, koki 
vaiisiai dėl pinigų vedimo ir 
kaip žmonės sužvėrėję. Bus 
teismas, žudeiką nubaus, bet 
nužudytosios moteries jau nie
kas ne atgaivins.

ŠIAULIAI. — Vienas iš Šiau
lių mokykĮų kapelionų uždrau
dė mokiniams skaityti knygą 
‘‘Gyvenimo kova”, “Kultūros” 
b-vės išleistą. Mokiniai pradė
jo jąja (langiau domėdis ir skai
tyti.

Washingto.no
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KORESPONDENCIJOS
m

Detroit, Mich
352 kuopos susi
rinkimas

Balandžio 6 d., 2 vai. po pic

S. L. A. 352 kuopos susirinki-j 
mus. Taigi kuopos nariai, ar! 
visi esate py.si'i’engę ateiili į 
kuopos susirinkimą? Atvykti 
jus būtinai turite. Ir ne tik pa
tys, bet dar paraginkiite savo 
draugus ir pažįstamus, kurie 
šiai kuopai priklauso, kad iri 
jie ateitų. Susirinkimas bus la
bai svarbus, nes jame bus bal
suojama Pildomoji 'l’arybsi ir j 
renkami delegatai i Seimą.

Ar esate jau nusitarę už ką 
balsuoti? Balsuokite už senąją 
Susivienijimo valdybą, o klai
dos nepadarysite. Tie žinonęs, 
kurių rankose yra. Susivieniji-

ss, kad sunaikinti Susivieni
jimą. Nepasisekė jiems iš lau- 
’<c, tai dabar stengiasi iš vi
daus. lokių žmonių reikia ap
sisaugoti, iš jų nieko gera or
ganizacija negali tikėtis.

Visi balsuokime už sekamus 
i neneš: S t. Gegužį, Mikalaus-

rni laikas eiti namo. Tai mat- 
tote prie ko musų komunistai 
pradėjo glaustis.

— J. S. Jarus,

Indiana Harbor, Ind
SLA. 185 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks' balandžio 7 
d. 7 vai. vakare, Yvvanovo sve
tainėj, 2101 Broadway. Bus ren
kama Pild. 
i

Taryba ir delegatai 
SLA. Seimą.

—O. Valavičienė, seki*.

liūgas. Už pildomąją 
balsuota sekamai:

Ant prezidento:

M. Bacevičius
Dr. A. L. Graičunas 
Ant vice prezidento:
A. Mikalauskas
P. J. Petronis
Ant Sekretoriaus:
P. Jurgeliute
E. N. Jeskevičiutė
Ant iždininko:

Tarybą

120
67

120

119
58

114

B. SalaVeičikas
J. Tareila
Ant iždo globėjų: 
M. A. Raginskas', 
J. Januškevičius 
1). G. Jusius 
L. Joneikis 
Ant Daktaro- kvotėjo: 
Dr. E. G. Klimas 
Dr. M. Palevičius
Delegatais i Seimą išrinkta 

visi geri tautiečiai. Kaip maito- 
te. rinkimai praėjo gana vyku
siai.—SLA. 14 kuopos niarys.
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123
119

42

121
57

Pagerinkite Savo Namus
VELYKOMS!

Su

Radio ar Rakandais!
Lankykite Didžiausias Lietuvių Krautves 
THE PEOPLES FURNITURE CO. Gėrėkitės 
žemoms kainoms ant Radio ir Rakandų, pasi
naudodami lengvais išmokėjimo budais.

Cleveland, Ohio
J. Am-se. SLA. 14 kuopos susirinkimas

Cleveland, Ohio
IVlšcvikų jo m arkas

vis

ir

pirkėjams parduodam, ma-

Parlor Suite Manufacturers

penkiems 
Pastebėtina
$57.50

go”
ma.

Jų pašiau-i 
milžiną. Jie ! n 
pilni.?i kom-1 Mį

Susivieniji- skrodė 
tvirtų kojų, j \ c riti s 

visokių gelbėtojų.I keiPta

susirin- 
T’ėiau 

nekoikie 
žiūriu 

a
dabar Jai jau tik

Prasidėjus šokiams, 
ko daugiau jaunimo, 
muzikantai buvo visai 
Anie dešimtą valandą
pardėjo ir juodukai rinktis, 
manau

•Juška, Januškevičių ir Dr. Kli
mą. Tie žmonės savo dianbais 
p?rodė, jog jie yra ištikimi Su
sivienijimui.

ir
“Second Wife”
Cor.rad Nagel, Lila Lee

Mary Gar r
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

P skleisit uose lupeliuose pa- 
.‘iebėjau, kad maskviečiai ko
vo 30 d. turės kokį tai jomar- 
ką Grūdino svetainėj. Na, ma
li?, u s:ui, eisiu ir pažiūrėti

šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen
“On the Border

•>u garsiuoju šuniu RIN-TU

$200.00

$300.00

North Side krautuvė

$191.00

$300.00

ihytiiiNC lor I he 110MI S

t

3945 Lincoln Avc.
Lakeview 8200

Atdara Ut., Ketv., Sub. vakarais

AR JŪSŲ PLUMBINGAS PASENĘS? «
Neleiskite daugiau nė vienam sezonui praeiti jų neremo- 
deliavus. Leiskite mums padaryti pienus ir 
pritiktų jūsų vidaus išrengirnui. Ne 
jūsų namas galbūt ir ne naujas, bet j 
lengvai jį galite padaryti modernišku.
Graži balta enameliu )- 

ta maudynė
Pilnai su sunkiais mi
singiniais nikeliuotais 
paslėptais fixturiais. 
Mes garantuosime šią 
maudynę 
metams, 
vertė už

imn tlklesnę kainu nejjju kiti. Dargi 
yra 6 ir 8 cilinderių, žinovu pripažinti 

šiame shvo konteste leidžia keletą 
tas parodo dideli New Dynamic Erskine automobilių populeruiną. 
turime StudebakoHij ir Erskhnj pavyzdžiams — įsitikinsite patys musu

Naujas R. C. A. Radiolas, pilnai įrengtuose 
kabinetuose su tūbom ir viskuo, tik prieš Velykas 
Naujas Fada Radio pilnai įrengtas, 
su tūbom ........................................ £.......... ........
Vertės Columbia, R. C. A., arba Atwatčr Kent, 

su elektros gramafęnu

Vienintele pas lietuvius firma, kuri užlaiko Stu lebakerius ir naujus Dynamic Lrskme automobilius. 
Musu namas ir “Show roomis” yra vienas gražiauou pas lietuvius - pilnai atalinka Studebuker ir 
Erskine karų gerumui ir gražumui. Atvykite pas mus pamatyti nadjų automobilių, p tada pilnai Įver
tinsite Studebakerio ir Erskine gerumą ir gražumą.

Mes taipgi priimam senus karus ir už juos perkant nauju:;
norime priminti, kad 1930 metu nauji New Dynamic Erskinc 
kaipo vieni iš geriausių karų sulig savo kainos. “.Naujienos 
Erskine naujųjų karų laimėjimui, 

Prašome užeiti pasižiūrėti — 
žodžiu teisingumu. Laukiame.

MIDLAND MOTOR SALES,
A. KASELIS, SAVININKAS

4492 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7J39

Vertės dailus ir tvirti setai, pasirinkimas gražių C£Q AA
Jacųuard spalvų, po .................    <Pvv«wU
Vertės Pasirinkimas nauju spalvų Mohair, RA

arba šilko aksomo, po ..........................................
Vertės Setai, Mahogany.romai su Damask arba (f 4 4 O Aft
Fricze viršų, pasirinkimas, po ........................ VU

Lengvus išmokėjimai ir ilga gvarantija 
suteikiama visiems.

Balandžio 2 d. įvyko SLA. 14 ' 
kuopos susirinkimas. Vyriausias 
šio susirinkimo tikslas buvo; 
rinkimas delegatu į Seimą ir' 
balsavimas Pildomosios Tary- j 
bos.

Susirinkimas buvo gana skait-

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme G8 
Įvairius namus, kas liudija ihusij kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

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

<ix*bci u ii š<t ti 1c i f e
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

jno vadovybė, per ilgus metus lų seikiu. Pasirodė tas pat, kas 
dirba organizacijos labui. I>au- ir 
guma jų jsu dirbo ir 'tuo lai- vikų 
ku, kada Susivienijimas dar te-1 buvo 
bebuvo menkutis, 
gomis jis išaugo į 
parodė, kad jie yra 
peientiški žmonės.

Du Lar, kuomet
mas
tai

Naktinis tel. Vhucnnes 9240 
Dieninis tel. Englewood 011G

H. TENNANT
666 W. 63rd St., Chicago. 

Automobilių taisymas, Overhaulini- 
mas ir Dratų Sudėjimas. Tempimas 
ir susidaužimo patarnavimas visomis 

valandomis.
Visas darbas garantuotas.

21

THEATRE
35th and Halsted Streets

su

visuomet. paisiifraiiko bolše- 
•parengimuose. Garsinta 

, k-s»cl programas prasidės 
i valandą, bet vos-ne-vos 

as’dėjo puse po septynių, 
it, publikos nebuvo. 
Pirmiausia ant pagrindų pa- 

boKevikų įkarštąs isi^ita- 
Mažeika, kuris lakai 
kalba apie Rusijos ro- 

. Tačiau kuomet pats buvo 
i nuvažiavęs, lai spruko at- 
)l i kapilalisltišiką Ameriką 
ie pirmos progos. Tai kodėl 
s Šarki lenas nenorėjo ten pa

silikti? Kalbėjo jis apie tai, ko- 
k e bolševikai geri ir 'kaip jie 
I?;darbiais rūpinasi. Paskui iš
rišo juodukų klausimą. Girdi, 
lietuviai su jais privalo broliš
kai sugyventi, bendrai su jais 
parems i m irs ruošti.

Po' to vaikų choras sudąi- 
nuo kelias 'daineles, o ketu
ri muzikantai pagrojo lietu vis
kas kurinius. Po tokio “turtin- 

progijano Mažeika, žino- 
sumanė pasipinigauti. Jis 
škč, Ikad esa dabar bus 

•sukamos atlikęs kokiems ten 
ir iinim ams. Nelaimei, p^isircdė 
poliemonas ir uždraudė daryti

kainas, kurie

Enameliuota 20x24” Pedes- 
talo Prausykla

Pilnai su gryno china baseinu, kra
nais ir nikeliuotu kamščiu ir prilai
komu retežiu. Nepapras- $24.00 
tas pirkinys uz ..........

BLIZGANČIO CHINA KLOZETO 
ĮRENGIMAS

DIDELIS DAMBAS
Pilnai su sėdyne grynai iš geriausios rūšies 
medžiagų. Niekad pirmiau neparsidavinė- 
jo už šių sensacingų S16.50

Perkant seklyčių setus 
pusę pinigų sutaupysit 
perkant is musų sekly
čių setų dirbtuvės. Mu
sų kainos yra per pus 
žemesnės, negu krautu
vėse, nes mes patys 
seklyčių setus padarom, patys
žai išlaidų turim, lai už pusę kainos nusipirksit sau setą. 
Jei netikit, ateikit persitikrinti kiek jus galėsit pigiau nu
pirkti negu kitur. Didelį turim pasirinkimą iš padirbtų 
setų ir iš materijolo. Didesni pasirinkimą ir žemesnės 
kainos negausit niekur. Musų kainos nuo

S59 ir augščiau

Už tris šmotus
Kratituvė atdara Utarninko, Ketvergo i 

Subatos vakarais. Kitais vakarais

Archer Furniture

JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue

West Side krautuvė 
4606-08 W. 22nd St. 
Tel. Lawndale 2454 

■Cicero 130
Atdara Ut., Ketv., Sub. vakarais

Vyriausia krautuvė
2118-32 S. State St.
Tel. Victory 2454

STUDEBAKER-ERSKINE

Protingiausiai padarysite jei sau seklyčiai se
tų pirkite šiose krautuvėse. Nes čia rasite ge
resnius setus, padarytus per patyrusius ra
kandų dirbėjus musų nuosavoj dirbtuvėje. 
Rasite puikiausi šių metų mados, ir galėsite 
įsigyti už išdirbystės kainą, reiškia veik už 
pusių kainos!
$100.00

i RCA Radiola 47
J Co/nbination Radio 
and <Phonograph

RADIO Pirk sau radio iš Didžiausių Lietuvių 
Krautuvninkų, nes sutaupiusi daug pinigų ir 
busi geriau patenkintas. Nepasilik be radio 
per šias Velykas, nes gali ji įsigyti pusdykiai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE. Iš šimtų įvairių 
radio vertybių štai keletas pavyzdžių.
$175.00 $89.50

$98.00
kombinacijos

$155.00
Lengvus išmokėjimai

Turime virš 200 vartotų radios, kurie yra ge
rame stovyje, parsiduoda už tamstų pasiuliji- 
mą, arba duodami visai veltui, su pirkimu ra
kandu.

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

DIO stotį, 1420 Kilocycles.
Meldžiame pasiklausyti

4177-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St.
Tel. Hemlock 8400
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visi jie yra na u j i-nauju lė
liai ir parduodamų daug pi- imi 
g:au, ne kad jie ki.išlavo pasta-. i»a> 
tyli. Deltai 'to jie atkreipia į J,* 
save kiekvieno nekilnojamos! J<>».

iMes žemi’i.'ąi pasirašę šiuo- 
liudijaime \ u’š pamiinė'K*i.s

darąs žalos žmonėms. Dar kal- 
’ įėjo 1 \vairdots aldermanas T. 
.1. Po\vler ir p \vrdos aldar- 
ū urnas S. \V. Govior.

Pu1 Ukos buvo

Margutis per Radio
k menas a.pie luos namus už
niksite Cl ssificd garsinimų 
skyriuje.

Roseland
krd atrodė 
maža.

liek daug, 
svetainė per

tame va ’andos. 
Margutis pradeda dvimeti n ių 
sukaktuvių paminėjimą su ra
dio programa. B dio valanda.

Iš Politikos Lauko t

Lle.iivių Geresnes V
Kliubo darbuotes

Pranešimas Lietuviams' in ,s
TJ.c4uv.iu Prekybos Buto j nėra iki šiol turėję 

(jl/thuanian-Americflin Cham- M’tim. 
her of C.ommerce) Direktorių VVaiilchc 
mėnesiniam susirinkime, kuris 
Įvyko pirmadienio vi 
k°ndž:o (Aipril) 1 d. 
Prdkyibos Buto 
po n.r. <81 t West 
l.avo duetą Įnešimas ir likosi 
vienbalsiai užtvirtintas remti 
lietuvius ikainditl itus laleinan- 

Čiuose rinkimuose, 
i(Apri.l) 8 d. 1930, būtent:

F. B. MAS I (Majauskas), 
kandidatas Į Čikagos Miešto 
teisėjus ;?mt irepublikonų tildo
te.

JOSEPII J. GRISU — re
pu b! i k onas, kandidatas i Uli
ne.s valsl’jos legislaturą (State 
Legislature) iš 11-to dištrikto. 

WACLAW PIERZYNSKI — 
i’( publikonas, kandidatas Į 

! kongresmanus iš 4-to distrik- 

Bargenai, kurie gali ' ’ ^hn baltutis _ TCP(,b- 
skaitytis rekordu *11konas, kandidates j State 

i Central Commiltleeman.
V1NCENT M. STULPINAS

— dumdkratas, įkandi d aitas Į, 
Illinois valstijos Jegislalurą į 
(State Legislature) iš 3-čio dis- i 
trik t o.

Taipgi buvo nutarta pasių
sti viršminė'tą nutarimą i vi-[I 
sus dietųv<iskus laikraščius su ' 
prašymu ip|3garsinli atsišauki- į Į 
mą i visus lietuvius, 'kad jie ! 
nepraleistų progos paremti ta- I 
blausiai savo tautos kandid’ar Į 
tus vietiniuose dvatriktuose, o j 
už FRANK B. MAST, kaip tei- I 
sėją, galima balsuoti po visą |

F. Budrikas kaipo dovaną pa
minėjimui tų iškilmių.

Visą programą išpildo artis- 
tės-dai — p. O. Bicžienė, p-lė 
V. .hisolioniutė, .1. Olšauskas,

d.iko radio orkestrą.
(iarsinitojas ir v<

Programas

Tai pirma dalis. Antra — 
vakare, nuo 8 vai.. Lietuvių 
Auditorijoj bus vaidinimais su, 
dainoms. Visi privalėtų sueiti I 
pagerbti Marguti. Programa i 
ruošia tokia, kokios Chicagoje 
dar nebuvo. Juokai, juokai, 
juokai ir dar juokai su daino
mis.

6 balandžio, Chicagos lietu
viams, minėtina diena: Vana-

Praiiešdalm'as afpie pardavi
mą 10 naujų Harvey namų, 
kurie bus parduoti pigiau, ne 
kad statytojams kaštavo juos 
ipasdatyti, p. T. Bagdonis, iš 
Republic RcaJty and Mortgage 
Co., namų savininkų — pa
aiškino, kad normalėse aplin
kybėse šie namai niekuomet ■ 
neparsiduotų tokia pigia kai
na. Bet statytojas, vienas ge
riausių Cbicagoje, teko užklup
tas be fondų, o pasėkoje to, 
morgičių kompanija paėmė j 
savo rankas kalbamus trobe
sius.

pami.jrgmlos
amomiis ir muzika. 
Paskutinis kalbėjo kliubo

Kovo 30 dieną laivo sušauk- V'O'kre!orius M. A. Bareius. .
s masinis m:t:m;:o. Tufu! Š’ame sU-siiriirkime prisirašė 

pripažinti, kad tai buvo pasek-įdidokas būrys n.?ujų narių. Pa- 
mi ilgiausias politinis sur»n ,i-,.3’<‘idaujama, ikad v.si Bostiąn- 

, kokio Bosclando Ii .tuvi ,:iį 4° >r 
rašytų.

IKSKURSIJA
r'uvA

Korespondentas.

ha- Į tumus, 
m.

kambariuose

fili kalbėjo adv. .1. 
s, kuris papasakojo 
tijai-', jų tikslus ir skiir- 
Killas ka-bėtojas buvo

B. M. Slnveitzer, Cook pavie
to klerkas, kiuris aiškino, kaip 
n< Jks''‘ i 

uja 
Chicagoje

ropuiblikonai Šeimi
ni i nois vai ’il'joj ir 
John Traeger, Cook 
rifas, kalih'ūjo apie 

'balandžio probibiciją kiek tas kvai
las g;talym!.'Js yra padaręs ir

i M. P. Kaplan Telefonai
J. Komaiko Humboklt 4532-0506

Į KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS

1 ir visokios rūšies maudynes-vanios
Atdara diena ir naktį

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak.

1914-1916 W. Division St.

Garsinkitės Naujienose
obbhsrm

Gvarantuotu Vartotu Automobilių 

BARGENAI 
Ford M odei A 2 Door Seda n..........
Ford Model T, Roadster.................
Paige Sedan ...................................
Grabam Paige Sedan .............. .....
Moon Sedan ...................................
Marmon Sedan .................... ..........
Cadillac Sedan ......................... ......
Dodge Sedan........ ..........................
Hudson Sedan .................... ...........
Chevrolet 2 Door Sedan.................
Maxwell Touring............................

x Mažas (mokėjimas, likusius j vienus metus. 
PARDAVINĖTOJAI 

Chrysler ir Plymouth Automobiliu

M. Jo KIRAS
MOTOR SALES

3207-09 South Halsted Street
Telephone Calumet 4589

?250
.... 75
. 350
■ 550

150
. 250

Greitas ir patogus White Star Line laivas Olympic nuveš j 
Lietuvą ir Vilniaus Kraštą narius šios ekskursijos, suorgani
zuotos

Peoples National Bank &TrustCompany
LIETUVIAM GYVENANTIEMS VILNIAUS KRAŠTE PASAI

IR VIZOS YRA DYKAI

Laivas Olympic Išplauks Iš New Yorko
. ' , i ■ J

GEGUŽES 30. 1930
Ši ekskursija bus asmeniškai vadovaujama musų gabių ir pa

tyrusių lietuvių palydovų — Jono Czaikausko ir Jono Mickiewi- 
čiaus, musų darbininkų, kurie važiuos su šia ekskursija tiesiai į 
Lietuvą.

Visi, kurie manote važiuoti aplankyti Lietuvą, yra prašomi 
ateiti j banką ir pasimatyti su bile vienu šių palydovų, kad susi
tarti apie važiavimą ir užsisakyti vietas.

Paveskite mums rūpintis visiškai dykai jūsų pasais, bagažu, 
pajamų taksais ir visais kitais su kelione surištais reikalais.

»

Peoples Jfational Bank
and Pfrust Company

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Bnan

BERNARDO ŠILKŲ KRAUTUVE

Geriausia ir lietuviška 
šilkų krautuvė Chicago- 
je. Šilkai Įvairus ir 
aukštos rūšies. Naudo
kitės proga tuoj, kainos 
prieinamesnės negu ki
tose krautuvėse. Čia 
vaizduojama mano šil
kų krautuvės sandelis. 
Pas mus rasite šilkų su
lig noro ir skonio - vi- 
šokiausiu, •z

Krautuvė atidaryta kasdie 
nuo 9 iki 6 vai. vakare, 
Seredoms ir subatoms nuo 

9 iki 9 vakare.

Važiuodami Lietuvon 
neužmirškite Bernardo 
Šilkų Krautuvės. Jūsų 
giminės, jūsų draugai 
bus jums dėkingi, jeigu 
parvešit jiems Lietuvon 
dovanų šilkų. Lietuvos 
žmonės laiko šilkus 
jiems brangiausią do
vaną,
liuoso laiko atkeliauti 
pas mus pusipirkii šil- 

kų, tai šaukite telefonu: 
PULLMAN 6789 - mes 
tuoj pas jumis pribusi
me su šilkais. Laukiam

Jeigu neturite

BERNARD’S ŠILK SHOP
10746 SOUTH MICHIGAN AVENUE

jūsų, mes prisirengę 
jums patarnauti.

TELEFONAS PULLMAN 6789

__
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NAUJIENOS
The Lithuanfan Daily Newa 

Published Daily Except Sumlay by 
the Lathuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halated Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas l
$8.0f per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicafls
$8.00 per year in Chieago

8c per copy

Entered as Second Class Mattar 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chieago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted SL, Chi
eago. Iii. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

M e tyrui $8.00
Pusei metu .............  4.00
Trim* mėnesiams______________ 2.00
Dviem mėnesiam _ 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chieagoj per iineiiotojusi
Viena kopija _ __w—„_______  8c
Savaitei 18c
Minėsiu!________ _—_ ________76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams$7.00
Pusei meti 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams__________  1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams---------------------------- $8.00
Pusei metu................ ............ — 4.0$
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

cionalistų, kurie dar tebesvajoja apie monarchijos at 
steigimą.

Kabineto priešakyje stovi katalikų Centro žmogus, 
Dr. Bruening.

Del Vokietijos darbininkų susiskaldymo krašto val
dymas pateko į buržuazijos rankas. Bet dabartinė val
džia veikiausia ilgai negyvuos.

I

Tikrai galima drąsiai sakyti, 
kad Frankų Pipinų laikais mo
kyklas turėjo daugiau knygų ir 
įrankių.

Juozas Pronskus
Kaip tie kunigiški mokytojai, 

“lenkia medelius kol jauni”,

AR PAGELBĖS

Jungtinių Valstijų vyriausybė pradėjo šį-ta daryti 
farmerių pagelbai. Prezidentas Hooveris paskyrė fede- 
ralinę ūkio tarybą (Federal Farm Board), kurios tiks
las yra tyrinėti farmerių bėdų priežastis ir ieškoti prie
monių jom^ pašalinti.

Ta įstaiga surado, kad farmeriai kenčia dėl javų 
pigumo, todėl ji sumanė rūpintis javų kainų stabiliza
vimu. Pirmas jos uždavinys bus žiūrėti, kad kviečių bu
šelio kaina nepultų žemiau $1.18. Kaip ji gali to pasiek
ti? Ji gali to pasiekti tiktai, supirkinėjant kviečius.

Bet klausimas, ar šitoks pagelbos būdas duos tei
giamų vaisių?

Apskaičiuojama, kad 1926 m. pasaulyje buvo 284,- 
000,000 milionai bušelių kviečių daugiau, negu reikalin
ga vartojimui. Dabar spėjama, kad tas perviršis siekia 
598,000,000 bušelių, ir iš šito kiekio Jungtinėms Valsti 
joms ir Kanadai priklauso 404,000,000.

Jeigu prezidento sudaryta federalinė ūkio taryba 
dabar ims supirkinėti kviečius, idant jų kaina nepultų, 
tai rezultatas bus tas, kad visose šalyse — Amerikoje 
ir kitur — ūkininkai ims dar daugiau sėti kviečių. Per
viršis pasidarys dar didesnis, ir tuomet nebebus pajė
gos pasaulyje, kuri galėtų sulaikyti kviečių kainos puo 
limąv

Taigi atrodo, kad valdžios sugalvotas planas nepa
gerins pastoviai farmerių padėtį, bet gal tik duos gali
mumo kai kuriems farmeriams (kurie turi atliekamų 
kviečių pardavimui) laikinai šiek-tiek pasipelnyti.

EKONOMINĖ KONVENCIJA

BOLšEVIKĖLIAiMS DAROSI 
KARŠTA.

lauja, ikad jie atsakytų į jį. 
Daryt Jardymą — juk lai nė
ra joks prasižengimas prieš 
SLA. tvanką. Bet čia pasirodo, 
kad jie itardįymo bijo, nes “jau
čiasi Ikatė pieną paliejus!”.

Apie pabaigą šio pavasario ketina įvykti pirmutinė 
Amerikos lietuvių ekoitommė konvencija.

Iki šiol Amerikos lietuviai yra turėję įvairių poli
tiškų suvažiavimų ir musų stambiųjų susišelpimo orga
nizacijų seimų, bet grynai pramonės ir prekybos rei
kalams pašvęstų konvencijų dar nebuvo.

Sumanymas tokią konvenciją šaukti buvo svarsty
tas čikagiškio Lietuvių Vaizbos Buto (Lithuanian-Ame- 
rican Chamber of Commerce) posėdžiuose ir specialė- 
je konferencijoje, kuri įvyko Lietuvos generaliam kon
sulate New Yorke. Ši konferencija* susižinojusi su či- 
kagiečiais, nutarė šaukti aukščiaus minėtą “ekonominę 
konvenciją” į New Yorką, birželio 10 d. Konvencijos 
šaukimas pavesta konsului Žadeikiui.

Konvencijoje manoma sukurti visų Amerikos lie
tuvių ekonominę organizaciją ir per ją užmegsti eko
nominius ryšius su Lietuva. Jau numatoma, kad tie
siog iš konvencijos keliaus Lietuvon tuo reikalu žino
mas čikagietis, p. J. Varkala.

Mums rodosi, kad tai yra įdomus sumanymas, j 
kuri turėtų atkreipti savo dėmesį taip pavieniai lietu
viai biznieriai, kaip ir ekonominės lietuvių organizaci
jos — prekybos butai, spulkos, bendrovės, kooperacijos 
ir t. t. Ekonominiai reikalai yra galų gale visų reikalų 
pagrindas, ir apie juos pasitarti butų ne mažiau nau
dinga, kaip apie politiškus arba kitokius klausimus.

ORGANIZUOJAMA ANGLIES PRAMONĖ 
ANGLIJOJE

Anglijos parlamentas galutinai priėmė darbiečių 
vyriausybės pateiktą anglies kasyklų įstatymą, dėl ku
rio ėjo tokia aštri kova tarpe valdžios ir opozicijos. 
Už įstatymą balsavo 277 atstovai, prieš — 234.

Liberalai, matyt, nėjo šiame balsavime su konser
vatoriais, kaip jie buvo pirmiaus grasinę.

Naujuoju įstatymu įvedama stambių reformų ang
lies pramonėje, kaip darbo valandų klausime, taip ir 
pramonės kontroliavimo srityje. Anglijos valdžia da
bar daro pirmą bandymą “iš viršaus” organizuoti išti
są industrijos šaką. Pirmiaus buvo laikomasi tos nuo
monės, kad į biznio reikalus valdžia neprivalanti kištis.

BURŽUAZINIS VOKIETIJOS KABINETAS

Naujai sudarytas Vokietijos ministerių kabinetas 
gavo reichstago pasitikėjimą 65 balsų dauguma. Už ji

VVorcestorio bolševi k ė 1 i a i 
graudžiai skundžiasi “Laisvo
je”, kad ISLA. “fašisitaa” • ren
giąsi juos imti j nagą už biau- 
rų skandalą, kuris buvo su
keltas 57 kp. prakalbose, atvy
kus tenai kalbėti Gen. Organi
zatoriui A. Žukui. Girdi:

“Kovo ’ 29 d. aplaikė skun
dų kopijas nuo adv. F. J. 
Bagociaus ISLA. 57 kp. fi
nansų sekr. J. K. šadavie- 
jus, J. Skliutas (57 kp. na
rys), M. Staliulionis (57 kp. 
pirm.) ir D. G. Jtįsius (57 
ikp. narys, kandidatas į SLA. 
ižd. globėjus).

“Bagočius reikalauja ypa- 
tišikų atsakymų.

“Skundai, vienas nuo A. 
A. Žuko, o kitas nuo 358- 
los kuopos, po kuriuo, vietoj 
kuopos komiteto parašų, at
spausdinta rašomąja mašinu
ke vardai: Petras A. Ledy
nas, pirm., A. J. Zuikius, rast., 
ir Justinas Mukužis, ižd.

“Slkum Juose kailbakna .tas 
pats melas, Iką Žukas įrašė 
‘Tėvynės’ 7 num., buk fi
zinis užpuolimas su kumšti
mis buvo padarytas ant Žu
ko laike 57 kp. prakalbų, va
sario 2 d., 'kas yra bjauri 
išgalvota melagystė.”

P. Žuko straipsnyje apie tą 
incidentą, rodos, nebuvo pasa
kyta, kad bolševikai padarę 
prieš jį “fizini užpuolimą su 
kumštimis”, o tiik 'buvo pasa
kyta, kad jie jam grūmojo 
ir visaip jį plūdo. Tai meluoja 
paltys bolševikai.

Argi komunistai mano, kad 
keikti centro paskirtą organi
zatorių ir jam grūmoti, tai nė
ra nusidėjimas? Kuri organi
zacija šitokį savo natrių elge
sį pakęsti ų?

Beit bolševikams duodama 
•progos pj si aiškinti ir pasitei
sinti. Sulig jų pačių praneši
mu, Skundų (Komisijos pirmi
ninkas, adv. Bagočius, įteikė 
įkaitinamiems skundą ir reika

MARIJONŲ KONGREGACI
JOS SKYRIAI.

“Dr.” praneša, 'kad 'sausio 
20 d. papa Pijus galutinai pa
tvirtino Marijonų kongregaci
jos (padalinimą provincijomis: 
Lietuvos, Lenkijos ir Amerikos. 
Taip pat jisai patvirtino na- 
baišniinko airikiv. Jurgio Matu
levičiaus pataisytą Marijonų 
kongregacijos konstituciją.

Marijonų kongregacijos “ge
nerolais” pirma buvo Matule
vičius, o dabar yra P,r. Bučys 
(jisai gyvena dalbar Romoje).

Marijonai, vadinasi, yra po 
tiesiogine kontrole papos, ku
ris valdo “Valtiikano valstybę”. 
Papai tarnaudami, kaip jie ga
li būt ištikimi Lietuvai?

ATMAINA “VIEN.” REDAK
CIJOJE.

Brooklyno “Vienybe” prane
ša, kad į jos štabą įstojo p. 
J. K ru žiniai lis, įgyvenęs pirma 
Toronto mieste, 'Kanadoje, ir 
dirbęs prie “Kanados Lietuvio”. 
Kružiintaiitis užimsiąs prie 
“Vien.” antrojo ( redaktoriaus 
vietą.

Kurį laiką už redaktoriaus 
padėjėją “V-je” dirbo p. Kliil
ga, šeiniau buvęs “sociaiistiš
kas spykeris” (nors apie so
cializmą nieko nenusimano), o 
paskui virtęs falšistu.

J. KRUKONIS DIRBS 
“KELEIVYJE”.

Dirg. S. Micbolsonui padėti 
redaguoti “Keleivį” atvyko iš 
Ne\v Haveno į <So. Bostoną 
J. Krukonis, kurio straipsnių 
lilr korespondencijų yra tilpę 
ir “Naujienose”.

J. Krukonis yra gimęs Ame
rikoje, bet gyveno Lietuvoje. 
Iš profesijos jisai yra liaudies 
mokytojais. Po fašistiško per
versmo jam toko netik pražu
dyti vietą, bet ir atsiduoti Vafli
niuose.

Vilnius g a 1 ė t ų p a t s s u- 
sijungti su Lietuva
Kokioje padėtyje merdėja 

musų apdainuojamoji sostine 
“Mes be Vilniaus nenurimsim”, 
paimu keletą ištraukų iš pačių 
lenkų žinomo publicisto A. No- 
vačinskio straipsnio, tilpusio 
pereitą mėn. “Gazeta War- 
szawska”:

“Jau nebe stagnacija (sustin
gimas), jau nebe krizis (kri
tiškas momentas) ir nebe de
presija (prislėgimas), bet pa
prasčiausia bėda, kad net cypia, 
išgąsdintas skurdas, visų be iš
imties nusmukimas, visko sau 
atsisakymas, na, ir beveik kiek
vienu momentu badas, tikras 
badas. Penkeri metai neder
liaus, ketveri metai moral įnsa- 
nity (moralinės’ beprotystės), ir 
pasekmė to, —pardavimas vis
ko kas yra galima parduoti, — 
protestuotų vekselių kruVbs. 
krautuvių ir sandelių užsidari- 
nėjimas paskui vienas kitą, miš
kų kirtimas, bedarbių visas 
skruzdėlynas, jau nebe nepasi
tenkinimas, ne apkartimas, bet 
tiesiog furija (padūkimas), 
pyktis, pasiutimas. Tokio nu
sivylimo, beviltiškumo despera
cijos stovio neatsimena Vilnius 
net ir iš Oberosto ir Prūsų 
okupacijos' laikų. Vilnius ir 
Vilniaus krašto ūkis jau ne 
miršta, bet merdi. Dabar lite
ratiškai visur tamsu, visur kur
čia. Nekurena pečių, iki pas
kutinio taupo elektros šviesą, 
žmonės apiplyšę, neskusti, ne
kirpti. nesi mazgoję. Visi tik ai
manuoja, tik dejuoja, tik skun
džias... Ausys tinsta, kaip gir
di ir skaitai, rugojimus to mies
to, kurs prieš keletą, metų buvo 
toks išdidus, nelyginant Mekka 
(Turkų šventasis miestas), ku
ri išdavė Mahometą (Želigovs
kį?). o dabar kerštauja, kad 
net ir klausytis biauru...”

O juk tai musų visų lietuvių 
tikrai šventasis miestas, myli- 

i mas ir apdainuojamas kad iv 
nuplyšęs; už viską brangesnis, 
kad ir subankrutijęs ubagas. 
Kaip jis šiandien, lyg palaidū
nas sūnūs, pareitų prie savo 
motinos Lietuvos, jei ji pati bu
tų maloni ir vylioj antį, jei jos 
pačios valstiečiai nebėgtų i •Bra- 
zilijos kirminynus laisves ieš
koti.

Palenktą medį visoki parazitai 
apsėda

Ko patys krikščionys demo
kratai, būdami pilnais valdo
vais, nedrįso daryti, tai pada
rė diktatūra: buvęs masonas, 
kaip krikščionys skelbia, Volde
maras pasirašė su Romos popie
žių vienintelį po Italijos savo 
reakcingumu konkordatą, įsteig
damas valstybėje kitą valstybę
— vyskupų ir klebonų, su pri
vilegijomis tik Frankų Pipinų 
dinastijos laikais turėtomis.

Bet visų liūdniausia, kad dvi
dešimtame amžiuj Lietuvos mo
kykla, reiškia visos jaunosios 
piliečių kartos auklėjimas, ati
duotas Romos popiežiaus tarnų
— kunigų ir zokoninkų valiai. 
Kada visose laisvose moderni
nėse šalyse jaunoji karta pa
čios valstybės yra auklėjama, 
kad išaugtų savistovus, tiesus 
budu ir energingi ateities gy
venimui žmonės, Lietuvoj (tai
koma naujausiai popiežiaus pa
skelbta viduramžių “pataisos 
rykštės” auklėjimo sistema 
“įgimtai kūdikiuose nuodėmei” 
vyti lauk!

Štai vaizdelis, kaip atrodo to- j 
kios mokyklos iš arti žiūrint:! 
Vienoj korespondencijoj skaito
me: “Klerikalinių mokyklų vaiz
delis”: Mokytojų cenzas Kra
žių žiburio gimnazijoj — iš 13 
mokytojų tik 4 baigę aukštąjį 
mokslą. Mariampolės kunigų 
marijonų gimnazijoj iš 14 tik 
4 mokytojai baigę aukštąjį 
mokslą. Utenos “Saulės” gim
nazijoj iš 14 tik 2 baigę aukšt. 
mokslą. Kauno “Saules mergai 
čių gimnazijoj iš 15 tik’ 3 bai
gę aukšt. mokslą. Vilkaviškio 
“žiburio” ginm. iš 13 tiki 3, bs 

| to Seinų “žiburio” gimn. 2 mo
kytojai net svetimtaučiai. Dau 
guma tų pačių aukštojo moks
lo mokytojų yra kunigų teolo
gijos fakulteto paruošti pagrei
tintu budu!|

Kaip tos gimnazijos’ aprūpiu 
į tos mokslo reikmenimis, maty
sime iš to, kad pačios sostinės 
Kauno “Saulės” mergaičių gim
nazijos gamtos kabineto ir ki
tų mokslo priemonių yra tik... 
88 daiktai iš viso 492 litų ir 55 
centų vertės, tai yra nepilnai 
$50! Bet dar šiurpiau, kad gim
nazijos knygyne yra tik 7 kny
gos 27 litų ir 90 centų vertes!

matyti iš Kauno “Saulės” mer
gaičių gimnazijos vaizdelio: 
Mokytojos vienuolės (zokonin- 
kės) žiuri į savo mokines kaip 
į mažas vienuoles. Mergaites 
aprengtos juodomis suknelėmis. 
Nuolatinės maldos. Kiekviena 
vienuolė gali dėstyti ir istoriją, 
ir gamtą ir kit.! O. kaip tos 
vienuolės gamtą dėsto, suprasi
me iš to, kad joms popiežius 
ne tik pačioms uždraudė gam
tos mokslų veikalus skaityti, 
bet ir kiekvienam “geram ka
talikui”.

Visas mokymo darbas, tai 
zokonikės išmislinėja visokias 
rinkliavas, tai šventos Teresos 
abrozui, tai pačių davatkų gy- 
venamiem kambariams, tai “ne
griukams” pirkti, iš kurių pas
kui vienuoliai auklėja misionie
rius. Visas skaitymas, kokio 
mergaites gauna iš zokoninkių, 
tai “šventųjų živatai” ir pana
šus perlai. Mergaitės moki
namos zokoninkių manerų ir 
visaip kovojama su jų prigim
tu judrumu. Toms mergai
tėms, kurios sėdi, tyli, nejuda 
ir laikosi kaip mažos zokonin- 
kės, duodama dovanos ir pre
mijos “už pavyzdingą elgesį”! 
Tai taip ruošiama Lietuvai jau
noji karta.

(Bus daugiau)

Pasiuvu Dreses
1 Moterys nusipirkit materijolą, o 

aš padarysiu gražią dresiukę pa
gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238

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

batom.s iki 9 vai. vakaro.
i X...........  ......... ...Z

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

tikėtis, kad nemažesni jis turės 
ir lietuvių kalboje. Be to, gir
dėti, jis verčiamas dar į kai ku
rias kalbas. Tai pirmas didesnio 
masto latvių prozos darbas, iš
verstus lietuvių kalbom 'rikiuo
si, “Naujienų” skaitytojai, nau
dodamiesi ta pirmenybe, jį skai
tyti, sutiks jį palankiai. Ypač 
dėl to, kad daugeliui svetimas

sunkintą fuksijos viršūnę ir 
šlamėdamas -guminio medžio 
storuose lapuose. Tas pats me
dis, kurį Robertas dar prisimi
nė pusantros pėdos ilgio da
bar jau išleidęs keturias atža
las, viršūne beveik sieke lubas.

pirktas nertinis ir aliumininis 
kavos katilas krikštamočiai. Be 
to, dar ir savo reikalams šis- 
tas. ko galbūt, nebuvo galima 
rodyti muitinės valdininkams. 
Juk Robertas Neikė dar tikrai 
nežinojo čionykštės tvarkos ir

VERTĖJO ŽODIS
Po didžiojo karo ir revoliucijos 

susikūrė daugelis naujų valsty
bių. Mažosios valstybės, dėka 
darbo liaudies pralieto kraujo ir 
gausių pašalpų užsienių gyve
nančių tautiečių, atgavo savo ne
priklausomybę. Buvo paskelbta 
eilė gražių obalsių, už kuriuos ne 
vienas narsuolis galvą padėjo. 
Tačiau praėjus išoriniam pavojui, 
obalsiai buvo pamiršti ir pasida
rė kitas vizdas. Priviso įvairių 
užfrontės žiurkių, begėdiškų spe
kuliantų, šyberių ir koruptantų, 
kurie iš jaunosios demokratijos 
norėjo pasidaryti sau melžiamą 
karvę. Jiems įstatymai nebuvo 
rašyti, nes jų rankose buvo ka
pitalas, lupose “patriotiški” žo
džiai. Kai kuriose valstybėse jie 
įgyvendino net fašizmą, charak
teringą karo išvargintai Europai, 
kartu, kur darbo liaudies jėga 
buvo galingesnė, jie* to1 nepajėgė, 
tačiau vedė ir dar tebeveda aš
trią kovą prieš revolikicijos lai
mėjimus.

Šios rųšies “tautinės” buržua
zijos gyvenimo užkulises griežta 
ranka atidengia garsusis latvių

Andrejs Upits
ga šmugelio, ištvirkimo ir perdė
tos fizinės “kultūros” kova su 
dvasine kultūra.

Romanas rašytas specialiai lat
viškomis sąlygomis, tačiau, (lelei 
jo lipų tarptautiškojo veido, jį

romanistas Andrejs Upits, vienas 
žymiausių Latvių darbininkijos 
rašytojų ir rimčiausias latvių kri
tikas. Jau prieš karą jo roma
nai “Piliečiai”, “Auksas”, “Pas
kutinis latvys” ir k. sukėlė didelį 
Irukšmą. Išaiškinant kiekvieną 
charakteringą smulkmeną, pri-
duodant vaizduojamam gyveni-
niui vos jaučiamą, bet aštrų sa
tyros toną, jis padaro savo dar
iais įdomius ir lengvai skaito
mus.

Šios ypatybės prįklauso ir jo 
žemiau paduodamam romanui
KAITO RYKŠTĖS TILTU”. Jame 
parodoma, kaip eilinis žmogelis, 
patekęs per apsirikimą ne savo 
vieton, tačiau gerose sąlygose

pilnai galima pritaikinti ir ki
toms pokarinėms Europos vals
tybėms, ypač Lietuvai. Tenka 
tik prisiminti Olšausko, Uk-Są- 
jungos lašinių, Labamtusko, Pet-
rulio, Purickio i. k. bylas. O kiek 
visko atsidengs dar vėliau! 'lai
medžiaga, kuri prašyte prašos) 
sunaudojama. Bet. matyti, Lietu
vos Upits dar negimęs.

“VAIVORYKŠTĖS TILTU” IŠ

pokarinis Lietuvos gyvenimas. O 
šiame romane jie galės rimti bent 
75 nuošimčius ir lietuviškojo gy
venimo atvaizdavimo.

M. Skujenieks.

Pirma Dalis
Liepojuje Robertas Nelke nu

ėjo nuo laivo ir užgaišo.
Širdis, lyg ką nujausdama, 

visą vakarą nerimo. Bet kri- 
kštomočia, penkiolika metų jo 
nemačiusi, taip jį aprupū savo 
džiaugsmo ir rūpesčio tinklu, 
jog nebuvo galima išsuk t i. 
Noromis-nenoromis turėjo per
nakvoti.

Negalima sakyti, jog jis bu
tų kažin kaip bandęs išsisukai. 
Po šešių savaičių siūbavimo po 
bangas buvo taip malonu išsi
tiesti ant minkštos, išsėdėtos', 
rūkyta, žuvim ir kmynais šiek- 
tiek prikvipusios, kušetes. Po 
audros Japonų jūrėse, po troš
kinančios kaitros Arabijos pa
krantėse ir Suece, šis baltasis 
kambarėlis jam atrodė, kaip 
rami oaza. Po tų visų geltonų
jų ir juodųjų veidų j jį lyg 
šypsodamasis nuo sienos žiurė-

Tada rupi ruginė duona ir na
minė cikorijos kava, ir seni pri
siminimai, kuriais taip ir gara
vo ir krikštamočios kalbos ir 
kiekvieno daiktelio šiame kam
bary. ... Robertas Neikė užmigo 
ant žuvimis ir kmynais kve- 
penčios, balta paklode aptiestos 
kušeitės. Lyg vilnų gurvuolis j j 
užgulė miegas ir išpalengvo 
spaudė jį į gilią, malonią ramy
bę.

Rytui brėkštant jis sapne dar 
i.itvėrėsi juodai nubiužuotos koi- 
kos' krašto, ir, ieškodamas lyg
svaros, išskėstomis rankomis 
apsivertė kniūpsčias. Bet vis- 
tik pramiegojo iki vienuoliktos 
valandos. Krikštomočia nors ir 
buvo užėjus apie pusę dešimtos 
bet matydama jį taip kietai 
miegant, apkamšė jo šonus ant 
klodčs karštais, nepažadinusi jo, 
išėjo.

Kai Robertas Neikė atbėgo 
prieplaukon, iš “Luizės Viktori
jos” matėsi tik siauras durną 
siutas prie akyračio.

įstatymų. Bet už sauvališką 
laivo apleidimą, prieš legaliza
vęsis ir atlikęs kitas formaly
bes jį tikriausiai laukė nemalo
numai. Gana jis buvo savo gy
venime meilytas ir guitas. Ry
goje negalėjo atsiminti nei vie
no pažįstamo.- Prieš penkioli- 
ką metą baigęs Talseno miesto 
mokyklą, buvo telegrafistu Vil
niuje, bet iš (ten jį greit per
kėlė i Amūro gelžkeli. Jelgavą 
pažinojo gerai, bet Rygoj tik 
vos porą sykių buvo buvęs’.

Krikštomočia jį ramino. Juk 
čia ne Rusija, kur žmogų —• 
dieve tu mano! — ne vardu va
dina, bet numeriu. Pas ją iki 
pereito rugsėjo gyveno pats 
nuovados viršininko padėjėjas 
ir dar net už visą mėnesį ne
buvo nuomonę sumokėjęs, j’y- 
gos bagažo stoty svarstyklių 
užvaizdu buvo jos vyro tolimas 
giminaitis. Reikalui esant, ir 
tas* daug ką gali padėti.

(Bus daugiau)

jo velionis įgelžlkclio meistras 
žaliu ruožu aplink kepurę ir ma
žu sidabriniu areliuku ant lan
ko.

Grįžo jisai gana susirūpinęs. 
Dokumentai likosi laive, o be 
j ii juk jis niekur negalėjo pa 
sijudinti. čemodanu ir maišiu-

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

Drėgnas vėjas’ per atvirą lan- ką jis vis dėlto vakar buvo pa- GARSINKITĖS
gą plezdeno langų užuolaidomis, siėmęs kartu. Piimiausia dėl 1U A T T \
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SAVO SVEIKATOS
atstovauja

WHLDA
SPORTAS

Brighton Park

Dalyvaujant

LIETUVA SKOLINIMOPranešimas

ir NAMŲ STATYMODraugams, pažįstamiems ir

BANKINĮ BIZNĮ DRAUGIJA
Išrinkite

išnaujo

John J.Boehm IflTCHEN 
S1LEN2ER

| KLAIPĖDA MALT TONIC'O
.skolingumų

arba

Extra Pale Alaus
OSCAR Metų

L savai

RGUCIO

sk.iria- 
nar!ų

TIESIAI 
be persėdimo 

Didžiuoju laivu

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B>Hicholas

1,967.10
4,614.87 

84,750.06 
10,589.57 
3,500.00 

14,000.00 
24,265.70 

19.51

Alex Dargis, 
Jo.seph Selenis, 
F. Margevičia, 
Anton Gurskis

Atstovavo 
riet per 16 
— Valstijos 
jis yra

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly 
Balandžio 6 ir 7

P. P. BALTUTIS
3327 So. Halsted St.

Gegužės 24
11 vai. r.

NEVY YORKO

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina St

V. M. STULPINAS
32.55 So. Halsted St

ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

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

CHICAGO. ILL.

Lithuanian Building, Loan and Homestead Association

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti 
nu. Nei vienas ne'

John J. Boehm yra dirbės dėl be 
turčių, mažų namu savininkų ir dar 
bininkų.

Tel. Izafayette 7139
Studebaker ii
SL Erskine

Tarp Chicagos 
Lietuvių

iš 15-to Senatoriai 
District

Kalbanti komedija
Kalbančios iinios.

ŠIANDIE “KIBITZER

uitradienį:
LAPKRIČIO

Chicago, III.
JOHN P. EWALD, Secretary 

840 West 33rd Street, 
Te). Yards 2790.

Reguliarį Demokratų 
Kandidatą į

STATE SENATOR

SIT'LKOS RAŠTINĖ ATDARA ANTRADIENIAIS NUO 
7:30 iki 9:00 valandai vakare 

713 West 18th Street

Jis taipjau priešinasi ir priešinosi 
neatsargiam miestų ir valstijos ištai
gų eikvojimui visuomenės pinigų.

Esorka neturi kenksmingų, 
ar iprotj sudarančių vaistų... 
tiktai užtikimas žoles, šaknis ir 
žieves, kurios tnpo moksliškai 
sumaišytos, kad duoti labiau
sia pageidaujamas pasekmes. 
Jo veikimas yra paremtas ant 
gamtinių principų; jis sustipri
na virškinamuosius organus ir 
atbudavoja visa sistema pagel
bėdamas gamtos mitybos pro
cesui. Jis taipgi stimuliuoja a- 
petitą, yra švelniai liuosuo- 
iantis ir teikia riebuma krau-

Visas kalbantis didysis pa 
veikslas

Midland Motor 
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

P. S.: Paprastais vakarais 
galite mane pašaukti per te- 
•lefomų — Republic 4066.

kuris
rašė
ofisą
a rezidencijų

MALT TONIS - EXTRA PALE 
SPECIALI? ALUS

Vaikams įvesta speciali/ taupymo skyrius, mokant po 
tę ir daugiau.

sieros lietuviams, kurie via 
žiuos šį pavasarį Lietuvon

Rytoj ristynes Univer- 
sal Kliube

Ryltoj trečių valanda po pie
tų Uniįversal Kliube (814 W. 
33 Si.) Įvyks didelės ristynes. 
Risis, galima sakyti, visi žy
mėtinieji '.rišli kai. žinoma, lie
tuviai. Būtent, Bauceivičius, 
Dudinskias, 'Bložiis, Kaimiškas. 
Juzėnais, St. Bagdonas ir dbug 
kitu. Visi kviečiami ateiti ir 

ristvniu.

Serijos
VASARIO, GEGUŽIO, Rl'GI’IUčIO

O, kiek daug smagumo jus 
prarandate, jei jus pasiduodat 
iki to, kad pavargti ir likti be 
ūpo. Yra stačiai negalima 
džiaugtis dabartiniu greitu, 
modernišku gyvenimu, jei jus 
kenčiate nuo virškinimo pakri
kimo, konstipacijos, nemiegos 
ar pairusių nervu.

Malonu man yra pranešti 
kad kliubas vis daugiau ir dau
giau daro progreso vietos tie-

Jis visuomet priešinosi augštiems 
taksams. Jis mano, kad ant ma
žu iu namu yra uždėti nėr daug aug- 
šti taksai ir kad dar didesnis pakė
limas taksu reikštu pakėlimą rendų 
ir namų nuomininkams.

Duoda pirmų savo koncertų 
nedlėldieny, 6 Balandžio1, pna<- 
džia 3:30 po pietų, South Side 
Masonic Temple, prie 6I-tos ir 
Grevn gatvių (arti Halsited st.).

Man teko jau kelius sykius 
girdeli jų dainuojiant ir kiek
viena sykį gėrėjausi švelnumu 
ir įtvirlumu jos balso, o lietu
viškos daiinelės tiesiog mane 
sužavėdavo. Daug turės nuo
stolių tas, kas nebus ant t o 
koncerto. Pažįstantis.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Taipgi

V i taphone Vodevilio 
Aktai

Esorka yral pastebėtinas to
nikas, kuris atgaivina visų jū
sų sistemų. Pastebėtinos pa
sekmės, kurias teikia jo var
tojimas, nustebins ir pradžiu
gins jus. Esorka suteiks jums 
naujų energijų... naujų nervų 
jėgų. Jis pa gelbės jums iki 
pilnumos pasigerėti gyvenimu.

Lioluivių .Keistučio lYišahli- 
nio kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 6 d., lygiai 
lįvyliktą valandų pietų laiku, 
Liberty G rovė svetainėje, 1515 
So. Mcz-sc'l Si. 'Nariai ir no
rintys prisirašyti i prie kliubo 
prašomi pribūti paskintu lai-

Akcijos kainuoja 12^c. (11 metų)
Akcijos kainuoja 25c (6'/j metų)
Akcijos kainuoja 50c. (3% metų) 
ir $100.60 (neapribotam laikui, mokant 4%)

15-ta Senatoriai Dist- 
metu augėlesniame bute 
Senate, Springfielde, kur 

žinomas kaipo Honest John.
Jis yra rekomenduojamas visų or

ganizacijų, k. a. Civic Federation, 
Business Mcn’s Ass’n., Federation of 
Labor, Association Opposed to Pro- 
hibition ir k.

Brightens Your Home -Lightens Vbur Work

įsteigta Vasario 9 d., 1904 m. Inkorporuota Kovo 31 d., 1904 m

SUKAKTUVES N
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

VYTAUTO
mirties.

VISI LIETUVIAI VISOSE 
ŠALYSE

iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygiu laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda- 
daini savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko i Klapėdą.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

įnešimai sumokėti ant 
akcijų

įnešimai ont akcijų su
mokėti iš kalno

įnešimai ant akcijų pri
puolami mokėti

Primokėtos akcijos 
Mokamosios bilos 
Nuošimčiai 
Atsargos Fondas 
Išdalintas pelnas 
Nedalintas pelnas

Galbūt jus pačios jau pama
tot šį nesmagų faktų. Ąrba gal
būt tai ateityje surasite, jei ir 
toliau nepaisysite savo sveika
tos. Jus turėtumėt visuomet 
žinoti, kad Esorka sugrąžins 
jus ant kelio j sveikatų ir lai
mę ir ten jus palaikys.

Visiems pakvieti
mas

moterų kuopos 
draugiškas va- 
šeštadienį, ba- 

Sa n daros svet., 
Halsted SI. Pradžia 

vakaru.

SLA. 134-los 
Labai linksmas 
kailelis įvyksta 
landžiu 
3331 So 
8:30 vai.

Bus šokiai, žaismes, 
da ir arbatėle.

Šio vakarėlio pelnas 
,m/a s u šelpimui kumpos 
kritiškoje padėlyje esančių.

Visi prijaučiantys šiam tik
slui maloniai esate kviečiami 
atsilankyti.

Rengimo komisija.

Kapitalas—$2,500,000.00 
STOVIS

Baigiant metus sausio 31 d... 1980 n

ASSETS — TURTAS

pagelbėt i.
Anton Justas

John
Adam
Joscph R. šliužas,
Anton Tamkevičia,

John \Valantinas

Paskolos ant namų 
Paskolos ant akcijų 
Ncatmokėti nuošimčiai 
Pripuolamieji įnašai 
Nekrutamas Turtas 
Apdraudos Premijos 
įplaukiamos bilos 
įplaukiamos Sąskaitos 
Pinigai banke 
pinigai pas sekretorių

John J. Boehm turi aptieką prie 
13 S. Halsted St. per pastaruosius 

metus.

Su pagarba
Jonas Czaikauskas, |pažiūrėti gražių 

2843 W. 71st Street.

Totai Assets .....................  $324,911.47
L1ABILI TIES

I.oaiis on BeuF listate ......... $272,800.00
I.oans on Stoek ............................. 486.25
lutcrest unpaid.................  486.25
Installments due 4,614.87
Kcal Estate .........  3,107.93
Insurance Premiuins .......... 401.92
Kilis Reccivable .................... 4,500.00
Accounts Reccivable ............. 3,563.37
Gašli in bank .................... 13,437.13
Cash in hands of Secretary 200.00

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Gerbiamieji:
šiuemi visiems pranešu, kad 

cuu paskirtas per PEOPLPkS 
NATIONAL BANK, prie 47lh 
ir Ashland Avenue, Chicago, 
alllsltov^iUti šio pavasario EKS
KURSIJĄ LIETUVON. Kelio
nė yra rengiama, didžiausiu iaii- 
vu OLYMPIC. Laivais iš Ne\v 
Yorko išplauksi gegužės 30, 
1930 m. Manau, k.nd didelis 
skaitlius lietuvių važiuos šį pa
vasarį Lietuvon aip vaikščioji
mui jubiliejaus 500 metų mir
ties D. L. K. Vytauto, ir taip
gi smagiai praleisti vasaros lai
ką .Lietuvoje.

Be Lietuvos, dar turėsiu at
lankyti Vilniaus kraštų, kaip 
teii: Vilniaus miestų, Daugieliš- 
kį, Ignaliną, Kaltinėnus, Vidiš
kius, Dūšią, Rimšą ir daug ki
tų vielų lame krašte.

'Pailgi, gerbiamieji, kurie no
rėtumėt kantu su EKSKURSI
JA linksmai važiuoti, lai ma
lonėkite kreiptis greitu laiku 
i iPeoples Naitiomail Bank, Lile 
dieną nuo 9 ryto iki 3:30 po 
pieltų; subatomis ilki 8 vai. va
karo. Kulnie nėsslte Amerikos 
piliečiais, lai malonėkite kreip

ias Juo jaus, nes mes turėsime 
tamstoms gauti sugrįžimui per
miną

mVI&ORATIH® 
>ooo roa cowvAi-tsc*NT’ 

RtrRCSHlNG 
GOOO »OR THt H0M» 
JOVTH 1,0* CO• ,

......_ _____ ____

SEKMADIENY, 6 BALANDŽIO (APRIL) NUO 3 IKI 4 VAL. PO PIET IŠ WCFL
Nepamirškite “sutunyti” radio tai valandai. Išgirsite įdomių pranešimų įvairių Chicagos biznierių, dainų, muzikos ir paminė, 

tuvių. Visų programų veda ir tvarko KOMP. A. VANAGAITIS.
viVuc miaiai antikn norlp.ist.j ta valanda Margučiui.

1

Augustina L. Nem 
čauskaite

Viso' Turto
SKOLINGUMAI

Installments paid on stoek $181',174.63 
Installments paid on stoek 

in advance ...........
Installments on stoks unpaid 
Paip-up stoek ..................... .
Bills payable ........................
Interest .....................................
Contingent Fund .................
Profits diVided .....................
Prcfits undivided .................

Užsisakykit vietų 
dabar.

Del žemiausiu kai
nų ir tolimesniu ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šią 
autorizuotu Chica- 

gos agentų:

tuvių tarpe. Negana to, kad 
jau da'b?.r kliubo globoj ran- 
ihf'i epie septyni šimtai narių, 
beit d.ir vis Ikidkviename susi
rinkimo prisirašo po keletą 
naujų. T i yra geras ženklas 
ki’iiil’jo t(L;:ibu(Mės.

Ne tik paprasti darbininkai, 
vyrai ir moterys, raišosi, bet 
ir profesionalai. Kiek Laiko ait
riai prisirašė daktaras Thomas- 
l'amošaitis, (^nltisti-is, kurio 

ofisas randasi 1608 Mihvaukee 
o praeitam susirinkime, 
buvo kovo 2 d., prisi- 

daiktaaas Yuška, turintis 
prie 10 ir Halsted Sts., 

antrų ofisų ad
resu 4103 Archer Avė.

Garbė kliubui turėti dakta
rus savo tarpe, bet taipjau gar
bė. ir gerb*. daktaram budi na
riais tokios didelės organiza
cijos.

Yra natrių, kurie užsilikę su 
savo duoklėmis kliubui. Taigi 
malonėkite šiam susirinkime at
siteisti. Jus palys (tuomet ge
riau jausitės atlikę savo parei
gų. Pasirūpinkit bu.ti gerais— 
pilnais nariais, o reikalui iš
tikus, ’kliubais rūpinsis jumis. 
Atsiiiniinkite, kad kliubas nori 
j ums

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzio 8902

Esorka yra lygiai naudingas 
kaip vyrams, taip ir moterims 
ir su pilnu saugumu jį gali 
vartoti jauni ir seni. Tikrai 
jus pasinaudosite proga Įsigy
ti ši pastebėtina tonika. Nuei
kite i savo aptieką šiandie ir 
paprašykite bonka Esorka.Severas 
ESORKa

Esorka, Užtikimas Tonikas, kuris 
Sutvarko Visą Sistemą

arba j

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St, Chicago
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Lietuviai, balsuokite 
už lietuvi ir lietu

vių užtarėjus

BALSUOKIT Už

Stephen J Šėrimas
4523 So. Možiu £ St.

Kandidatas j Ciunty Usnimis- 
sioner of Cook County.

Prašau Chicagos lietuviu bal
suoti už mane balandžio 8 die
ną. Jeigu busiu išrinktas, 
prižadu remti jus visuose jūsų 
geruose darbuose.

Mano vardas randasi 41-moj 
vietoj ant Kepublikonų baloto, 
kur randasi visi kiti vardai kan
didatu į County Commissioner 
of Cook Coupty.

Taipgi prašau paduoti savo 
balsą už šiuos' du lietuviu drau
gus ir užtarėjus, kurie gyvena 
su lietuviais Brighton Parke ir 
visados prisirengę yra jums 
tarnauti.

Lietuvį

ANTHONY 
NAUGŽEMIS

Republikonų Ikandidla'ląį Į
Se n a t o r i 1 Com m i ttee man 

l-to Senalorie.l Distrikto

Geras — darbštus — rūpestin
gas pilietis, prižada visame ka

me gelbėti lietuviams.
— Taipgi — 
Balsuokite už

JAMES L. PERRY

Bepubliikonų kandidatą i 
War<l Cominitteeman 

12-to wardo
Indorsuotas žymiausiu 

organizacijų.

Primary Balandžio 8,. 1930

Išrinkite

Iš Politikos Lauko
Reikia balsuoti už 

Grisiu
Mjiųuci’te Parke yra du lie

tuvių politiniai kliubai. Vienas 
jų Me.dąue'bte Pank Litti- 
uanian American Citizriis Club, 
o kitas — So. Wcst American 
1 ei t huan icrti Political Chi-b.

šių kliu'bų pastangomis pa
daryta apielinkei ne mažai gė
lo, o ir poliilikoj pradėta su 
’ielu'vj.'iis skaitytis. Ve pora pa
vyzdžių. Du metai atgal ('.bar
ies A. W’l!iams tapo išrinktas 
18 \vardos kcimitimanu 1 10 
balsą dauguma. Jis pats pripa
žįsta, kad buvo išrinktas lie
tuvių balsais. Praėjusiais me- 
■'’.'tis aldermanas Morris išrink
ta. 200 .balsų dauguma. Ir jis 
l>i (pažįsi’a, kad ačiu lietuvių 
balsams tapęs išrinktas.

•Matydami lietuvių galią, vie
tiniai politikai atkreipė į lie
tuvius dėmesį ir, norėd&mi lie
tuviams atsilyginti, sutiko pa
dėti adv. Juozo Grišiaus (Jo- 
seph Grisb) vardą, 'kaip kan
didato į valstijos atstovus iš

BALSUOKIT UŽ

P o p u 1 i air i š k ą I >3 mokmart ų 

kandidatą į

CONGRESSMAN

Išnaujo

Sellac Graham
State Central Committeeman 
cf the Fourth Congressional

District

Jisai jau ištarnavo keturius 
terminus ir dabar nori būt iš
rinktas ir tolesniam, penktam 
terminui. Savo darbais ir są
žiningumu tikisi priparodęs ver-

8-1 o Congressional Distrikto

(Wardai 20, 25, 20, 27, 31, 32 
ir 33)

STANLEY 
ADAMKIEWICZ

Drąsų ir patyrusi gynėją žmo
nių reikalų, per ilgus metus 
buvusį 31-mo Wardo Alder- 

manu.

11 a Isiaiv imas l; t airi i i n ke, 
Balandžio 8 d.

Balsavimo. vietos atdaros nuo 
6 v. ryto iki 5 v. po piet.

tu būti išrinktam. Gyvenantie
ji 11, 12, 13, 14. 21 ir 22 war- 
di osc gali už jį paduoti savo W. H. Weber

REPUBLIKONĄ

George D. King

Member of Board 
of Review

I -----  - ■ . - .....

Balsuokit už

11 dislrlkilo, kurio ribos yra: 
nuo Statie gatvės iki Cicero avė. 
ii’ nuo 55 ilki 107 gatvių.

Kad padėti p. G rišlaus kan- 
d'dalturą, tai vkllos lietuviai 
surinko vieną vakarą, nuo 8 
iki 9 V? Pandos, ir sekantį rylą 
iki 10 valandos virš 1,000 pa
rašų. Tais įvykis padare gilaus 
Įspūdžio į politikus. Todėl De-

loinijos lietuvis, kuris remia ne
va Grišiaus kandidatūrą, o į 
wardois ik om i Ii mamų s perša 
Vamdenbergą. Tokie k latro di
džiausią klaidą. Viena, Vanden- 
ibebg yra Įvairi .kartomis daug 
licituviains žadėjęs, bet nieko 
n epai',a ros. O antra — a'bu lie
tuvių kliubai yri, nutekę rem
ti Biogano ir Williamsc kan-

Jo plUtl'orme: 1. Pakeitimas 
18 aimemdmento itaip, kad ga
lima butų gauili vyną (toni- 
kus) ir tikrą alų; 2. Gauti 
teisingesnius imigracijos įstaty
mus; 3. Iši išil'i dabartinį nedar
bo Iklausimą; 4. Paremti visus 
isr.r.'.ymu'S, kurie liečia aviaci
ją rr cn’a’.v:a!ms stotis; 5. Pra

ploti kasti gilųjį kelią nuo eže- 
| rų iki MoiasT jll.inkofi; ’ (i. 
|Tikrai pagelbėti sunkia! tarme, 
j rių padėčiai, o ne vien duoti 
! prižadus žodžiais.

Aš prižadu tam.a.ui si-.: ‘. 
L\mc»ikos gy'/eiiiujanis, ; 
' j'.vjiko c.a G ylų Luiuį.i

neono frakcija, išsigandusi, p.1.- 
šiskubino padėti adv. M asla ti
ško vardą, idant pakreipti sa
ve piBėn lietuvių balsus.

Bei vielos lietuviai privalo 
balsuoti visų pirma už adv, J. 
Gilsiu. Jiems tai vra svarbiau- v
šia. Ir štaj kodėl.

Atjv. Grisius
te, kurį apima 11 dislriktas, 
vien lietuvių balsais negali iš
eiti. latgi padaryta sutartis 
vielinių lietuvių vadų 'politiko
je su Charles A. Williams ir 
James L. Brogan, kad jie rem
tų Grišiaus 'kandildai!urą, o lie
tuviai, kad remtų Williamsą j

d Idai! u ras; remti kandidatūras 
tų, kimo piimi suimame pra
vesti iš šio distrikto svarbiam 
ofisui lietuvi.

Kliubo narys.

Stanislaus E. Bašinskas
tokiame

mi i 18 \vardos komi t im antis.
Beiiki’i, kad taip Gaišius, kaip 

Wiilliams ir Brogan gautų 
daugiau balsų. Net jeigu 
sius ir nebūtų 
jei gautų 25,000 
sų, teii lietuvių 
kai paauigtų, nes

j u o

bal-
išrinkitais, 
ar 30,000 
įtaka milžiniš- 
lie balsai skai

tysis lietuvių ibolsais. štai ko
de! svarbu balsuoti už Grisių.

Atsirado vienas-teitas šios ko

NATIONAL C A F E 
atidaryta pirmos rūšies Restauranas 

nuo 5 valandos ryto iki 
ir augštyn 
::a:n:g.li:a 
vokiškai.

ir
2 valandai 

Švariai ir mandagiai 
kai, rusiškai, lenkiškai

š. m. Kovo mėn.
Valgykla. Valgiai gaminami 
nakties. Valgių kainos 30c. 
patarnaujama. Kalbame::: 

ir
patarnaujama. Kalbame angliškai, rusiškai, lenkiškai ir vokiškai, 

o busit patenkinti.
NATIONAL C A FE
Sav. P. KORPESIO ir W. CI1ODACZEK 

1503 — II Avė., Phone 2998, REGINA, SAS'K, CANADA
Republican C and i (laite, Con- 

gressman 

Advokatas S. 
gimęs balandžio 
vena Cbicagoje
baigęs advokatūros skyrių 
Northvvcslern universitete 1921 
metais. Priimtas ipnaikti'kuoti 
i’ldvokaiturą tais pačiais metais, 
'rainavo kariuomenėje, Fran- 
ciįjoj, JPas^ulinio karo metu. 
Judge Advocale of Paul Sch- 
mi’dt Post No. 322, American

gijos. Narys Chicago ir 
n oi s advokatų asociacijos ir ad
vokatas Indepcndonce Building 
and Lctan Association. Advo
katais Stock Yards Civic and 
Business Aslsociattion; taipjau 
narys kitokių draugijų.

A

BALSUOKIT už
Lietuvių Draugą

WENCEL F. HETMAN
Republikonų kandidatas i

COMMITTEEMAN
33 WARD

Balsavimo diena utarninke
Balandžio 8,1930

Visi Bridgeporto Lietuviai Balsuokit už

VINCENT M. STULPINAS
Illi-

Demokratų Kandidatas į

State Representative
3-čio Senatoriai Distrikto

Iš. Bašinskas, 
14, 1892, gy- 

24 unelirs. Pa-

Taipgi balsuokit už

11 Ward Committeeman

JOHN T. BOBER
Reguliaris Demokratų 

Kandidatas

Balsavimas utarninke 
Balandžio 8, 1930

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto 
iki 5 po pietų

Ward Committeeman of the 
12 ward (Brighton Park). 
lai giminaitis neseniai miru

sio ir jums gerai žinomo Law- 
i viice F. King, kuris buvo ward I 
Committeeman 12-toj vvardoj 
per dauginus kaip 20 metų, 
žmonės šio wardo gerai jį pa
žino ir vargiai rasite žmogų, 
kuriam atsikreipus prie jo. ne
būtų pagelbėjęs. Jisai buvo ži
nomas ir mylimas savo tvardo
me, kaipo geras 'tėvas ir užta
rėjas. Dabar jo giminaitis no
ri eiti senojo King pėdomis, ir 
jeigu paduosite už jį savo bal
tą, jisai prižada jus nesu vilti, 
bet tarnauti ir gelbėti jums vi-i 
sados. 

—
Balsuokite tik už tuos tris! 

Ruth Hanna McCo-rmick in-l 
dorsuotus Kandidatus ir už visą 
Republikonų tikietą.

LIETUVĮ

JULIUS J. LINK 
Republikonų kandidatą į 

State Representative 
3rd Senatoriai District

Primary Utarninke, ‘ 
April 8, 1930

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

FELIX F.
KUCHARSKI

Yra indorsuotas Lie
tuvių Biznierių

Pereita savaitę 13-to Wardo Lie
tuviai Biznieriai laikė speciali susi
rinkimą.

Susirinkimą atidarė ir vedė p. 
Bernard V. Milaszevvicz, kuris paaiš- 
Vjnn susirinkimo tikslą, kad jis su
šauktas apsvarstyt ir ištirt kuris šio 
wardo Republikonų Committeeman 
yra tinkamiausias ir geriausias at
stovauti tą Wardą. ♦

Visi nariai gyvai dalyvavo svars
tymuose ir visi augštai vertino n. 
Felix F. Kucharski, jo teisingumą ir 
sugabumą, taipjau jo dideli koopera- 
vima su šio Wardo Lietuviais Biz
nieriais ir abelna 13-to Wardo vi
suomene.

Fo trumpos kalbos n. Felix F. Ku- 
iharskio, kuris kalbėjo apie ‘Ta- 
cletj Warde”, 13-to Wardo Lietuviai 
Biznieriai vienbalsiai indorsavo Fe- 
lix F. Kucharski i 13-to Wardo Re
publican Committeeman.

Felix F. Kucharski yra su Ruth 
Hanna McCormick.

“VOTE FOR THESE SIX”
Republican Candidates 

Endorsed by the National Groupt 
of the

Republican National Connnittee
0 OTTO REICH

for
President and Member 
of the County Board

0 FRANK BILEK
• for

Trustee of Sanitary District
0 MAX HENCEL 

for
County Commissioner

0 INGOLF PEDERSON 
for

County Commissioner

0 IGNACIO IZSAK 
for

County Commissioner
ĮxĮ HOWARD SAVAGE 

for
County Treasurer

Cut this out, take it to the pole* 
and vote these six candidates first

HAS 
HADE GOOD wHh

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

2S ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Eflicient /
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

GERB. KANDIDATAI
OTTO F. REICH
Pres. County Board 
HERMAN A. BURKHARD
Clerk of Probate Court 
RUDOLPH H. SCHOEPPE
County Commissioner

UŽKVIETIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ MASINIS SUSIRINKIMAS

Marąuette Parke
Kandidatai

JAS A. BROGAN 
18th Ward 

Committeeman

CHAS A. WILLIAMS 
State Senator 
llth Šen. Dist.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

J. J. GRISK
State Representative 

llth Šen. Dist.
SVETAINĖJ, 68th ir Washtenaw Avenue

Programas: 2 vai. po pietų
MUZIKA - DAINOS - KALBOS

KALBĖTOJAI:
GERB. SVEČIAI
J. y. ELIaS
FRANK B. MAST
CHAS V. CHESNU

Brangus lietuviai piliečiai:
Mes nuoširdžiai kviečiame Tamstas, gyvenančius 15, 16, 17, 18 

ir 19 warduose atsilankyti i šį susirinkimą, kad bendrai apkalbėti 
savo reikalus. Bus įvairus programas, —kuriuo tikimės busite už
ganėdinti. Kviečia

Marųuette Park Lithuanian Citizens Club ir South West



šeštadienis, baland. 5, 1980 NAUJIENOS, Chicago, III ♦

Educational
I

JMokyHog__________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyfrvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IT E

UPYNA

Upyniškių vakarėlis ir Bunco 
Partv rengiama balandžio 27 dienų, 
nedėlioj, 5 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted SI., 
abejose mažosiose svetainėse.

Pelnas skiriamas Upynos varpų 
naudai, pavogtų per karų.

Kviečia komisija.
A. Girskaitė,

3131 So. Emerald Avė.

Simono Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny, 
balandžio 6 dienų, šių metų, 12 vai. 
diena, Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133—feo. Halsted St. Nariai 
privalote būtinai dalyvauti, nes tu
rime naujų reikalų svarstymui. 
Taipgi nepamirškite apsimokėti savo 
mokesčius i draugiją.

P. K. nut. rast.

ant rytojaus, ant prithary rinkimų. Į
Valdyba.

SLA 55 kuopos svarbus susirinki
mas įvyks subatoj, balandžio 5 d., 
kaip 7 vai. vak., West Pullman 
Park svet., 123rd St. ir Stewart' Avė. 
šitame susirinkime bus balsuojama 
ant Pildomosios Tarybos ir renka
mi delegatai į Seimų. Taigi susirin
kimas turės da'ug reikšmės, todėl 
visi ir visos dalyvaukite.

K. Statkus, sekr.

Draugystės Atgimties Lietuvių 'Kau
tos Moterų ir Vyrų susirinkimas 
nedėlioj, balandžio 6 d., neįvyks 
dėl priežasties atviažiavimo vysku
po, nes bus salė užimta. Malonėki
te narės ir nariai susirinkti balan
džio 13 d., 1 vai. po pietų, 3501 So. 
Union Avė.

M. Ceplinskas, rašt.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

----0------

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

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

Nfetoli 46th St. Chicago, III.
—O-----

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washi rrfęton Blvd.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
man atidengs jūsų tikra ligi) ir jei aš atsi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Lietuvių Tautinės Katalikų baž
nyčios vyskupas iš Pittsburgh, Pa., 
bus Chicago, 'rautos Katalikų baž
nyčios rengiamų 10 valandų pamal
dų, kurios įvyks balandžio 5 d. Pra
džia 7 vai. vak., Tautiškoj bažny
čioj, 3501 So. Union Avė. ir trauk
sis lig panedėlio vakaro. Balandžio 
<> <1., 3 vai. p<> |)ietų l>u>» viešas su
sirinki tlldS. Yra kviečiami visi l>e 
skirtumo dalyvauti. —Komitetas,

North Side. — Lietuvių Amerikos 
Politikos Kliubo North West Side 
nepaprastas susirinkimas įvyks pir
madieny, 7 d. balandžio, parapijos 
salėje, 1611 Wabansia Avė., 8 vai. 
vak. Prašomi kliubo nariai-rės 
skaitlingai susirinkti, nes bus svar
bių pasitarimų pirm eisiant balsuoti

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PRANEŠIMAI
NORTH SI D E 

MASS MITINGAS
Bengia Northsidės Lietuvių Demo

kratų organizacija, nedėlioj, balan
džių. ti d,, pradžia 3:30 po pietų, 
šv. Mykolo parap. svetainėj, 1611 
\Vabansia Avė. Bus garsus kalbėto
jai. Kviečiami atsilankyti visi ir vi
sos. Kliubo valdyba.

Draugystė šv. Petronėlės laikys 
mėnesini susirinkimų balandžio 6 
d., 1 vai. po pietų, šv. Jurgio par. 
svetainėj, 32iid Pi. ir Auburn Avė. 
Draugės malonėkit skaitlingai atsi
lankyti. Kviečia Valdyba.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 4 dieną, 6:10 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukus 37 
metų amžiaus, gimus Lietu
voj. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime 3 dukteris — Marijoną, 
Josephiną ir Heleną, sūnų Ka
zimierą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedčly, 
balandžio 7 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos Yuška 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sumiš ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

' ■■ ................... . ......... . .........................................

“Močiutės Suokalbis”
VAIDINS

J. J. Zolpo
Naujai Parašytą

Keturių Veiksmų Dramą

------- NEDALIOJE - ----

Balandžio-April 6 d., 1930
SCHOOL HALL

48-ta ir Honore gatvių Chicago, III.
• •

Pradžia 7:30 valandą vakare.

Gerai žinomas J. J. Zolp’as ir jo grupė pa
rinktų lošėjų loš šį veikalą. Kas matė jį vai
dinant rolę Valkatos, nėra abejonės, kad šį 
kartą neapsivils.

VEIKIANČIOS YPATOS:
GEDGAUDAS, dvarponis .....................    B r. Ludkeviče
ADELlNA, duktė .............. ................................... Petrė Miller
MOČIUTĖ, Gedgaudo motina ........................... p-nia Sophia Barčus
KASTft. Adelinvs draugė ..................  Josėphine Gulbiniene
ZOSĖ, tarnaitė .............. *.............................. Josephine Pažerauskaitė
KAZYS, tarnas .......................................................... JOHN J. ZOLP
STASYS, manomas Adelinos sužiedotinis .;......... Pranas Mikolaitis
ŠAPALAS. Inžinierius ...........................:...................... Jonas Vaišvila
GEM BUTAS, Stasio tėvas ...... ................................ Antanas Daukša
ALFREDAS, matininkas .... .......................................... Jonas Šimkus

Jei nori gerai pasijuokti, būtinai pamatyk
“MOČIUTĖS SUOKALBĮ”
Tas veikalas reikšmingas.

Lietuves Akušeres___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

I’hysical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hetnlock 9252 

Patarnauju prie 

gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ii’ 
merginom pata
rimai dovanai.

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoį.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai____
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal ‘3161

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

J. Lulfcvičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ 
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 toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i 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

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dieną. Namų ofisas North Side 

3413 Fran'klin Blvd.
Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

----------- O - ■ -

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.

Tel. Cicero 5927 
---O------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaflha prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ŽOLP-

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

0.41
1646 W. 46th St.

• #■. i
Telefonas

Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti 
' - o--------ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, ’ jog'
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, nuse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMKTRIST
Phone Boulevard 6487

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

----- —o--------

Tel. J)rexel 6323 ,
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchesler Avc. 
CHICAGO, ILL. 

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ^ye^ta^ienio ir.Jtetvirtadienio

■ ■ - ------------------------------------- ——------------------

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
-------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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafavette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Snecialistaę moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir vi»ų chroniškų lip?ų

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

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. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard <3697

3315 So. Halsted Street

£”a.“oliš
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRAEŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4147 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagal
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
SyreWicze Co.

Gmboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukec Avc.

Corn. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J. P. WAIT( III S
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street

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

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

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

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
’ akiniu

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

Pastebėki!, mano iškabas
Valandos nud 0 ?30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skir
tu valandų. Room 8.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Prospect 1930.

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East Hl-th Street
. Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

___
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

rFiEiŽMAN
— 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 S't., netoli Morgan St.

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avc.

Te.l. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

“TaTšlakiš“
ADVOKATAS

Ofisas vidunnic.styje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

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

Tek Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Aąhland Avenue
Ant Zaleskio Antiekos

DR. CHARLES SĖGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
\ OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. i>o pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedel. 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,
Rcz. Telephone Plaza 3202

Rezidenciios Tel. Midvvay 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 2lth STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 • 
Valandos: Pagedėliais ir Ketvcrgais 

8 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salio St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.
\ Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926
F. W. Chernauckas 

Advokatas
131 North LaSalle Street 

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

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

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tel. Randolph 5130

P. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Room 721 First National Bank Bldg,
38 So. Dearborn Street

Vai. 9:30—4
Vakarais 2221 W. 22ud Street 

(Su Adv. John Kuchinfllml
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Business Service
Biznio Pwtnrn«

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Personai
Asmenų Ieško

Furnished Rooms

i iTKNTAI. popyrlpht* — l*riMliinal 
sūkiu* luditą. 

R. PELECHOWI('Z
2 o U O W. ChicuKu A* o. 

Brunawkk 7187

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- ną. I (hdi 
tai taisome stogus visokios rųšies, kiekviena 
bile kada ir bite kur. Dykai ap- ' . . ., ‘ 
skuitiiavima*

Dykai ap- 
Mes atliekame ge 

riausi darba mieste. Kedzie 8463

MES turimo savo sandėlyje 
1 Batjy G rami Pū na ir 1 

Schultz (iroj.lklj Pianą, gerų, 
kaip niaująs. Už jūsų pačių kai- 

Viotrolos po $15

Aš, JUOZAS GRIKIENIS, ieškau 
M. Karaliuna, gyvenusio adresu 8' 
(ar 1184) Merriinack St., 
Mass. Turiu svarbią jam 
patį, ar kas jį žino, prašau 
ti adresu: M. J. Grikienis, 
Artesian Avė,. Chicago, III.

Woburn 
žinią. Ji 
atsiliep-

i

KAMBARYS rendon dėl pavienio, 
apšildomas, naujam name, su visais 
parankamais. F. Balnis, 6831 So. 
Rockvvell St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAVASARINIS BARGENAS

C. CZEPUKAS,
Malevojam, popieruojam flatus.! V I(. I ()I 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo j 
ar būdavo jimo naujų namų darbą 

padarom pigiai ir garantuojame.
Tel. Brunswick 9131

šiandie »ar ncdč
po piet.

STOBAGE IIOUSE
1809 W. Lake St.

Antomobiles

PAIEŠKAU sesers Uršulės Juškie 
nės-Sankalaitės. Prieš 10 metų gy 
veno. Cleveland Ohio, ant Superioi 
ir 2nd St. 'Prašau atsiliepti.

Tamstos sesuo Ona
Box 67, Naujienų Skyrius, 

3210 So.‘Halsted St. .
Chicago, III.

RENDON šviesus moderniškas 
kambarys, vienam, ar dviem ypa- 
lom. 4234 S. Maplewiood Avė, Ist 
lloor, tel. Lafayette 0369. 

---- ------ m II
Business Chances

Pardavimui Bi z n i a ii
PARDAVIMUI groseris su deli- 

catessen; geroje vietoje. Biznis se
nas, išdirbtas. Parduosiu su t na
mu, arba be namo. 3310 So. Au- 
burn Avė.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam
Dekoruojant

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

ir

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

1633 Milwaukee Avė.

Vartners VVanted
Pusininku Reikia_____ __

REIKALINGAS pusininkas i ke
pyklos biznį. Gali prisidėti su ma
žai pinigų. Biznis išdirbtas per 12 
metų. Naujienų Skyrius, Box 58, 
3210 So. Halsted St.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Situation VVanted
Darbo Ieško

GERA PROGA
Pardavimui vienas iš geriausių 

ir pelningiausių cigarštorių ir ais- 
kriminių seniausioj lietuvių koloni
joj, South Sidėj. Pigi renda, garu 
šildoma, du dideli kambariai pagy
venimui. Kas pirks — pasidarys pi
nigų. Savininkas turi kitą biznį. Ra
šykite Box 1188, 1739 S. Halsted St., 
Chicago.PRANEŠIMAS 

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti

1 naujus 1930 NASH automobilius su 
1 vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 

Security Constr. Co. taip, *a,i irenKti už tokias v prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Kontraktoriai ir budavotojai; remo- 
deliavimas senų ir statymas naujų; 
mūriniai ir mediniai garažai; namų! 
pakėlimas ir pamatų padėjimas.
Cash ar mėnesiniais išmokėjimais.

Tel. Nevada 1916

Pinančiai
Finansai-Paskolos

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek 

reikalinga.
J. NAMON & CO.

6755 S. Western Avcnuc
Tel. Grovehill 1038

tik

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE

EXCHANGE

2%.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

b

Late
1929
1929

$495
$335

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

Tudor; clean as new ......
Fordor sedan, side mount, 

trunk ...............   $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles .............. $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors 
3 and 2 wind. Town Sėd. 

$335 ir augš. 
Packard 26 sedan, 6 cyl. 
Buick 27, 
Nash 27, 
$20 iki ’.'i 
nėšių. 90

and Rdstr

$395
$275
$265

4 door sedan
coaęh ...... ....
įmokėti, likusius į 18 me

dienų rašyta garantija ir 
aptarnavimas

M. J. Kelly, 4445 W: Madison St.

GYVENIMO PROGA
STUDEBAKER “Commandcr” da

bartinio modelio sedanas, mano var
totas tik devynis mėnesius. Turiu 
paaukoti už cash. Karas yra kuo- 
geriausias. Originalis užbaigimas, 
išmušimas ir tairai yra visai kaip 
nauji. Ištikrųjų, jj sunku atskirti 
nuo naujo karo, 'lik $300 paims jj, 
nes man reikia pinigų. Namie bile 
laikju nedėlioj. 2231 North Kedzie 
Avė., Ist apt.

IEŠKAU darbo, turiu patyrimo 
prie namų darbo, galiu skalbti ir 
prosinti, moku gerai indus plauti ir 
hotelyj dirbti. Taigi esu dirbus 
skalbykloj. Jei kam reikia atsi
šaukite, esu dideliai nuvargusi, dirb
siu pigiai. Tel. Pullman 2318.

PARDUODU bučernę ir grosernę, 
geroj vietoj. 3158 S. Union avė.

PARDAVIMUI grosemė vadinama 
Royal Blue Store, daro gera cash 
biznį — nebrangiai. 2917 W. 63 St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

DIDELIS BARGENAS

REIKALINGAS į barberne barbe- 
ris dirbti pėtnyčiomis ir subatomis. 
O. K. Barber Šhop, 1827 S. Halsted 
St.

REIKALINGAS patyręs žmogus 
ant farmos. Turi būti blaivus. At
sišaukite vakare. 1608 So. 50 Avė., 
Cicero, III.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedęs ir ne- 
girtuoklis. Valgis ir guolis. Darbas 
ant visados. 1538 S. Central Park 
Avė. Anton Urbikas.

Parsiduoda bučerne — 3657 
S. Halsted, ir namas — 3645 
Emerald, šalę tuščias' lotas, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį menesi, nes išva
žiuoju i Lietuvą.

Šaukite:
Boulevard 0689

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI pilnai įrengta 
kriaučių dirbtuvė; darbo dėl 3 kriau
čių. Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
1739 S. Halsted St. Box 1189.

REIKALINGA veiterka į restau- 
rantą. Alga gera. Nereikia šven
tom dienoms dirbti. 1527 So. State 
St.

PARSIDUODA Cleaning — kriau- 
čiaus šapa, gera vieta geram kriau- 
čiui, arbu atsišaukite, kuris norėtu
mėte dirbti per keturis mėnesius 
tol aš sugryšių iš Lietuvos. 6435 
Harper Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo prižiūrėti ma
žus vaikus. 1800 S. Peoria St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė.

5250 So. Honore St.
iRKIKAI.INGA moteris virėja 

restaurantą. Broadvvay Restaurant, 
2 Broadvvay, Melrose Park, 111. Tel. 
Melrose Park 624, Klauskite Mrs. 
Širmulis.

PARSIDUODA cigarų ir ken
džių krautuvė pigiai. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 6529 S. Racine 
Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

STEARNS-KNIGIIT SEDANAS
Paaukosiu savo praktiškai naują 

Stearns-Knight sedaną tiktai už 
$450*, nes aš praradau darbą ir man 
reikia pinigų. Karas kainavo man 
$2,400 tik trumpą laiką atgal. Jis iš
rodo kaip diena aš jį pirkau. Ruti
nai pamatykit, jeigu jus norite tiek 
pat gero karo kaip naujas. Atsi
šaukite nedėlioj. 2116 North Spauld- 
ing Avė., 1 flat.

PROGA
PAIGE. Moteris priversta parduo

ti Paige six sedaną, pirktą tik 6 
mėnesiai atgal. Negali pati karų 
draivinti ir priims tik $250. Karas 
yra kaip naujas. 2538 North Cali- 
fornia Avė., ist flat.

5

For Rent PARDAVIMUI ar mainymui Ra
šaline Stotis ir Refreshment Stand 
ašie, III. 3045 W. 38 Place, tel. La- 

’ayette 2197.

32tros

33čios

PASIRINK FLATĄ!
SUČĖDYSI PINIGŲ!

kamb. vana, elektra 
prie Emerald ir 

kamb. vana, elektra
prie Parnell ir

kamb. elektra, praustuvės .....
prie Emerald ir 35tos 

štoras, 3 kamb. elek., vana .....
kambarių, elektra, vana ........

prie 31mos ir VVallace Gt
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St.

4

$25

$30

$20

.. $25

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
japkornų magina ir visokių smulk- 
nenų. 3109 So. Morgan St. Tel. 
3oulevard 6391.

PARDAVIMUI kendžių ir mokyk
los reikmenų sankrova, skersai gat
ves nuo dviejų mokyklų — lietuvių 
ir viešosios. Labai pigiai. 4550 So. 
Wood St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, Box 08, 3210 So. Halsted St.

JNTERNAT1ONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

CADILLAC Custom Built 4 door 
sodan, 26, pertaisytas, visas kaip 
naujas; neturiu darbo, paaukausiu 
už $250. 6750 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI Oakland 1928 mo- 
del. Bėga kaip naujas. Pigiai, nes 
nemoku pati važiuoti. 9333 Cottagc 
G rovė Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PAVASARIS ATĖJO
Daug žmonių ieško gerų 

flatų dėl rendos. Patartina 
pamatyti M. J. Kiro naujų 
namų flatus. Tie flatai yra 
su vėliausios mados įrengi
mais. Jų kainos: $20, $37,

CHILLI parlor pardavimui arba 
priimsiu partnerį vyrą arba mote
li. Biznis geras. Vienai sunku ap
sidirbti. 9333 Odtagcj Grove Avė.

PARDAVIMUI bučernė, 2 žmonių 
šapa, ledo mašina, pigiai, delei li
gos. Tel. Virginia 2090.

M. J. KIRAS

PARDAVIMUI pigiai čeverykų tai
symo ir valymo įstaiga; gera apy- 
inkė. Išvažiuoju į farmas. 5140 So. 
lalsted St. Boulevard 1307.

Miscellaneous
jvairus

TURIU parduoti visus 5 kamba
rių rakandus pigiai. Apleidžiu, mies
tą. 2144 Alice PI. Armitage 5198.

3335 S. Halsted St
PARDAVIMUI pigiai7 čeverykų tai

symo įstaiga. 655 W. 181 h St.

Tel. Republic 5099
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

-------- O--------
KAS turi parduoti delikatsen 

ice box ir scales, praneškite tele
fonu Pullman 9260. '

PASIRENDUOJA 2 kambariai su 
rakandais ar be rakandų, su atski
ru įėjimu. 4026 So. Artesian avė.

BARGENAS. Brighton Parke par
siduoda bučernė ir grosernė su 
mu. šaukite Victorv 1266, arba 
švkite Naujienų Skyrius, Box 
3210 So. Halsted St.

na
va- 
66,

Furniture & Pianos

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetėrius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus.

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

Tel. Victory 3486

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios 

$59; 3 šmotų riešuto 
kambario setas $64; 
jo kamb. setas $55; 
$23; pusryčių setas 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE

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

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

setas 
miegamojo 

7 šm. valgomo- 
velouro kauras 
$7.50; 4 kamb.

WAREHOUSE

NORIM pirkti vartotą cach regis- 
terį; kas toki turi, malonėkit tuo
jau šaukti. Tel. Yards 2790.

Personai
Asmenų Ieško

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai 

PARDAVIMUI 2 automatiniai 
Bowling Alleys, rašomoji mašinėlė 
ir pap komų ir peanut spragintojas. 
Priimsiu bile pasiūlymą. Romani, 
2409 S. Oakley Avė.

-------O-------
PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio, nesenesnio kaip keturias 
dešimts metų, kad butų be vaikų. 
Aš esu mergina dvidešimt penkių 
metų. Aš mylėčiau gyventi ant far- 
mų arba mieste; aš esu labiau pa
pratus gyventi ant farmų. Susipaži- 
n im|u i

PILĖS išgydomi be operacijos. 
Garantuota. Telefonuokite Lafayette 
8698.

rašykit laišką taip:
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Box 1190

laišku prašau prisiųsti savoSu laišku prašau prisiųsti savo 
paveikslą. Atsakymą duosiu kožnam 
vienam.

Rendos Nupigintos
4 kambariu 4411 So. Wallace St., 

$12 ir $15.
4 kambariu indoor beds, 1004 W.

71 St., $52.50.
5 kambarių bungalovv, netoli Mar- 

ųuette Purk, $40,
6 kambarių. 6600 Lowe avė. $30.
6 kambarių netoli Jackson Park.

Del didesnio pasirinkimo klauski
te pas

J. Sinkus & Co.
6959 So. Halsted Street

Normai 4400

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA gražus forni- 

šiuoti kambariai, pavieniams, naujai 
dekoruoti; elektra, vanos, shower 
baths. 2318 W. Washington Blvd.

-------- O--------
RENDON kambarys, švarus, švie

sus, apšildomas ir visais kitais pa- 
rankumais. 2850 W. 63 St. Prospect 
10276.

——<»------
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino su valgiu ir su visais pa
togumais. 4359 S. Maplewood Avė. 
2 lubos. Virginia 0817.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

160 akrų McIIenry paviete, taipgi 
mediniai 50 akrų su upeliu. Paste- 

. lėtinas 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 
jialim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi- 
ankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 

1739 So. Halsted St.

FARMA 129 ekerių su gerais tro- 
jesiais, prie statė road, parduosiu 
arba mainysiu, jeigu reikalas bus 
pridėsiu pinigu. Klauskite farmerį.

213 So. Campbell Avė.

Exchange—Mainai

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

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

Yards 3751

3 Platai ir štoras, garu šildomi, 
dviejų karų garažas, vienų melų se
nas, randasi Marųuette Manor. Išsi
maino ant farmos.

5—6 KAMBARIAI, nĄirinis namas, 
abu florai šildomi, randasi Brighton 
Parke; parsiduoda ar išsimaino ant 
loto arba biznio, nepaisant apielin- 
kės.

15 FLATŲ, kampinis namas, garu 
šildomas, visi po 3Vi kambarių, 
randasi Marųuette Manor. Parsi
duoda ar išsimaino ant lotų arba 
namų, nepaisant apielinkės.

6 KAMBARIŲ bungalow, karštu 
vandeniu apšildoma, dviejų karų 
garažas. Parsiduoda ar išsimaino 
ant loto arba mažo namo, nepai
sant apielinkės.

Del šilų bargenų atsišaukite nesi- 
vilkindami, nes galite pražiopsoti 
gerą progą.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.
Hclmlock 8099

--------- f------------------------------------
PARSIDUODA arba išsimaino nau

jas muro namas, 4 flatai po 4 kam
barius, apšildomi, randasi Brighton 
Parke. 4445 So. Campbell Avė.

NAUJOS Bungalows, 5 arba 6 
kamb., karštu vandeniu apšildomos, 
tilo sienos, prausynės ir kiti moder
niški įrengimai. Randasi arti Mar- 
ųuette Park ir vienuolyno. Kontrak- 
torius pigiai parduoda arba priims 
lotą arba mažą namą i mainus.

BIZNIO naujas muro namas, 2 
storai, 5 flatai ir 3 karų muro ga
ražas. Randasi ant 69th St. arti 
Western Avė. 1-mi morgečiai $18,- 
000. Kaina tik $32,500. Mainysime 
ant jūsų seno namo arba lotų.

2 FLATAI po 5 kamb., moder
niškas namas, atskirai apšildomas, 
viškos, apdirbti stikliniai porčiai ir 
kiti parankamai. Randasi Brighton 
Parke. Kaina tik $12,800; jmokėt 
$2000. Mainysime ant jūsų seno na
mo arba lotų.

2 FLATAI po 2 kamb., atskirai 
apšildomas ir kiti parankamai. Ran
dasi Brighton Parke. Kaina tik $12,- 
500. Mainysime ant 6 kamb. bun- 
galow.z

BIZNIAVAS naujas namas, dide
lis štoras, 3 flatai ir 3 karų gara
žas. Randasi ant 59 St. ir West- 
ern Avė. 1-mas morgečius $16,000. 
Kaina greitam pardavimui tik $28,- 
500. Taipgi priimsime i mainus ju
si; seną narni.

Medinis namukas 4 kamb. ant mu
ro pamato, cementuotas beismen- 
tas. karštu vandeniu apšildomas, 2 
karų garažas. Randasi arti 69 St. 
ir Western Ąve. Kaina tik $4800; 
jmokėt $1500.

5 AKERIAI žemės ir nauja me
dinė “cęttage”. Randasi arti 95 St. 
Vieta tinkanti dėl “Road House” ar
ba vištų ūkės. Kaina tik $10,500; 
jmokėt $2000.

Taipgi turime namų nuo bunga- 
low iki 50 flatų apartmentų įvai
riose Chicagos miesto dalyse, ku- 
rius ‘pigiai parduodame arba iš
maino ant Tamstų namo arba lo
tu. Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO.

(Mačiukas)
2433 W. 69th St.
(kampas Artesian Avė.) 

Tel. Prospect 3140

Parduosiu Pigiai
Arba manysiu 115 akrų žemės 

su budinkais, gyvuliais ir mašine
rija. 100 mylių nuo Chicagos. Kai
na $9,500. Mainysiu ant namo.

Mūrinis namas, West Sidėj, 6-6 
kambariai, vanos, elektra, kaina $8,- 
500. Morgičiaus nėra. Mainysiu ant 
2 flatų arba bungalow.

Charles Zekas
4454 So. Western Avė.

NAŠLE turi parduoti namą ant 
Bridgeporto, 5 pagyvenimų, 3 po 5 
kamb., 2 po 4 kamb. Parduosiu už 
gerų pasiūlymą. Važiuoju į Lietu-

827 W. 33 Place
Antros lubos iš fronto 

Yards 3037

BARGENAI
BIZNIAVAS mūrinis namas, tin

kamas bile kokiam bizniui, randasi 
ant Carpenter ir 63-čios. Kaina nu
mažinta iki $3,000, tik $500 jmokė- 
ti, o likusius kaip rendą, arba mai
nais) ant kito namo ar loto.

14 KAMBARIŲ rooming house su 
visais rakandais, garažas trims ka
rams, labai gera transportacija, su 
dideliu kampini/u lotu; income 
$30Q j mėnesi. Kaina tik $11,500 — 
su $2000 imokėjimu, o likusius ren- 
domis išmokėsite per 3 metus.

2 PAGYVENIMŲ po 5 kambarius, 
furnace apšildomas, income $90 | 
mėnesi, lotas 37 pėdų pločio, ran
dasi ant Lincoln netoli 80th. Kaina 
$6,800, tik $1500 įmokėti.

BUNGALOW vertės $9,000, už 
$7,500, 5 kambarių stikliniai porčiai, 
tik 4 metų senumo, randasi 91st ir 
Cottage Grove. Tik $500 įmokėti.

VERTĖS $11,000 už $9,500, 2 pa
gyvenimų beveik naujas mūrinis na
mas, 4 ir 5 kambarių, netoli Mar- 
(inette Parko. Tik $500 įmokėti, li
kusius rendomis, arba mainais ant 
namo ar loto.

J. SINKUS &CO.
6959 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė _ Py^vi^yi _

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

-------- O-------
MAINYSIU cottage ant grosernės, 

su ar be namo. 3045 W. 38 Place, 
tel. Lafayette 2197.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai 

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

BIZNIERIAM GERA PROGA

Aš pabudavojau kelis biznio na
mus labai gerose vietuose, neša ge
ras rendas, patys save mokasi, par
duosiu labai pigiai arba mainysiu. 
Aš pats dirbau visą darbą — muro 
ir medžio, dėlto aš gąliu daug pi
giau parduoti kaip kiti. Aš budavo- 
ju 4 fl. už $16,500. Aš girdėjau, kad 
kiti moka už tokius pat namus po 
$19,00. Kam taip daug mokėti, jeigu 
galima pabudavoti daug pigiau. Aš 
turiu kelis namus gatavus ir kelis 
lotus. Kas mislijat šiį) vasarą bu- 
davotis ar pirkti, atsišaukite pas

ADAM PATEJUNAS, 
4029 Brighton Place 

Lafayette 7341

PARDAVIMUI bargenas. — Dar
bininko namas, 5 kambarių cottage 
su extra lotu; gražus daržas su vai
siniais medžiais; arti bažnyčios ir 
mokyklos. 4513 S. Sacramento Avė.

MURO 2 PO 5 KAMBARIUS 
KAINA $4,500

Maudynės, elektra, šviesus, įmokė
ti $1500. Ūkusius $25 j mėnesį. 
Randasi ant Emerald arti 32ros.

MEDINIS 3 PAGYVENIMAI 
KAINA TIK 3,000

Cem. blokų fundamentas, beisman- 
tas, elektra ir visi parankamai, 
(mokėti tik $1500. Likusius kaip 
renda. Randasi ant Emerald Avė., 
prie 35tos.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St.

-------- O--------
NEPRALEISKIT ŠITOS PROGOS!

Savininkas serga ir yra privers
tas parduoti beveik naują 2-jų 
ankštų muro namą; 2 flatai po 6 
puikius kambarius; aržuolo išbaigi
mas pagal naujos gadynės; karšto 
vandenio šiluma; 2 karų garažas; 
jiela iŠĮ’ementuota; lotas 32 pėdų 
pločio. Randasi gražioj Brighton 
Parko lietuvių apielinkėj. Kaina 
greitam pardavimui $13,000 su ne- 
perdidcliu imokėjimu. Vertas $16,- 
000. Spekuliatoriai, čia yra jūsų di
džiausi proga. Naudokitės.

REIKALINGAS namas mainyti i 
bizniavą lotą. Namas gali būti bile 
koks nepaisant vietos. Reikale sa
vininkas duos priedo pinigais.

PARDAVIMUI ar mainymui 3-jų 
.aukštų kampinis bizniavęs muro 
namas; štoras ir 5 flatai; renduo- 
jasi už $182.00 į mėnesį; randasi 
ant gyvos biznio gatvės. Kaina $18,- 
000 su prieinamu įmokėjimju. Ką tu
rit mainyti, siulykit.

Atsiliepkit sekančiai:
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

3647 Archer Avė. Tel. Lafayette 4195 
1 blokas į rytus nuo \Vestern, Avė.

------ O------
STATYTOJO NUO

STOLIAI

JŪSŲ LAIMĖJIMAS
Dabar jus galite pirkti 

vieną iš šių

HARVEY NAMŲ
Už kainą, už kokią jus niekad dau
giau nebegalėsite gauti. šie namai 
tapo jgyti delei namų statytojo ne
pasisekimo ir yra parduodami už 
mažiau negu statytojui kainavo. 
Morgičių korporacija, kuri dabar 
juos valdo, NĖRA real estate biz
nyje ir nesisiekia pelno iš pardavi
mo šių namų.

VIETA
Paulina ir Marshfield gatvėse, 

tarp 157 ir 159 gatvių, Harvey, 3 
blokai nuo mokyklų ir bažnyčių ir 
vienatinėj Harvey daly, kuri yra 
restriktuota tiktai dėl rezidencijų.

NAMAI YRA MŪ
RINIAI

5 dideli kambariai, dideli užpaka
liniai porčiai, viškos pilnai su grin
dimis (užtektinai vietos dar dėl 
dviejų kambarių). Įbudavotas plum- 
bingas ir daugelis kitų moderninių 
ypatybių, ugnavietė, knygų šėpos. 
Tikrai moderniškas namas.

TURITE VEIKTI 
DABAR!

Per pastarąsias kelias dienas 8 
šių namų buvo pastverti vikrių pir
kėjų. Kiti irgi GREITAI išeis už 
sekamas^ kainas ir sąlygas., tiktai

$7,750
$500 CASH

Nusispręskite tuojaus pamatyti 
pilnai įrengtą modelio namą, kuris 
randasi 15727 Paulina Avė., Harvey. 
arba leiskite man jums aprodyti, pa
telefonuojant

4

MR. BAGDONIS

ar tai
Hairvey 1757

arba
i Central 4804

Padarykite tai DABAR.

Atidėliojimas iki rytojaus yra lei
dimas gyvenimo progai pasprukti.

PARSIDUODA labai pigiai mūri
nis namas, 2 flatų po 6 kambarius, 
apie 64-tos ir Maplevvood Avė., iš 
priežasties vyro mirties. Kreipkitės 
pas A, Masalski, Blvdi 4139.

MODERNIŠKA 5 kamb. muro 
bungalow, insuliuota; Grand Avė. 
gatvekarių ir M., St. P. traukinių 
transportacija; pigiai. Sav. 2364 
Normandy Avė., Merrimac 3517.

DIDELIS bargenas. Bizniavas mū
rinis namas, 6—4 kambariai, prie
šais bažnyčią ir mokyklą. 5002 So. 
Hermitage avė. Tel. Rep. 0820.

PARSIDUODA medžiais apaugės 
sklypas žemės Justice Park apielin
kėj, priešais Forest Preserve. Ati
duosiu pigiai kaip pirkau. Tinka
mas visokiam vasaros bizniui. Tel. 
Boulevard 9766.

-------- O--------
BARGENAS

Turiu gerą namą su groserne ir 
bučernę. Biznis išdirbtas per 5 
metus. Namas randasi ant Western 
Avė., arti Marųuette Road. Priimsiu 
i mainus gerą bungalow arba 2 pa
gyvenimų namą.

Klauskite
SEDEMKA 

arba 
KAZMER 

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Westem Avė.

--------O——
PIRKITE NAMUS KOL 

NEPABRANGO
1) 4 kamb. apačioj ir 3 kamb. vir

šuj, medipė Rričiutė ant postu, ant 
Peoria gatvės, netoli 18th. Ix>tas 
ten vertas apie $2,000. Nori už vi
są prapertę tik $3,500, gal kiek ir 
nusileis įmokant daugiau cash.

2) 6 kamb. 2 augštų medinė rezi
dencija, konkritinis pamatas, cemen
tuotas beismontas, fomisu apšildo
ma, lotas 50x125 pėdas, vertas 
$3,500, gražioj vietoj, stikliniai por
čiai, tik $6,000, daugiau įmokant 
cash bus pigiau. Randasi ant 61 
St. netoli Kedzie. )

3) 2 flatų muro namas po 6 
kamb., 2 atskiri boileriai, garu ap
šildomas. Dar nesenas, 1 morgičio 
$7,000, kaina $8,800, priimtų viduti
niško gerumo automobiliu, kaip pir
mą įmokėjimą.

4) Daug kitokių mainų ir parda
vimų visose dalyse Chicagos.

5) Reikalingas namas geram sto
vyje, su nauju morgičių, eųuity ku
rio nuo 10 iki 14 tūkstančių — mai
nyti ant farmos 120 akerių, netoli 
Westviles.

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

TURIU 3 cash bizniavus lotus 
noriu mainyti ant p-ero automobilio, 
šaukite Fairfax 5660.

PARDAVIMUI mažas^ namas ir 
vištininkas mieste, lotas 50x125. 
$300 įmokėti ir $20 i mėnesi, šauki
te Hemlock 1919.

PARDAVIMUI groserne su namu 
ir vienu lotu. Išdirbtas naujoj apie
linkėj, geras biznis. P. M. 65.45 So. 
Crawford Avė.

ANT pardavimo grosemė ir namas, 
arba mainysiu ant mažesnio mūrinio 
namo. 2534 W. 45 PI. Virginia 0491.

DIDELIS! BARGENAS

Gražus naujas mūrinis 
namas, po 5 kambarius 
pagyvenimai, angliškas aug- 
štas skiepas, stikliniai por
čiai, vėliausios mados įtai
symai, kaina tik $10,800; 
$1,500 įmokėti, o likusią pa
skolą lengvomis išlygomis. 
Namas randasi 932 W. 34 
PI.

z >

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų na
mas su ekstra lotu, 4 po 4 kamba
rius; arba mainysiu ant mažesnio. 
717 W. 21 St.

2 FLATŲ muro namas, karštu 
vandeniu Šildomas, taipgi 2 karų 
tfaražas. Randasi 6803 So. Justine 
St. Parduosiu ar mainysiu į biznį. 
Kaina $6,800. Pašaukit Lafayette 
7193.
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Įvairios žinutės iš Klaipė
dos padangės 
"t ■* j’

Rašo A. Kabardinas

keletu dai-■ Bertulio sudainavo 
į neįių.
1 Buvo įrengtas taip pat “Jo- 

markas”. Ten buvo įvairiausių 
daiktų išlaimėjimui. Mat, Klai
pėdos moterys vis ką nors pra
šmatnaus sugalvoja biznio^pa- 
darymui. Po /viso to prasidėjo 
šokiai, kurie tęsėsi iki 4 valan
dos ryto.

Papasakosiu dabar, kaip mes 
Klaipėdoj šventėme vasario 16 
d. Iš pat ryto iši valdiškų įstai
gų ir daugelio privatiškų na
mų plevėsavo vėliavos. Visos 
valdiškos’ įstaigos ir net kai 
kurios privatinės buvo uždary
tos. Vienuoliktą valandą evan
gelikų ir katalikų bažnyčiose 
buvo atlaikytos už Lietuvos ne
priklausomybę pamaldos. Apie 
pirmą valandą prasidėjo marša- 
vimas į kapus. Ten susirinko 
labai daug įvairaus sluoksnio 
piliečių. Susirinko jie prie kapų 
tų, kurie žuvo už Lietuvos ne
priklausomybę bekovodami. Ka
talikų ir evangelikų kunigai 
perskaitė atatinkamas maldas. 
O paskui pasakė pamokslus, 
<albėjo gubernatorius ir šaulių 

Sąjungos Centro Valdybos na-

ši žiema Lietuvoj, o ypatin
gai Klaipėdos krašte, praeina 
be didelių Žalčių ir sniego. Kaip 
nuo gruodžio 20 d. žemė trupu
tį užšalo, taip ir dabar dar te
bestovi. šalčio buvo po pusę 
laipsnio, o dienomis temperatū
ra pakildavo iki 8 laipsnių šili
mos. Vietomis, kur gerai šildė 
saulutė, tai ant medžių net 
pumpurukai pradėjo sprogti. 
Tokia šilta žiema Lietuvos žmo
nėms sutaupė daug kuro, nes 
kai nėra šalta, tai mažai ir 
kambarius’ tereikia šildyti. Ypač 
tai buvo tikra palaima biednuo- 
menei ir bedarbiams. Vieni žmo
nės Dievui už tai yra dėkingi, 
o kiti gamtai. Bet Klaipėdos 
anglių pardavėjai tai tikrai yra 
nepatenkinti.

Dalykas toks. Prieš metus 
laiko mes turėjome nepapras
tai šaltą žiemą. Iššalo vaisme
džiai ir žmonės laba* prisikan
kino. Anglių pardavinėtojai 
pardavė visas anglis ir tai 
brangiomis kainomis’. Kurie 
gudresni, tai ir pusėtinai pasi
pelnė. Tad praeitą vasarą visi 
anglių pirkėjai susiorganizavo i 
ir užpirko užsienyj pusėtinai 
didelį kiekį anglių, manydami, ; 
kad žiemą jie tikrai pasipini-. rys, kuris*buvo atvykęs iš Kau- 
gaus. Nustatė net ir kainas. nn PolL-n nuVaeiraa aiiorrnin cro- 
žodžiu, buvo pilnai prisirengę 
piliečiams’ lupti, kaip yra sa
koma, du kailiu. Bet to trusto 
norai nuėjo niekais. Mat, su 
gamta jokių sutarčių negalima 
padaryti. Dėliai to teko nuken-

anglių pardavėjams. Li- 
juos daug neišparduotų

tėti ir 
ko pas 
anglių.

♦ * # ,
Kaip praeityj, taip ir šią žie

mą Kalėdos daugumos piliečių 
buvo sutiktos nesulaužant iš 
senovės užsilikusias tradicijas 
ir papročius. O tie papročiai 
susiveda prie sekamo: per šven
tes reikia daug valgyti ir1 daug 
gerti. Bet kų jau padarysi. — 
kaip kas išmano, taip save ga
no. Blogiausia tai tas, kad lai
ke Kalėdų ir Naujų Metų su
naikinama labai daug eglaičių. 
Prieš šventes jau per porą sa
vaičių žemaičiai pradėjo veži
mais vežti jaunas eglaites. Tas 
paprotys, nors ir šventumu 
pridengtas, yra penimas. Tuo 
reikalu turėtų būti išleistas 
koks nors patvarkymas. Laike 
karo miškai Lietuvoj ir taip 
tapo baisiai išterioti, o čia juos 
naikina ir saviškiai ir tai be 
jokio reikalo. Kunigai irgi tu
rėtų prisidėti prie atpratinimo 
žmonių nuo to kenksmingo ša
liai papročio.

no. Pulko orkestras sugrojo ge
dulo maršų ir tuo pagarba žu
vusioms šauliams pasibaigė. 
Vakare šaulių name buvo kon
certas, kuri išpildė konservato
rijos profesoriai. Taip pat bu
vo pastatyta Miko ^Perrausko 
operetė “Užburtas Kunigaikš
tis”. Išėjo gana gerai Klaipė
dos' Giedotojų Choras po vado
vyste Gurevičiaus sudainavo 
Vanagaičio “Mes be Vilniaus 
nenurimsime” .ir porą' kitų.

Vakaras visais atžvilgiai bu- * J t
vo, labai sėkmingas. Vakaro ve
dėjas ir Šaulių būrio valdybos 
pirmininkas. Jonas Vanagaitis, 
pasakė gana įspūdingą ir grau
dingų prakalbą. Jis daugiausia 
kalbėjo apie Klaipėdos atvada
vimą iš francuzų. šalčiai 1923 
m. buvę neįmanomai dideli. Ir 
lietuviams, su menkais ginklais 
reikėjo stoti į kovą su gerai ap
ginkluotu priešu.

Programai pasibaigus, prasi
dėjo šokiai ir žaidimai, kūne 
tęsėsi iki 5 valandos ryto. Tai 
taip šiais metais praėjo nepri
klausomybės šventė. Ji buvo 
daug gyvesnė, negu pereitais 
metais.

ne and Faciflc Kiloto]
. , V 1Hoboken, N. J. — Gaisras prieplaukoj, kuris nuostolių 

— .......... --------------- -~t ------- --*•. ---------------■. --
už kokius keturis milionus dolerių

(Kaukaze) giminių, kurie apsi-kurie palinko prie girtavimo ir rinkta patstoVi valdybą. Organi-
' nacijos’ steigėjai patiekė susirin- gyveno ten dar prieš karą. .Per 
kimui įstatų projektą, kuris ta
po kaip vienu balsu priimtas.
Dabar reikia, kad tie įstatai bu
tų miesto magistrato įregistruo
ti ir teismo patvirtinti.
organizacija

♦ 
kortavimo.

$ ♦ ♦

Klaipėdos Giedotojų Draugi
ja Naujus Metus pasitiko Šau
lių name su dainomis ir šokiais, 
grojant radiogramafonui. Buvo 
ir kalbos. Choro vedėjui, p. A. 
Vaičiūnui, linkėjo visokių lai
mių. Mat, p. Vaičiūnas atsisvei
kino su choru ir išvyko i Čeko
slovakiją toliau muzikos studi
juoti. Dabar choro vedėju bus 
K. Gurevičius. 

♦ * v
Klaipėdos Lietuvių Moterų 

Draugija surengė žiemos šven
tę, kaip pas mus priimta va
dinti. Kalbu čia apie sausio 25 
d. Parengimai įvyko Šaulių na
me. Vakaro programa susidėjo 
iš daug dalių: solistų ir solis
čių. kurie sudainavo arijas iš 
operų. Pasirodė ir p. Bertulio 
vedamas mergaičių šokėjų ba 
lėtas. Jis išpildė kurinį “Pasa
ką”. Gražus mergaičių tautiški 
rubąi ir tinkamai pritaikytos 
šviesos puošė tuos sumoderni
zuotus lietuviškus šokius. Pub
likai jie labai patiko. Paskui 
vyrų choras po vadovyste p.

Kai tautininkai atsistojo prie 
valdžios vairo, tai jie tuoj pa 
siryžo visas partijas panaikin
ti. Girdi, visokios politinės 
partijos tai užsienio padaras ir 
lietuviams netinka. Bet nepra
ėjo daug laiko, kaip ir tauti
ninkai pajuto, jog Klaipėdos 
krašte daugiau nei kur kitur 
Lietuvoj politinės partijos yra 
reikalingos. Ir štai kodėl. Į 
Klaipėdų yra suvažiavusių iš 
Didžiosios Lietuvos apie 10,000 
darbininkų, kurie galėtų žymią 
rolę vaidinti Klaipėdos krašto 
tvarkyme. Tai butų didelė at
spara prieš vokiečių įtaką. Bet 
kad tie darbininkai galėtų veik
ti, reikalinga idant jie turėtų 
savo' politišką, partiją, — butų 
organizuoti. Labiausia reika
linga, kad jie turėtų susirinki
mų fr žodžio laisvę.

>jc >£ •!<

Artinasi savivaldybių rinki
mai. Ir vokiečiai subruzdo. Pri
pratę prie junkerių disciplinos, 
jie ir dabar junkeriškai varo 
kampaniją. Visus vokiškai kal
bančius piliečius tiesiog varu 
traukia savo pusėn. Direktori
ja buvo išleidusi įstatymą, ku
riuo einant kiekvienas iš Lietu
vos atvykęs darbininkas ir iš
gyvenęs pusę metų gali įgyti 
Klaipėdos krašto piliečio teises 
ir gauti atatinkamą pasą.

Atvykusieji darbininkai moka 
komunaliai valdžiai nuo savo 
uždarbio tam tikrus" mokesnius 
lyginai taip pat, kaip ir vieti
niai darbininkai. Tačiau Klaipė
dos magistratas buvo pradėjęs 
daryti diskriminaciją: savuosius 
bedarbius šelpti, o ateivius pa
likti Dievo valiai. Pastarieji 
kreipėsi į gubernatorių. Tasai 
tuoj jiems išrūpino pašalpą ir 
tuo pačiu laiku ragino išsiimti 
pasą. Labai didelis skaičius 
kreipėsi į policiją, ręikalauda- 
mas pasų. ‘Tąsyk Direktorija 
įsakė policijai pasų išdavimą su
stabdyti. Kadangi tai prieši
nasi pirmesniam Direktorijos 
nutarimui, tai įsimaišė guberna
torius. Direktorija, manoma, 
turės nusileisti.

Tų syk 
kaitysi s Įkurta.

C.apitol” kino te- 
organizacijos sus'i- 

Isirašė šimtas suvir- 
Buvo atvykęs ir 

Jis ra-

Kovo 2 d 
atre įvyko 
rinkimas, 
šum narių
komunistų agitatorius, 
gino nevisai dar suorganizuotus 
darbininkus prisidėti prie “\voli
kerių”, kurie iš Lenino maldak
nygės’ mokosi, kaip nepatinka
mus sau žmones šmeižti ir bjau
riausia niekinti. Tačiau Mask
vos agentėlis, pritarimo negavo. 
Tik vienas šaltkalvis palaikė jo 
pusę. Bet to žmogaus protiškas 
aparatas yra sugleręs ir s’u, juo 
niekas nesiskaito. $iaip beveik 
visi susirinkusieji pritarė stei
gėjams.

Naujai organizacijai priduo
dama labai daug svarbos. Yra 
vilties, kad jii nemažą būrį dar
bininkų pritrauks’ savo pusėn ir 
padės jiems apsišviesti ir ati
trauks nuo girtavimo 
vimo.

ilgus metus aš iš jų neturėjau 
jokios žinios. Sugrįžęs iš Ame
rikos’ Lietuvon, aš vėl su jais 
pradėjau susirašinėti. Prieš 
kiek laiko jie pradėjo labai 
skųstis savo varginga padėtimi 
ir prašė manęs prisiųsti drabu
žių. ir baltinių. Nupirkau me
džiagą ir sulig prisiųsta miera 
pasiuvau jiems, drabužių. Kai
navo visa tai 150 litų. Pasiun
čiau nurodytu adresu. Bet koks 
mano buvo nusistebėjimas, kuo
met pasiųstus daiktus vėl man 
grąžino. Nežinojau nei ką be
manyti. Tačiau greit misterija 
paaiškėjo. Pasirodė, kad tam 
siuntiniui Maskvoj tapo uždėta 
net 96 rubliai muito. Supran
tamas daiktas’, mano giminės 
negalėjo tiek sumokėti ir siun
tinį man grąžino. Imti muito 
tris suviršum kaitų daugiau nei

ir kitokio nejudinamo 
pardavinėtojas duoda vi- 
patarimų. Amerikiečiams, 
planuoja Klaipėdoj pirkti 
nuosavybę, vertėtų ant

daiktas yra vertas, — tai iš 
tiesų puiki tvarka! 

$ # *
“Naujienose” pastebėjau vie

no neva “amerikono” korespon
denciją iš Klaipėdos krašto. Tas 
namų 
turto 
šokių 
kurie 
kokią
tos meškerės nepasiduoti. Tiems 
agentams rupi ne “brolišku
mas”, o tik amerikiečių dole
riai. Geriausia amerikiečiai 
padarys, jei jie kreipsis į šau
lių organizaciją. Priegtam Pa
langos gatvėj yra Lietuvos val
džios žemės’ banko įgaliotinis, 
kuris padeda amerikiečiams įsi
gyti visokį nejudinamą turtą. 
Kadangi jis nuo valdžios yra 
paskirtas patarnauti žmonėms, 
o ne daryti biznį, tai į jį ge
riausia ir yra kreiptis.

Saulės Užtemimas

i į kilimus, iš kur ii’ lėmijo sau
lę. ' •

Aš nevarginsiu jūsų savo pa
sakojimu: pasakysiu jums tie
siai, kad taip tęsėsi iki pat šių 
dvynukių gimimo. Neslėpsiu 
nuo jūsų; aš buvau pusėtinai 
nustebintas, kai pamačiau, kad 
jos baltaplaukes. Vienok jos at
nešė tikrą Dievo palaimą. Sen
jora myli dvynukes ir siuva 

' jiemdviem drabužėlius, kunigas 
prašo manęs, kad aš gražiai jas 
parengčiau ir statyčiau prie al
toriaus. Velykų savaitę jiedvi 
kartu su Kristum dalyvauja 
procesijoj; per Kalėdas gauna 
naujus drabužius. Ir už visa 
tai bažnyčios taryba moka 
mums, o priegtam jiedvi dar 
gauna dovanų, — sidabrinį pi
nigą ar ką kitą. Tegul bus pa
garbintas Viešpats, kuris su
tvėrė jas per tokį darkų tėvą, 
kaip aš. Lina tiesiog negali nuo 
jųdviejų pasitraukti.

Aš nutraukiau Karnelio, bi
jodamasis, kad jo pasakojimas 
perdaug neužsitęstų, ir primi
niau jam apie pagrindinę mu
dviejų pasikalbėjimo temą.

—Na, tai kas?
—Kaip tai kas? Ar gi jus 

nesuprantate, kad mažiukės ta
po geltonplaukės todėl, kad jų 
motina žiurėjo į saulės užtemi
mą? Nejaugi jus to nežinojote?

—Ne. nežinojau. Ir mane la
bai stebina, Karnelio, kaip jus 
galėjote dasiprotėti. Juo labiau, 
kad jus jokio apšvietimo neįgi
jo te.

—Na, aš nebandysiu jumis 
prigauti, don Magon. Ne aš da- 
siprotėjau. žinote mūrininką 
italą, kuris pastatė varpnyčią? 
Išblyškęs, geltonplaukis vyrukas, 
tas pat, kuris pas mus jau ket
virti metai kaip gyvena. Ar ne
žinote?

—Nežinau, Karnelio.
—Na, tai jis papasakojo man 

apie saulės užtemimo įtaką.
Vertė K.

* * *
Kaip visose valstybėse, taip 

ir Lietuvoj žmonės skirstosi j 
klases. Ir kiekvienai klasei at
stovauja tam tikra politinė 
partija. Kuomet krikščionys de
mokratai valdė Lietuvą, tai jie 
buvo sutverę Darbo Federaciją, 
— neva darbininkų reikalams 
gimti. Ta federacija gaudavo iš 
valdžios visokiausios paramos. 
Kitas politines partijas krikde
mai visokiausiais budais nieki
no ir šmeižė. Jie) buvo pasiren
gę jas šaukšte vandens paskan
dinti. Federantai. žinoma, taip 
šoko, kaip krikdemai norėjo. 
Faktinai ir Federacija buvo įs
teigta niekam kitam, kaip tik 
darbininkų mulkinimui. Krikš
čionims pralaimėjus ir liaudi
ninkams bei socialdemokratams 
atsistojus prie valdžios vairo, 
visos 
atgijo. Užstojo ir federantams 
liūdnos dienos. Darbininkai su 
feclerantų vadais nieko bendra 
nenorėjo turėti. Ypač taip bu
vo Klaipėdos’ krašte. Prasidėjo 
aštri kova. Vieni kitus ėmė 
skųsti. Tatai, žinoma, neigia
mai atsiliepė į darbininkų or- 
ganizavimąsi. Vaidams einant 
daugelis darbininkų pradėjo at
šalti nuo savo organizacijų. Kai čia iš septynių asmenų buvo iš-

* * *
Reikia pasakyti, kad Klaipė

dos vokiečiai su panieka žiuri 
į lietuvninkus kaipo į žemes
nės kultūros žmones. Atvyku
sioms iš Lietuvos darbininkams 
mažiau net ir dirbtuvėse tėra 
mokama. Todėl pats’ gyvenimas 
verčia juos rūpintis savo reika
lais. Pastaruoju laku jie rim
tai susirūpino organizacijos

radikališkesnės partijos reikalais. Sausio 26 d. įvyko 
pirmas viešas darbininkų stisi- 
rinkimas, kuriame . dalyvavo 
apie 500 žmonių. Sus’irinko 
darbininkų iš įvairių fabrikų. 
Ant vietos buvo išrinkti 25 as
menys ir jiems tapo pavesta 
rūpintis kurimu Klaipėdos Dar
bininkų Skyriaus. Vasario 10 d. 
laikinoji valdyba sušaukė nomi
nuotų kandidatų susirinkimą.

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

(Iš Magono)
Tai — ne išmislas, tai tikras 

pasakojimas. Pasakojimas Kar
nelio Kačedos, mano vieno ge
riausių draugų. Jis papasakojo 
man tą istoriją prieš kokius 
penkis mėnesius. Ir mane ta is
torija tiek nustebino savo ne
paprastumu. kad aš skaityčiau 
nusidėjimu nepapasakoti jos 
žmonėms. Tegul tyrinėtojai ir 
galvočiai ją tinkamai išnagri
nėja, nes to ji tikrai užsitarnau
ja. ' ‘ ,

Gal būti, aš ir. pats galėčiau 
rimtai apsvarstyti tą faktą, bet 
aš geriau palauksiu, kol išsiaiš
kinsi mano skaitytojų nuomonė. 
Tai štai prie ko susiveda ta ne
paprasta istorija:

Kantą Kornelio aplankė mane 
ir atsivedė su savim dvi mer
gai tes-dvynukes, kokių pustre
čių metų senumo. Viena jų va
dinosi Marija de-los Dolores, o 
kita — Marija del-Pilar; abi 
buvo geltonplaukės, raudonvei- 
dės ir gražios, d^ąip paveikslai, 
tariant paties Kardelio žodžiais. 
Dvynukių gražumas jokiu budu 
nesiharmonizavo su neįmanomai 
darkiu Kornelio veidu ir visa iš
vaizda. Suprantamas daiktas, 
kad man tuoj atėjo į galvą min
tis patirti, kas buvo laimingas 
dvynukių tėvas. Senis patenki
nančiai sumurmėjo, atkišo savo 
storas lupas, nušlostė apaugu
sia plaukais ranka seiles ir at
sakė:

—Suprantama, kad aš jų tė
vas, norą* tuo sunku yra tikėti. 
Jiedvi nėra panašios į mane, 
bet kadangi jųdviejų motina nei 
kiek nėra blogesne, — tai nėra 
ko čia stebėtis.

—Bet, pasakykite Karnelio, 
ar jūsų žmona geltonplaukė? 
Ar jūsų šeimoj yra kada nors 
buvę tokie blondinai, kaip šie 
vaikučiai ?

Rusijoj —Ne, senjoro, musų šeimojI

ir korta-

Už vasario ir kovo 
lietuviai darbininkai 
gavo pašalpą .iš centralinės val
džios. Nuo balandžio mėnesio 
prasidės darbai prie geležinke
lio. Bus tiesiama, geležinkelis 
nuo Kretingos į Telšius. Daug 
darbininkų gaus ten darbo. Val-Z 
džia paskyrė kelis milionus litų 
Klaipėdos uosto padidinimui. 
Uuosta norima visai moderniš
kai sdtvarkyti. Ir čia bus rei
kalinga nemažaį darbininkų.

* * *
Nuo kovo 6 d. Klaipėdoj ei

na kas vakarą Lietuvos’ Operos 
spektakliai. Atidaryta su “Ai
da”, dalyvaujant Kiprui Pet
rauskui. Praėjo su didžiausiu 
pasisekimų. Publikos buvo tiek, 
•kiek galėjo tilpti. Dar prieš ope
ros atvykimų visi bilietai buvo 
išparduoti. Klaipėdos miesto 
teatras visą laiką yra prigrūs
tas. Nemažai yra ir stovinčių. 
Spektakliams pasibaigus, klai
pėdiškiai operos artistams “Vik
torijos” viešbutyj žada sureng
ti šaunią vakarienę.

* * *
Amerikiečių ekskursijos daž

niausia plaukdavo laivais “Lit- 
uania”, “Estonija” ir “Polonia”. 
Tuos laivus dabar atpirko len
kai. Į Klaipėdą jie daugiau ne
beplauks. Jų dabartinis kur
sas bus iš New York O į Danci
gą. Lietuviams todėl bus wge- 
riausia persėsti Londone į anglų 
laivus, kurie eina tiesiai j Klai
pėdą. Tie laivai yra nauji, erd
vus’ ir gana patogus. O gal 
kuri nors Amerikos kompanija 
galės savo laivais lietuvius tie
siai j Klaipėdą atvežti? 

* ♦ *

Turiu aš Sovietų

mėnesius 
bedarbiai

jus k vatoj ate, Karne-

galima nesijuokti, don 
kada aš matau, jog aš 

negu

visi tokie juodi, kaip ir aš...
—Tokiame atvėjyj, kaip jus 

galite išaiškinti tų faktą, kad 
dvynukės turi geltonus plau
kus?

Senis nusikvatojo ir su pa
nieka pažvelgė į mane.

—Ko 
lio?

—Ar 
Magon,
nemokša žinau daugiau, 
jus. O tuo tarpu jus tiek daug 
esate skaitę ir kartu su minis- 
teriais ir net pačiu prezidentu 
įstatymas rašėte.

—Tai paaiškinkite man, kame 
dalykas.

Tuoj jus sužinosite viską, 
kas atsitiko.

Karnelio ištraukė iš kišenės 
sausainį, atlaužė nuo jo po šmo- 
čiuką kiekvienai mergaitei, pri
traukė krėslą ir sunkiai atsisė
do. Iš kalno jis jau triumfavo 
ir ant tos intencijos garsiai nu
sišnypštė, o paskui sermėgos 
pamušalu nušluostė nosį ir kak
tą. Po tos operacijos jis pradė
jo savo pasakojimą:

—Jus žinote, kad prieš tris 
motus, kovo mėnesyj, buvo sau
lės užtemimas. laike kurio sau
lė visiškai pasislėpė. Na, tai 
toks dalykas: kokias tris savai
tes .prieš tai Lina, mano žmo
ną, pajuto, jog tapo nėščia. 
Nuo to laiko ji visuomet buvo 
susijaudinusi. Tiesiog gaila bu
vo žiūrėti. Nebuvo galima ją 
sulaikyti: ir dieną ir naktį ji 
eidavo iš namų tėmyti dangų. 
Ji buvo baisiui gaiži ir reikėda
vo kiekvieną jos užuogaidą pa
tenkinti. Ir pirmiau laike nėš
tumo ji buvo gaiži, bet ne iki 
tokio laipsnio, šį kartų ji sta
čiai negalėdavo rasti sau 
Taigi, aš jau sakiau, kad 
ną ir maktį ji veržėsi į 
kad žiūrėti į dangų. O 
užtemimo dienoj, kai aš
kalnuose, ji nuo pat ryto išėjo
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PILNAS PASI
RINKIMAS 

NAUJŲ
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišįčių, pan- 
čiakų, apatinių 
marškinių ir pet
nešų.

Barney Petka’s 
MEN’S FURNISHINGS 
Archer av., arti Richmond st.

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie
tumis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais ,šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapiniu 
3958 W. lllth St., Chicago, UI.

Tel. Beverly 0005

vietos, 
ir die- 
lauką, 
saulės 
buvau

HOLL^D'AMERICA.LlNį

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE

40 N. Dearbom St. Chicago.

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS



Išrinku
Išnaujo

turi gleivuotus apsivelu- 
dantis', minkštas, patinu- 
ir įdegtas burnos smage- 
kurias kiek dasilytėjus —

Sveikatos Dalykai
I ...........Il-.l I..I I*. . .................

Dr. S. T. 711011108 
(Tamošaitis)

Maisto Įtaka 
dantims

NAUJIENOS, Chicago, HL šeštadienis, baland. 5, 1930

MATT FRANZ
Demokratų kandidatą i

REPRESENTATIVE 
of the 15th Senatoriai 

District

Yra žinoma, kad perdidelių 
vartojimu kai kurio maisto pri
rengiama kūnas prie tam tikrų 
ligų; pavyzdžiui: diabito, nu
tukimo ir vidurių nevirškinimo. 
Taip lygiai dėl trukumo kai ku
rių maisto sudėtinių susidaro 
kūne pakrikimų, pavyzdžiui!, 
skorbuta.s, riketas ir s'krofulas.

Bėgy kelių metų buvo daro
ma daug moksliškų tyrinėjimų, 
kad sužinoti maisto įtaką į 
dantis, burną, smagenis ir žan
dų kaulus. Rezultatai tų tyri
nėjimų rodo, kad vienos mais
to grupės yra naudingos, bet 
kitos žalingos dantų sveikatai. 
Ta įtaka gali prasidėti tiesio
giniai burnoje, arba netiesio-' 
giniai, kai maistas tampa su
virškintas ir aširpiliuotas; mo
teryse prieš, laike ir po nėštu
mo; negimusiame kudikyj, kū
dikystėje ir visame žmogaus 
gyvenime. Reikia nepamiršti, i 
kad tinkamas maistas suteikia' 
ne tik gerą sveikatą visam1 ku-' 
nui, bot ir sulaiko dantis nuo Į 
puvimo, įdegimo burnos sma-1 
genų ir nuo dantų pakrikimoį 
(pyorrheos).

Trys yra maisto grupės, ku-į 
rias galima priskirti prie pa
laikymo dantų ir burnos geroj 
sveikatoj. Pirmai tų maisto! 
grupei priklauso visi tie valgiai, r 
kurie daugiau ar mažiau yra

MATT FRANZ gimė šiame 
distrikte daugiau kaip 58 me
tai atgal ir gyvena čia visą sa
vo gyvenimą. Per pastaruosius 
27 metus jis buvo malevojimo 
kontraktoriaus' biznyje adresu 
1700 S. Halsted St., kur jis ir 
dabar gyvena su savo šeimyna.

MĄTT FRANZ tarnavo kaipo 
20-to Wardo Aldermanas per 
8 metus ir per pereitus 6 me
tus kaipo Representative iš 15- 
to Senatoriai Distąikto.

Kadangi jis yra čia gimęs ir 
augęs ir šioje apie linkėję už-1 
augino savo šeimyną ir kadan
gi jis visą laiką palaikė labai 
artimus ryšius su šios apielin- 
kės žmonėmis, kaip biznyje, 
taip ir privatiniame gyvenime, 
jis todėl gerai pažysta žmonių 
reikalus ir pageidavimus.

MATT FRANZ rekordas pa- _ .
rodo, kad jis visuomet dirbo ir kieti, 'tamprus ir stambus; pa
balsavo už šio dis'trikto’ žmonių vyzdžiui, stambi duona, čieli 

grudai, tostai, kukurūzai, rie- 
, figos, obuoliai, ridikai, 

ropės, žali kopūstai, salotos ir
kopūstai. Dantimis

bančius gražius dantis, ir bal
tai raudonas burnos smagenis. 
Tie, kurie valgo minkštą ir 
limpantį maistą, beveik visuo
met 
sius 
sias 
nis, 
kraujas bėga. Kvapas iš bur
nos* dvokia,, —• ir kaip nedvoks, 
kad burnoj pilna puvėsių ir ne
švarumų. Maistas, reikalaujan
tis daug kramtymo, gelbsti bė
gimui seilių, kurios suvilgo 
maistą ir gelbsti valytis dan
tims. Labai yra svarbu, kad 
laike kramtymo bėgtų seilių, 
nes jos reikalingos virškinimui 
įvairių maisto krakmolų. Jeigu 
maistas minkštas — nereika
lauja kramtymo, tad ir seilių 
bėgimas ^negali būti apstus, nes 
tik maisto kramtymas stimu
liuoja seilių giles ir seifrs liue
sai bėga. Seilės prirengia mais
tą burnoje jo vėlesniam virški
nimui skrandyj. Jeigu maistas 
ryjamas neužtektinai sumaišy
tas su seilėmis, tai jis gadina 
pilvuko veikimą, pakrikdo žar
nas ir visą virškinimo sistemą.

Ryšyje su kramtymu stam- 
i baus ir kieto maisto, pravartu

čia bus pakalbėti apie, turėji
mą užtektinai sveikų dantų, ar
ba tiltelius, karūnėlės ar taip 
vadinamus plaitus — dirbtinius 
dantis, kurie gali atlikti dantų 
darbą. Be dantų labai sunku 
arba ir visai negalima'sukram
tyti gerai maistą, be to nusto
jama daug naudos ir užsiganė- 
dijimo. Ištraukti dantys ir ne
sutaisyti tilteliais ar plaitoms 
padaro daug trukumų veido iš
raiškoje. Neužtektinas vartoji
mas kramtymo muskulų padaro 
vieną arba ir abi veido puses 
silpnas, minkštas, raukšlėtas ir 
įkritusias. Jus tankiai pastebi
te žmones su kreivais veidais ir 
kreivėm nosim, pavyzdžiui: vie
na veido pusė aukšta, lygi, gra
ži normaliajai, antra — įdu
bus, daug žemesnė, raukšlėta ir 
net nosis ton pusėn pakrypus. 
Tas pasidaro todėl, kad norma- 
liški, sveiki, stiprus ir gražiai 
suaugę dantys yra sveikoj pu
sėj veido, bet priešingoj pusėj 
kai kurie dantys, gal būt, iš
traukti, kiti išpuvę, skaudan- 
tys, bijantys šilto ar šalto 
maisto, arba dantys' nenorma- 

I liškoj pozicija j, ir žmogus ne
gali ta puse kramtyti maisto. 
Ypatingai daug žalos padaro 
ištraukti dantys ir jeigu jų vie
ton, pavyzdžiui vaikams, kiti 
neišdygsta, o tilteliais (laiki
nais arba ir pastoviais) spra-

ga neužtaisoma, pasilikę dan? 
tys' po kiek laiko uždaro tą 
spragą ir sudagina veidą. Kai 
kada, iš papratimo, maistas es
ti kramtomas vien 'tik viena 
burnos puse, o kita puse visai 
nevartojama kramtymui. Patar
tina paprasti kramtyti abiem 
burnos pusėm. Reikia vartpti 
kramtymo muskulus abejose 
burnos pusėse. Tai labai svarbu.

REUMATIZMAS
ODOS LIGOS

Jeigu kenčiate nuo bile kokio šių ne
smagumų, pareikalaukite nemokamų 

. informacijų. Rašykite
MOR —SUN

2745 N. Moz>art St., Chicago, III.

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

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka,' 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

*

t TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nčs, naujos viršus ir kas 
reikalingą prie mašinos 

padarojn.

Drillings Auto 
Body

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

sėdy- 
tiktai 
viską

Visos Knygos Už Pusę Kainos I 
“Lietuvos” Knygyne I.

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

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 SO. HALSTED

Reikalaukite katalogo šiuo adresu:

ST., CHICAGO, 1LL.

STANISLOVAS E
BAŠINSKAS

Republikonų Kandidatas į
CONGRESMAN

kraujo cirkuliaci

AT LARGE”

nuo $35 iki'$400

interesus, ir kad jis yra indor 
suotas visų darbininkų organi- šutai 
zacijų. Taipgi, kad jis visuomet 
gynė ir balsavo už ASMENINĘ' nepervirę
LAISVĘ. malimas laike kramtymo aukš-

Kada Illinois Valstijos legis- čiau minėtų valgių valo dantis, 
laturoje ėjo svarstymas ir bal- stimuliuoja
savimas apie tai, ar Illinois! ją burnos smagenyse ir pada-! 
valstija turi išreikšti savo pri-I to tvirtus,
tarimą atšaukimui Prohobicijos 
Akto, *MATT FRANZ tuo lai
ku sirgo, bet kadangi jo balsas 
buvo reikalingas priėmimui bi
tinus, jis apleido ligonio lovą ir 
skubiai išvyko į Springfieldą. 
kur jis atvyko kaip tik į laiką 
savo . balsu pagelbeti pravesti 
Anti-Prohibicijos Bilių. Balti- 
merč^ laikraščiai tuo laiku tarp 
kitko šiaip rašė apie šį p. Franz 
žygį: “Tuo tai laiku Atstovas 
(Representative) Franz. kuris 
per keletą savaičių gydėsi Hot 
Springs, Ark., netikėtai įėjo į 
Atstovų Butą (House) ir užėmė 
savo vietą. Kada jo vardas bu
vo iššauktas, jis balsavo už pri
ėmimą Biliaus, tuo slapiųjų 
pra Ii mojimą paversdamas į 
pergalę.“ Jus patys

gražius ir sveikus Į 
minkštus burnos' audinius, Ga-j 
Įima sakyti, kad nuo to priklau- į 
so dantų naturališkas švarumas 
ir sveikumas burnos smagenų.

Vaikai ir suaugę, kurie pra
tę valgyt ir gerai sukramtyt 
stambų ir kietą maistą, kaipo į 
taisyklė, turi sveikesbius, ži-'

Praktikuojantis advoka
tas, baigęs Northwestern 
Universiteto Teisių Mo
kyklą, duoda sekamus pri
žadus:

1. Pakeitimai Prohibici- 
jos Įstatymų;

*

2. Kovoti už teisingus 
immigracijos įstatymus;'

3. Kovoti prieš “čain- 
štorius” ir pagelbėt smul
kiesiems sankrovų savi
ninkams.

PARLORO SETAI
-TIKRAI PUIKUS

NEPAPRASTAI PIGIOMIS KAINOMIS

galite su
prasti ką tai reiškė svarstant 

Už šitokį•tokį rim'tą klausimą.
savo žygį, parodžiusį pilną pa
sišventimą savo pareigoms, jis 
susilaukė padėkos nuo daugelio 
žymiausių Asmeninės Laisvės 
gynėjų, J;-arp kitų taipgi nuo 
State Attorney Maryland vals
tijos. kuris padėkojo p. Franz 
rašė

‘Tlonorable Malt Franz,

“Gerbiamas p. Franz; Aš at
vykau į Baltimorę trečiadienio 
ryte (balandžio 24 d., 1929) ir 
pirma žinia, kuri patraukė mano 
atydą Baltimorę Sun laikrašty, 
buvo aprašymas jūsų karžygin- 
gų pastangų » išgelbėti Illinois 
valstiją nuo jos aštrių sausini
mo įstatymų, ir t.t.”

Tai yra išreiškimas padėkos 
p. Franz už jo vyrišką pasiel
gimą svarstant viršminėtą ak
ta. ir tas irodo, kad MATT 
FRANZ visuomet yra pasiryžęs 
būti ten, kur yra svarstomi jo 
atstovaujamų žmonių reikalai ir 
todėl 15-to Senatoriai Distrikt.o 
piliečiai yra raginami remti 
MATT FRANZ primary balsa
vimuose Utarninke, Balandžio 8 
d., 1930.

. Štai yra nepaprastas pigumas elegantiškų parloro setų. Pirkda
mi tuojau tuos parloro setus jus galite sutaupyti daug pini
gų. Ateikit ir apžiurėkit musų naujus moderniškus ir puikius 
setus.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS GAKSINKITES “NAUJIENOSE

Sankrova atdara 
kiekviena vakaru v c

Nedaliomis4 iki

Vyrai! Jauni Vyrai!
NAUJI SIUTAI
ir TOPKAUTA1

Del p>«xva.stęrio ir- VolyTciį išdėti jusu pasirinkirnui

$37.50
Taipgi nepaprastos vertenybės po $45—$55—$60

Del vyro, kuris įvertina gerus drabužius už prieinamų kainų, čia yra pilnas pasirinkimas 
siutų ir topkautų, kurie patenkins ir sunkiausiai išsirenkantį. Nauji vilnonai. Naujos Spalvos, 
nauji styliai kaip dėl mėgstančio puoštis, taip ir dėl konservatyvaus žmogaus. Jie yra pagamin
ti geriausių išdirbėjų visoje šalyje ir mes nustatėm ant jų tokią kainų, kokios niekur kitur 
nerasite.

Halsted St. at Roosevėlt Road
“West Side’s Greatest Clothiers
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Lietuvaites daina
Aš flaperka 
goldigerka, 
aš dar jauna svyt sikstyn.

Sykai kreizi, 
visko perka 
dresę, šiusus vis lenktyn. 
Džy viz, aš peniuoju 
feisukų aš bružuoju 

koldkrimu šiur.
Valgau aiskryminėj, 
moku gerti džinę 

ir densinti šiur.

LIETUVOS ŽEMES 
NYBIŲ ŽODYNAS

•Riktelėjimas musų visuomenei

—Kat.

Rinkiniai
fvyko Padaužų Respublikos 

Prezidento rinkimai

šiomis dienomis Padaužų pre- 
zidentas-diktatorius, kai kurių 
tautos žymių vyrų raginamas 
sušaukė skodų į savo rumus ir 
įvykino prezidento rinkimus. 
Rinkimų rezultatai toki: 100% 
už, 50% balsų prieš. Pasėkos 
buvo tokios-—prezidentas-dikta- 
torius pasiliko savo vietoj, bet 
ne kaip diktatorius, o kaipo 
tautos išrinktas prezidentas, 
šiuo kartu tauta, taip sakant, 
pareiškė savo valia.

Tuo po rinkimų jo ekscelen
cija pasiskyrė viena pilietį mi- 
nisteriu pirmininku ir jam įsa
kė išdalinti apie 10 naujų' port
feliu kitiems' ministeriams. Or
deris buvo duotas naujiems 
-portfeliams pagaminti. Baltas' 
pirštines patys ministeriai turės 
nusipirkti.

Tad Padaužų Respublikoj ga
lų gale dar karta tajx) atsteig- 
ta demokratinė tvarka.

Piliečiai kelia didžiausias ova
cijas naujam Tautos Vadui. Te
legramos ir sveikinimai plaukte 
plaukia. Visa Pad. Respublika 
nudžiugus.

—Užsienos Ministeris.

Keturi dvasiškiui ir trys s'vie- 
tiškiai broliai lietuviai, kaip 
matėte gazietose, surinko var
dus ir pavardes žymesnybių ir 
tur būt. išsiuntė i Kaunu. O 
Kaune dideli žymesnybės lei
džia sapnininkų arba žodynų, o 
greičiausia tai orakulų, kuriame 
tilps tų žymesnybių vardai ir, 
gal būt, nuopelnai. Sumanymas 
pusėtinai geras, žinosime kas 
žymus, kas žymesnis ir tikra 
žymesnybė. (Šio traktato auto
riai dar tikrai nė nežino kų reiš
kia “žymesnybė” — tur būt ge
ras titulas).

Ir bus naudos visiems. Tik 
veizėkit, žodyne rasime bio
grafijas praloto Olšausko, kun. 
Miežvinio, gen. Plechavičiaus. 
Voldemaro, Smetonos, Plečkai
čio, tėvo Kapucino, tuzino sese
rų kazimieričių, Graičuno, tėvo Į 
Sirvydo, inž. Simokaičio, ir visų 
lašinių skatikų.

Tų žymesnybių medžiotojai 
atvirai pasisakė, kad jei buvai 
kur nors' džėloj, tai į žodynų 
nepakliūsi. Jei esi raudonas 
komunistas, tai irgi nepakliūsi.

Paskui tie dvasiški ir svietiš
ki žymesnybių skalpų medžio
tojai patys savomis šylomis. be 
padaužų atsiklausimo, nuvotuo- 
ja kas žymesnybė, o kas nelabai Į 
žymus, kas didelis, o kas ma- 
5f.s. Vadinasi, Supraskite musų

žodžius: daugybė musų brolių 
neturi jokio čenčiaus nė jokios 
progelės į tų garsiųjų knygų pa
pulti.

Taigi padaužų karalystės vi
suotinas skodas šiuo reikalu 
tikrai susikrimto ir bėga gel
bėti visų musų skriaudžiamų 
brolių šitokiais keliais:

Mes nutarėm ir šiur vykin- 
sim didesnį darbų—išleisime di
desni žodynų “Lietuvos žemes
nybių Žodynų”. Aišku kai die
na. kad musų knyga bus daug 
didesnė ir suprantamesnė, nes 
musų pusėje ir diduma ir de
mokratija. Juk, ačiū dievams, 
musų tauta turi daug dauginus 
žemesnybių, negu žymesnybių, 
ar ne? Kur čia tau bus' ne. <

Arba musų tikslai aiškesni. 
Kas žymesnybė? Tai asaba. pa
sižymėjusi žymiai (pv. pralotas 
Olšauskas). Kas žemesnybė? 
Tai asaba, pasižymėjusi žemai, 
arba žemais darbais (trukšmas,

literomis’ parašytas, o kas už 
Smetonų galvų guldo, tai juodo
mis, ir tam panašiai.

ieš-

liežuvių rodymas, svoločiavi- 
mas, keiksnojimas, mitingo ar
dymas ir kitais panašiais dar
bais). Vadinasi musų žodynui 
žaliavos pilni patvoriai
koti nebereikia ir sijoti nėra 
reikalo. Kų tu čia beišsijosi. 
Mes visiems duodame lygius 
čenčius.

Taigi ir, vadinasi,* dabar aiš
ku. žemesnybių žodyno komi
sija jau gerų pradžių padarė; 
jau turime surinkę didelį bun- 
čių visokių žemesnybių vyrų ir 
moterų, ale dar daug ir trūksta. 
Tai nesnauskite, draugai ir 
drauges iš visų partijų! Siųski
te mums vardus visų tokių asa- 
bų, kurios moka svetaines grin
dis' kojomis daužyt, švilpt, rėkt, 
klausimus duot, spyčių drožt, 
vajus varyt, fondus tvert, ki
tus šmeižt ir panašius nežymius 
darbus dirbt. Kas daugiau 
peckeliauja ir geriau svoločiuo- 
ja, to vardas bus raudonomis

O dabar tai prašome yisų 
branduolių, ALE1LD, sosaičių, 
kuopų ir pavienių žmonių mums 
šj didi darbų nudirbti padėti. 
Siųskite vardus visokių žemes- 
nybių. Pavieniai žemesnybės 
galite patys atsiliepti, prisiųs-

darni savo žemų darbų katalo
gų.'

Laukdami gausios paramos 
iš visų pusių, pasiliekam’e svei
ki.

Lietuvos žemesnybių žodyno 
Komisija.

Adresas laiškams:
Padaužų Sostine, L. ž. ž. Ko-

3
misijai.

Generalis Sekretorius
Padauža III.

Phone Virginia 2054

JOSEPH
N a m

c KONTRAKTORIUS
4556 S’o. Rockwell' St., Chicago, 111,

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone. Klernetą, Kornetą, Trombone. 
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m o. 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

5129.50

NAUJOS PREKES
NAUJIEMS NAMAMS

Viena iš daugelio mu
sų pastebėtinai gražių 
naujų pavasarinių 
prekių. Ji*ką tik at
vežta.

Į šią kainą įeina didelis da- 
venpoi't, patogi poilsio kėdė' 
ir sparnine kėdė su minkšta 
nugaros atloša.

Gražiai drožinėti, riešutu 
baigti rėmai. Webb apačia su 
sprendžininėmis apverčiamo
mis paduškaitėmis.

Central District Furniture Company
3621-23-25 South Halsted Street

i
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Pirmas Chicagoj ir Amerikoj
MARGUČIO
Koncertas 6 Balandžio Lietuvių Auditorijoj.
0 kas jame bus? Sako nauja programa.
Negali būti? Jeigu taip, tai reikės eiti.
Colis — doleris... Taip sako Margutis. Kaina įžangos 

ir-gi $1.
Eisim visi kurie mylim Vanagaičio, Olšausko dainas 

ir juoką.
Ruoškitės ir iš Indiana Harbor, Waukegan, Cicero, 

Gary ir kitur, nes bus šaunus vakaras.
’f’okio vakaro Chicagoje nebuvo. Dalyvauja geriausi 

dainininkai: Dr. C. Kliauga, Pov. Stogis, J. Olšaus
kas, J. Puišys. St. Valančius, J. Kemėšis, A. Vana
gaitis, M. Juozavitas ir Vaidilų Choras diriguojant 
p. Sauriui.

Ai’-gi rasis Chicagoje lietuvis, kuris praleis šią progą? 
Nemanau.

gkirstysitės linksmu upu. Padainuos ir suvaidins arti- 
stės-dainininkės: O. Biežienė, A. Zavestaitė, V. 
Jaselioniutė, A. Baltutė ir V. Volteraitė.
VAIDINAMOS KOMEDJOS ŠU DAINOMIS:

‘Namų Židinys’
‘Margučio Ofisas’

Režisoriai: J. Olšauskas ir A. Vanagaitis.
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ON THE 
REPUBLICAN

BALL0T
FOR REPRESENTATIVE 

IN CONGRESS ,
4th Cohgressional District 

(Vote for One)

W. PIERZINSKI MICHAEL A. RUDDY IG. ZWARYCH

[x] Waclaw Pierzinski
FOR REPRESENTATIVE 
IN GENERAL ASSEMBLY 

4th Senatoriai District 
(Vote for One) 

x] Michael A. Ruddy
REPUBLIKONIŠKAS KANDIDATAS

— dėl —

FOR WARD COMMIT-
TEEMAN

13th Ward, City of Chicago 
(Vote for One)

X| Ig. Zwarycz

Take this to the polis with you 
Vote for these three nien

PUT A CROSS (X) BEFORE
EACH NAME

REPRESENTATIVE
X IN CONGRESS 

I 
Ketvirtam Congressional Distrikte

PRIMARY 

BALANDŽIO 8 DIENĄ, 1930

LIETUVIS KANDIDATAS

REPUBLIKONIŠKAS KANDIDATAS
— dėl —

STATE REPRESENTATIVE

KETVIRTAM SENATORIAL DISTRIKTE 
PRIMARY

BALANDŽIO 8 DIENĄ, 1930

PRIELANKUS LIETUVIAMS

REPUBLIKONIŠKAS KANDIDATAS

, — dėl — i • i

WARD 
COMMITTEEMAN 

; ■ 13-tam Warde

PRIMARY
BALANDŽIO 8 DIENĄ, 1930

PRIELANKUS LIETUVIAMS,



■

NAUJIENOS, Chicago, TU. Šeštadienis, baland. 5, 19130

. J.iblonov-skis''

JUDOS vardines
šaltas prakaitas pasirodo var

dini n kės vyro kaktoj, o “tipas” 
vis nepaliauja raginęs:

—Na, rašykite, rašykite. Juk 
nieko paprastesnio negali būti? 
Iš visų socialių užsakymų šis, 
gal būti, yra mažiausia pai
nus... Na. žinoma, jeigu vaka
ruška butų atšaukta arba ati-

ir svečiavi-

šlykšitesnio, 
žur-fiksai”,

šiomis dienomis sutikau savo jais atsidūrė Solovecko salose... 
seną pažįstamą, Kijevo pilietį, Antra vertus, tie įspėjimai yra 
kuris nukratė sovietų dulkes beprasmingi: ar-gi šeimininkas 
nuo savo kojų ir apleido Rusi
ją... Kalbėjome ilgai, daug 
karčiai...

Tarp kita ko jis papasakojo 
man į ką išsigimė pagarsėjęs 
rusų vaišingumas 
mosi.
v —Nėra nieko 
kaip “vakaruškos”,
varduvės... Vardininkai dabar 
Rusijoj— tai tikri Judos... Var
dinių pyragai dabar paduodama 
siu čekistiniu įdaru...

Ir jis pradėjo smulkmeniš
kai paskoti.

Prileisk ime, jus rengiatės 
savo žmonos vardines apvaikš
čioti ir tam tikslui 
vakaruškų surengti, 
išvakarėse jus visai 
gaunate pakvietimą 
GePeU. Maloniai.

žino savo svečių paslaptis? Jus dėta, tai nuo Solovecko salų vis- 
ir manote, kad tai “jūsų” drau

gas. o jis pasirodo “musų”, ar
ba teisingiau sakant, “jūsų” ir 
“musų”. Jus manote, kad tai 
jus jį pakvietėte, o tikrumoj 
pakvietėme jį mes... Išviso sun
ku patirti, ar svečias iš drau
gingumo pas jus atėjo, ar tik 
savo pareigas eidamas...

vien, sunku butų išsisukti... 1
Tokių tai dalykų papasakojo 

man Kijevo pilietis, 
kratė nuo 
dulkes... 
didžiausia 
džiausiąs 
ševikų tvarka...

Vertė K.

kuris nu- 
savo kojų sovietijos 

Ir jo akyse matėsi 
neapykanta ir di- 

pasibiaurejimas bol-

LENGVAS GYVENIMAS
(Iš M. Zosčenkos)

pra-

pas

sve-

galvojate 
. Vardinių 

netikėtai 
atvykti i v C

mandagiai
(o, baisiai mandagiai!) kviečia 
ir užveda kalbą. Su draugiška 
šypsena “tipas” paprašo jūsų 
atsisėsti, pasiūlo rūkyti ir 
deda:

—Jeigu neklystu, rytoj 
jus susirinks svečių?..

—M-m... Tiesą sakant, ne
čiai—kokie iten svečiai? Visai 
paprastas dalykas: žmonos var
dines, tai vienas-kitas giminai
tis ateis arbatos stiklą išgerti...

—Na, ne ftik giminaičiai... 
Mums yra žinoma, kad dalyvaus 
penkiolika asmenų... Tačiau ne 
tame dalykas... Mes žinome, kad 
bus vakaruška ir norime ant 
jūsų “sociali užsakymą” uždė
ti...

—Užsakymą? Kokį užsaky
mą ?...

"VAKAR man teko į vieną įs
taigų nueiti. Savo asmeniš

kais reikalais.
Prieš tai, žinoma, pavalgiau 

gerus pusryčius dėl dvasios su
stiprinimo. Ir nuvykau.

Nueinu į tą pačių įstaigą. A- 
tidarau duris.

Nušluostau batus. Einu laip
tais. Tik štai iš užpakalio vie
nas pilietis mane šaukia atgal. 
Įsako atgal grįžti.

Nusileidau žemyn.
—Kur, sako, eini, ožio galva?
—Na-gi, sakau, einu savo 

reikalais.
—O jeigu, sako, savo reika

lais, tai reikalinga pasas gauti. 
O tik paskui į viršų lipti, čia, 
sako, tau ne Andreevo mugė.

Jau laikas vienuoliktais revo
liucijos 
dalykas

metais tas paprastas 
žinoti. Koks nesusipra-

sakau, neži-
sakau, reikia

t i mas!
—Aš, gal būti,

nojau. Kur 
pasas gauti.

čia,

—0 štai, 
prie langelio.

sako , po dešinei

Prieinu prie to mažo lange
lio. Barškinu pirštu.
reiškia, pasigirsta:

—Ko reikia?
—Vadinasi, sakau, 

sas yra reikalingas.
—Tuojau.
Kitoj kurioj nors užsienio įs

taigoj butų didžiausias vilkini
mas. Butų pareikalavę doku
mentų, nufotografavę murzą. 
O čia net į asmenybę nepažiū
rėjo. Tiesiog išlindo plika ran-

Balsas,

man pa

links- 
nepa- 
moka

Juk

—O, visai paprastą... Buk 
tamsta tiek geras, —pakviesk 
vardines nors vieną musų žmo
nių. v /

-Tai yra, kaip tai pakviesti? 
Juk aš dagi neturiu garbės...

—A, tai nonsensas... Kokia 
ten “garbė”? Tiesiog parašy
kite rašteli Zikinui ir pas jus 
ateis labai malonus, labai 
mas žmogus... Draugijoj 
prastai tinka. Jis visus 
išjudinti, palinksminti...
jus pritariate sovietų valdžiai?

—Tai pats savaime supran
tama...

—Tad juk negalite atsisakyti 
jai. pagelbėti?

žinoma, žinoma, bet juk 
niekas neatsisako.

—Na, tai ir labai puiku... 
“Atsisėskite ir rašykite,”, kaip 
sakydavo man gimnazijoj fran- 
cuzų kalbos mokytojas. Zikino 
vardu... štai jums ir popierius.

Visas šlapias nuo prakaito, 
vardininkės vyras sėda lyg ant 
karštos plytos ir ima į rankas 
plunksną...

O “tipas” mandagiai drąsina:
—Sėskite ir rašykite; prie to 

susiveda ir visas socialis užsa
kymas...

Su didžiausiu vargu, su puto
mis ant lupų, vardininkės vyras 
rašo pirmą eilutę: “Brangus 
Ivan Ivanovič.” O galvoj kyla 
įvairiausios mintys:

—Kas gi tai, Viešpatie? Juk 
tai Judos vardinės... Į savo na
mus budelį kviesti... Svečiams 
ant kaklo kilpą nerti...

O “tipas” vis akstiną:
Na, ko jus čia susimąstė

te? Sėskite ir rašykite... Che, 
che, che...

Kaip, triušis, smaugliui žiū
rint, vardininkės vyras skaito 
parašytus žodžius: “Brangus 
Ivan Ivanovič”, o pats galvoja:

—Bet juk galima svečius per
spėti, galima juk jiems praneš
ti, kad į vakaruška atvyks niek
šas...

Tačiau “tipas” lyg dasipro- 
tėja apie ką galvoja sovietų pi
lietis ir uždaro tą. spragą.

—Tik, žinoma, nereikia nieko 
sakyti svečiams ir drumsti jų 
ramybę... Zikinas jūsų vakaruš- 
koj privalo būti inkognito... Pas 
mus neseniai buvo toks atsiti
kimas, kack šeimininkas perspė
jo svečius, o paskui kartu su 1

ka, pamosavo ir padavė pasų.
Viešpatie, galvoju, kaip pas 

mus lengva ir laisvagyventi ir 
visokius reikalus atlikinėti. O 
tuo tarpu visokie inteligentai 
niekus pliauškia, kad pas 
visokie formališkumai, 
juos velnias kur griebtų! 
ko panašauji.

Išdavė man pasą.
Pilietis .man ir sako:
—Dabar gali eiti. O pirma 

lenda be paso! Visoks juk be
reikalingas elementas gali įsi
gauti. Visą-įstaigų gali j orų 
iškelti.

—Kur. aš, sakau galėčiau 
draugų ščukiną pamatyti?

Už stalo sėdintis pilietis rus- 
čiai klausia:

—O pasą ar turite?
^—Meldžiu, sakau, štai pasas.
Pažiurėjo jis i pasą 

mandagiau tarė:
—Draugas ščukinas 

posėdžiauja. Geriau
kada nors sekamą savaitę. Mat, 
jis visų savaitę posėdžiauja.

—Galima, sakau, reikalas ne 
vilkas — į mišką neišbėgs.

mus
Kad 
Nie-

dabar 
užeikite

Vėl einu laiptais žemyn. Pi
lietis ir sako:

•—Kur eini? Sustok!
Aš sakau:
—Broliuku aš namo einu. Į 

gatvęy noriu išeiti iš šios įstai
gos.

—Parodyk pasą.
—Meldžiu, sakau, štai jis.

i —Štai, sako, dabar gali eiti.
Išėjau į gatvę, suvalgiau 

francuziškų bandelę organizmo 
sustiprinimui ir nuvykau į ki
tą įstaigą savo asmeniškais 
reikalais.

Vertė K.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

V ažiuok
Ll ETŲVON
Iš Chicagos tiesiai į

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

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIU 
JUBILIEJINE EKSKURSIJA

't

I LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš Ncw Yorko per Southaniptoną 
į Lietuvos Portą

KLAIPĖDA
Ekskursiją Surengė:

Dienraštis 
/“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St..
Chicago

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

Chicago

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

Chicago

Laivakortes j šią

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St 
Chicago

ekskursiją parduoda ir dokumentus 
prirengia visi Cunard agentai.

GUNARO LINE
346 N. Michigan A Ve. Chicago, III.

PAVASARINIS BARGENAS
KWIK-K0TE Varnišius. 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušį 
su kiekvienu galionu.

Sliona:....$3.oo
“Stainless Steel” stalavinis setas 6-ių pei
lių ir videlcių, kurių niekad ne- ffO 40 
reikia šveisti. Baltom kriaunom
Juodom kriaunom $2.98

Youta voi?if e i Miisic QATWALLP

4414 So. Rockwell Si

IETKIEWICZ&Cq

visokius legalius doku- 
Atsilankykit pas mus, 
tinkamiausj patarnavi-

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Darome 
mentus, 
gausite 
ma.v

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arba 
Telefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
Chicago, 111.

—

liava. Galima ma- 
liavoti sienas, med
žius, radiatorius ir 
wall popierą. Ilgai 
laiko, visokiu spal
vų. Sykį mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

Vyrai ir Moterys, Chicagos Lietuviai!
Pirmas, o gal ir pąskutinis kaitas pasaulio 
Radio istorijoj galima gauti R. C. A. Radio
la 47 už 121 dolerį be tūbų ir 139 dolerius su 
tūbomis.

Mes užpirkome 250 tų radio už specialę 
kainą ir parduodame žmonėms už specialę 
kainą. Tik Įsivaizduokite sau, kurie supran
tate gerumą Radio.
Radio ir Fonografo kombinacija $275 be 

tūbų. Musų kaina $121.00
R. C. A. RADIOLA 66 už 175 Dolerius su viskuo

R. C. A. RADIOLA 46 už 89 Dolerius su viskuo
R. C, A. RADIOLA 62 kurios kaina 395 Doleriai, 

O MUSŲ KAINA SU VISKUO
$165.00

Nužemintos Kainos ant
ATWATF.R KENT, SPARTON, VICTOR, MAJESTIC, HOWARD. 

PHILCO, FADA,
BRUNSVVICK Kombinacija PHONOGRAPHAS ir RADIO su visRuo

$190.00
BREMER-TULLEY

$69.00
Tūbas rųes garantuojame per 6 menesius, o Radios per 2 metus. 

Musų gabumas pirkime suteikia proga kožnai šeimynai įsigyti sau 
puikų Radio už labai mažjį kainą. Atvažiuokit persitikrinti.

Reikia tik $10 įmokėti. Likusius į 10 mėn

h.Creneral

Lietuviai Elektros ir Radio Inžinieriai 
3856 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 6195

/■...................... ............

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

VU' AR PRIVATINES LIGAS.
Speeialis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

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

CIALISTU.
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 ligoniu. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

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

kampas Monroe St., Chicago. Crllly Bldg. 
dou: kiekviena diena nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris deAimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto, Valan- 
dėliomis 10 iki ,1. PanedSlląls, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki S vai. vakare

L MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
2608 W. 47th Street
Phone Lafayette 1083

llu MlSUI HINI b VARNbH *

SOCIALISTU VAKARAS!
-

KONCERTAS-MARGUMYNAI-BALIUS

Balandžio-April 13 d., 1930

PROGRAME
DALYVAUJA

BIRUTES CHORAS
PIRMYN CHORAS
BIRUTĖS Kvartetas 
BIRUTĖS Merginų Trio 
BIRUTĖS ORKESTRAS 
BIRUTĖS SOLISTAI 
BALALAIKŲ TRIO 
RUSŲ Kliubas ‘MAJAK’ 

kuris išpildys du vaiz
delius su dainomis ir 
šokiais:
“ČIGONAI” ir “KAI
MO VAKARUŠKOS” 
(Gužynė).

—

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Pradžia 6 vai. vakare.
Įžanga $1.00

Kviečiame visus rengtis j šį metinį Socialistų Vakarą, 
nes tai bus vienas pačių didžiausių šio sezono vakarų su 
labai turtingu programų.

Bus ‘Birutė” ir “Pirmyn” choras, taipgi visų pamė
gtas Rusų Kliubas “MAJAK”, kuris šiame vakare duos 
du didelius scenos vaizdus su dainomis ir šokiais.

Kvieskite ir savo draugus atsilankyti — visi pasi
džiaugsite šiuo vakaru.

Po Programo Šokiai


