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Klerikalą Ūkininką Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

kai 
dėl
I >0

posėdžiauja kasdien 
ryto iki pusiau 7

(Tęsinys)

ikar apklausti kiti liudinin- 
davč neaiškius parodymus 
tų dviejų vagonų cukraus, 
liudininkai net susipainio- 

duodami savo parodymus.
Todėl ir šiandie dar bus aiš

kinama ta pati istorija.
Teismas 

nuo 9 vai.
vai. vakaro, tik su dviejų va
landų pertrauka pietums.

Vakar rytą teisiamojo Rau
pio apgynėjui prašant, teismas 
nutarė išreikalauti iš Rokiškio 
mokesčių inspektoriaus dėl nc- 
apmokėjimo žyminio mokes
čio, esą, ten pasilikusias ūki
ninkų s-gos Rokiškio banko ir 
“‘Rokiškio ūkininkų dr-jos” 
prekių, ypač cukraus ir drus
kos sąskaitas. Tas pats advo
katas buvo prašęs taip pat iš
reikalauti iš Sovietų Rusijos 
prekybos atstovybės Lietuvai, 
esą, ten esančias to banko ga
rantijas. Šio prašymo teismas 
tačiau nepatenkino. Prokuroras 
buvo teismui pasiūlęs abu p. 
Petraškevičiaus prašymus at
mesti.

i pradžios dar buvęs banko va- 
Idovybei pageidaujamas revizo
rius. Tačiau — ir šis revizo
rius, kaip matyti iš jo parody
mų teismui, yra iškėlęs labai 
daug 'banko trukumų ir patie
kęs parengiamojo tardymo me
tu daug kaltinimo medžiagos. 
Darydamas reviziją, susekęs 
banko trukumus ir nuostolius, 
revizorius Skuodis, kaip jis 
pats paliudijo teisme, nurodęs 
banko vadovybei reikalą tuo
jau sulikviduoti banką, bet jo 
nepaklausę.

O vakar apklausti buvę ban
ko revizijos komisijos nariai 
liudininkai Poklevskis-Kozel ir 
Urbanavičius teismui parodė,

Urbanavičius

Svarbiausi vakar dienos liu
dininkai buvo p-lė Varnaitė, 
buvusi ūkininkų s-gos 
kio banko kasininkė, ir 
tikas, buvęs to banko 
kantas prie Rimšos il
tinis banko likvidacijos 
sijos buhalteris.

Boki

prakti- 
dabar- 
komi-

[Atlantic and Pacific Photo]

Burbank, Kai.—Naujos rųšies lėktuvas, kurio sparnai siekia 30 pėdų. Bandymai parodė,- 
• kad jis yra gana praktiškas.

Rinkimus į seimą Ja
ponijoje laimėjo val

džios partija
J'OKK), Japonja, vas. 23. — 

Galutiniai rinkimų į atstovų 
butą rezultatai rodo, kad prem
jero Hamaguchi minseilo par
tija laimėjo 80 vielų daugiau 
už visas kitas partijas dlaiktan 
paėmus. Minseilo partija, bū
tent, gavo 273 vietas, tuo tar
pu kai opozicinė seijukai par
tija gavo tik 174. Proletarai 
gavo 5 vietas, o kitos grupės 
bendrai 14.

Stačiatikių vadas or
ganizuos sąjūdi prieš 

“bedievius”

Vokiečių astronomai 
rado naują kometą

HAMBURGAS, 
23

Amanula šaukiamas 
grįžti į prarasta Af

ganistano sostą
LONDONAS, vas. 23. — Iš 

aukščiausių šaltinių praneša, 
kad Nadir Chanas, dabartinis 
Afganistano karalius, pasiun
tęs buvusiam karaliui Amanu- 
lai telegramą, šaukdamas jį 
tuojau grįžti į Kabulą ir vėl 
užimti sostą.

Amanula šiuo tarpu yra ke
lionėj iš Romos į Istan'bulą 
(Konstantinopolį). Sako, kad 
du aeroplanai laukią jo, pri
rengti paimti jį į Kabulą.

[Nadir Chanas pirma buvo 
vyriausias Amanulos kariuo
menės vadas. Jis nuveikė so
sto uzurpatorių Rašą Sakao ir 
pats pasiskelbė Afganistano ka
ralium. Buvo manoma tačiau, 
kad Nadir Chanas užėmė so
stą tik laikinai, iki krašte bus 
atsteigtas ramumas, kad pas
kui galėtų sostą vėl Amanulai 
grąžinti.]

Sovietų galvos deko
ruoti aukščiausiais 

orderiais

Senatorius Borah lau
kia pranešimo iš 

Maskvos 
/

WASHINGT()NAS, vas. 23. 
— Senatorius Borah, senato 
komisijos užsienių reikalams 
pirmininkas, kabeliu kreipėsi į 
sovietų vyriausybę Maskvoj, 
prašydamas informacijų dėl ži
nių apie žydų rabinų suėmimus 
Minske, kaltinamų dėl kontr
revoliucinių darbų.

Užsienių diplomatai 
Maskvoje maldauja 
siųst jiems maistoBergedorfo obscrvalori- 

praneša pastebėjus naują 
kometą dešimto dydžio. Kome
ta esanti netoliausia nuo že- 

imės.
RYGA, vas. 23. — Svetimų 

valstybių legacijos Rygoje ga
vo iš savo valstybių pasiunti
nybių Maskvoję skubotus pra
šymus, kad pakietais siųstų 
joms maisto, kadangi, dėl mai
sto stokos Maskvoje, jos gau
na jo labai maža. Pavyzdžiui, 
pieno porcija asmeniui — ket- 
virtdalis litro dienai; sviesto
— 300 gramų savaitei, mėsos
— pusė svaro savaitei.

Metropolitas Eulogijus neigia 
maskviškio metropolito Ser
gijaus pareiškimų tikrumų

Penki jaunuoliai mirė 
nuo “pienių vyno” iš 

radiatoriaus

banko revizijos komisija taip 
pat nežinojusi banko reikalų 

tikro stovio.
Šitiedu liudininkai, nors p. 

Poklevskis-Kozel yra išėjęs 
aukštąjį mokslą juristas, o p. 

vietos nota
ras, tačiau abu, sakosi, nenu
simaną Aliuko buhalterijoj ir 
banko operacijose ir patys tik
slios revizijos niekad nedarę. 
Jiedu tepasirašydavę banko di
rektoriaus ir buhalterio patie
ktus aktus, būdami ųalys te- 
,patikrinę tik jiems patiektas 
banko knygas.

Naujiems metams prieš ban
ko sandėlio gaisrą revizijos ko
misija sandėlio prekių nepatik
rinusi. Sandėly buvusių prekių 
sąrašą, pav., liudininkui Pok- 
levskiui pakišęs pasirašyti Rim
ša ir — Poklevskis-Kozel pasi
rašęs... Vakar teismui liudinin
kas pridūrė, girdi, dabar net

ninku apklausimo šalys 
atsisakė

PARYŽIUS, vas. 23. — Me
tropolitas Eulogijus, stačiati

kių bažnyčios Europoje galva, 
išvyko i Graikiją organizuoti 
ten protesto prieš religinius 
persekiojimus Rusijoj sąjūdį.

Eulogijus, prieš išvykimą, 
pasakė, kad metropolito Sergi
jaus pareiškimai Maskvoj, bu
sią sovietų valdžia religijos ir 
bažnyčių nepersekiojajiti, esą 
arba sovietų agentų sufabri
kuoti, arba (bolševikų išgauti 
iš jo prievarta, grūmojimais 
jam mirtim.

Kruppai kaltinami 
dėl išdavystės ka

ro metais

vai pasirašė. Užtat po sandėlio 
gaisro liudin. Poklevskis-Kozel 
jau atsisakęs pasirašyti Rim
šos, esą, sudarytą neva sandė
ly sudegusių prekių sąrašą.

Per vieną visuotini banko 
narių susirinkimą buvę norėta 
išrinkti į banko revizijos ko
misiją buhalterijos kursus bai
gusį p. Petrulį, bet Rimša ka
tegoriškai užprotestavęs prieš 
jo kandidatūrą. Rimša griež
tai pareiškęs, girdi, arba jis — 
arba Petrulis, nes drauge su 
Petruliu nedirbsiąs, verčiau 
_____ gausiąs geresnę vietą... 
Anot liudin. Urbanavičiaus pa- 

nll .. i rodymo, prieš Petrulio kandi- 
. daturą protestavęs ir teisiama- V. 6 d. susi- . Af v. r ... ii.! i> .sis Mačiulis, lodei tada Pelru- 

, lis taip ir nebuvęs išrinktas į 
revizijos komisiją. Tada nebe- 

! sutikę daugiau būti į tą komi- 
jsiją renkami ir liudininkai Po
klevskis-Kozel su Urbavičium.

(Toliaus bus)

jau
nu-

pa- 
že- 

reviza-

liudi- 
vakar

Taip pat teismo pir
mininkas p. Gudauskas iš ša
lių išderėjo atsisakyti nuo ne
reikalingo pakartotinio dar kai | gėda jam esanti, kad taip leng- 
kurių liudininkų apklausimo.
Jeigu nebūtų buvęs nuo narių 
slėptas tikras banko stovis, 
1928 m. V. 6 d. butų buvę 

tarta likviduoti banką
— yra teismui kategoriškai 
reiškęs liudin. Petrauskas, 
mes banko įgaliojimu
vęs Rokiškio banką. Anot jo, 
jau vien žemės banko įspėji
mo. ūkininkų s-gos Rokiškio 

bankui rašto paskaitymas ta
me susirinkime butų nulėmęs 
banko likvidaciją ir nebūtų ga
lėję būti tą dieną ir vėliau iš 
banko narių išviliota dar tiek | Kaune 
daug draugiškų vekselių.

Anot liudin. 
zelo parodymo, 
rinkime nebuvę skaityta nė pa
ties banko revizijos komisijos 
darytos revizijos aktų.

Tuo tarpu fin. min. koope-Į 
ratyvų inspekcijos ir žemės! 
banko revizoriams, kaip jiedu! 
abu yra užvakar skundęsi teis-į 
mui, ne tik trukdę daryti ban
ko revizijas. Liudininką Pet-i 
rauską, anot jo parodymo, Ro-' 
kiškio ūkininkų s-gos banko 
vadovybė net skundusi dėl da
romų revizijų Petrausko vy
resnybei — žemės banko val
dybai. • Revizorius Skuodis

Skundžiasi Kominter- 
nui dėl stokos pini

gu “revoliucijai”

Sniego griuvimas su
naikino miesteli;

žmonių žuvo
BOLONIJA, Italija, vas. 23. 

— Nugriuvęs nuo kalno snie
gas palaidojo italų Vilią di 
Mezzo miestelį. Apie dvide
šimt asmenų žuvo. Daugiau 
kaip keturiasdešimt namų bu
vo sutriuškinti ir iš jų griu
vėsių gelbėtojų partijos atkasė 
jau tryliką užmuštų asmenų 
kūnų, o keletą kitų rado dar 
gyvus, bet labai sužalotus. Sep
tynių dar pasigendama.

Oro katastrofos
I., vas. 
nukritus 

Del.,

me-

VVILMINGTON, E 
23. — Jo aeroplanui 
netoli nuo New ('astle, 
užsimušė J. P. Huger, Du Pont 
kompanijos sprogstamųjų
džiugų departamento direkto
rius.

BALTIMORE, Md., vas. 23.
Pilotas kap. Lyman Patter- 

son užsimušė, o trys pasažie- 
riai skaudžiai užsigavo, 
roplanui susikūlus.

j ų ae-
VARŠUVA, vas. 23. Lenkų 

suėmė 
komunistų agentą, gabenusį į 
Maskvą apie komunistų prisi
rengimus “bedarbių” demon
stracijoms kovo 6 dieną. Ra
porte nusiskundžiama, kad ko
munistų propaganda labai pa
sunkėjus dėl pinigų stokos. Ko
munistu agitatoriams esą mo- 

i karna 100-doleriniais bankno
tais, kurių esą negalima ban- 

Didėjąs debesiuotumas; gali kuose iškeisti.’ Raporte prane- 
šilčiau; šama komintęrnui, kad vasa

rio mėnesį agitatoriai dėl to stybėj
viduti- Ūkę be pensijos, ir klausiama, indusų ir musulmonų. Riaušė-

kas reikia su tais banknotais j se nemaža asmenų, jų tarpe ke-
i daryti. Pasak raporto, komu- lotas moterų, buvo pavojingai 
___ J organizacijos Lenkijoje sužaloti. ILZ L

Mėnuo teka 4:30 iždas turįs 18,000 dolerių 100- krautuvės-buvo musulmonų api- 
I doleriniais banknotais.

is sargyba Rusijos sienoj 
a komunistų agentą, I — « • t

Bandydamas nusileisti 
aviacijos mokinys Louis 
šukutė savo aeroplaną 
skaudžiai užsigavo. Jis

žemėn, 
Scholz 

ir pats 
vargiai

Cbicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra- i 
našauja:

Neramumai tarp 
su ir musulmonų 

Indijoj

indu-

bu t lietaus po pietų 
vidutiniai mainąsi vėjai

Vakar temperatūros 
niškai 510 F,

šiandie saule teka 6:34, lei-Įnistu 
džiasi 
ryto.

23.
THiMEDABADAS, Indija, v. 

Uncje, Junagados val- 
vakar kilo riaušių tarp

Kai kurios indusų

plėštos ir sudegintos.

BERLYNAS, vas. 23. — Vo
kietijoje padarė sensaciją ži
nios, kad federalinis teismas 
Leipcige pradėjo tyrinėti skun
dus, kad Kruppo kompanija ir 
Thysseno plieno kompanija ka
ro metais nusikaltusios valsty
bės išdavimu.

Kruppo kompaniją kaltina, 
kad tuo melu, kai tarp Vokie
tijos ir Anglijos armijų ėjo 
mirtina kova, ji pardavus gar
siai britų Vickers amunicijos 
kompanijai granatų fiuzo
tentą. Thysseiu/ kompanija kal
tinama dėl pelnikavimo.

Triukšmingos Ispa 
nijos studentų de

monstracijos

pa-

Latvių kapitonas iš 
rado aeroplaną be 

propelerio
RYGA, vas. 23. — Vakar 

buvo čia demonstruojamas nau
jo išradimo aeroplanas, “orni- 
tepteras”, kurį išrado latvių 
pilotas kap. Šarmas. Bandy
mai skristi davė geriausių re
zultatų.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
23. — Ispanijos sostinėj vakar 
įvyko triukšmingos studentų 
demonstracijos, kuriose daly
vavo keli tūkstančiai Madrido 
universiteto studentų.

Sveikindami grįžusį iš ilgo 
trėmimo studentų Antonia Ma
ria Sbertą, kurį buvęs diktato
rius Primo de Rivera buvo 
ištrėmęs, demonstrantai šaukė: 
“Šalin karalių ir monarchiją! 
Mirtis Primo de Riverai! Ša
lin diktatūras! Valio respubli
ka!”

Policija nieko nedarė demon
strantams, ir tie vėliau ramiai 
išsisklaidė.

sparnus, bet 
Jis skrenda

aeroplanas turi 
neturi propelerio, 

kaip paukštis.

Trockis laimėjo bylą 
vokiečiu leidėju

SU

Karo gandų . skleidėjus 
Rumanija kiša į ka

lėjimų
BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
s. 23. — Rumanijos vyriau

sybe įsakė areštuoti ir kišti i 
kalėjimą asmenis, kurie skleid
žia bauginamus gandus apie 
tariamai gresiantį karą tarp 
Rumanijos ir sovietų Rusijos 
(’’?! Besarabijos.

Vyriausybe, pareiškia, kad 
tie gandai neturi nė mažiau
sio pagrindo. Jie esą vyriau
siai opozicinės spaudos prasi
manymai.

V'

M ONTEVIDEO, Urugu a j a, 
vas. 23. — Antarktinis tyrinė
tojas Sir Hubert Wilkins at
lėkė į čia aeroplanu nuo gar
laivio Henrik Ibsen, palikęs 
garlaivį juroj 125 mylias nuo 
uosto.

A'KRON, Ohio, vas. 23. — 
Gavus proto pamišimą Mrs. 
Auna Xenias, 27, nušovė savo 
vyrą, paskui pati nusišovė. Li
ko našlaite 8 melų duktė.

BERLYNAS, vas. 23. — Leo
nas Trockis, ištremtas sovietų 
vadas, laimėjo bylą, kurią jam 
buvo iškėlęs Kari Reissner, 
Drezdeno knygų leidėjas, dėl 
Trockio memuarų. 'Leidėjas rei
kalavo, kad Trockis, su ku
riuo jis buvo padaręs konįnik
tą, pristatytų jam savo memua
rų rankraščius. Trockis atsisa
kė, sužinojęs, kad Reissneris 
pirma išleido Aleksandro Ke
renskio knygą, kurioj Trockis 
ir Leninas kaltinami kaip val
stybės išdavikai.

LYONS, Ncb., vas. 23.
Amerikos Legiono karnavale 
čia buvo atgabentas lekas ta
riamai iš pienių žiedų daryto 
vyno, kuris greitai buvo išra- 
gautas. Bet to vyno gėrusių 
penki jaunuoliai netrukus mi
rė, o keli kiti kritingai serga. 
Pasirodė, kad “pienių žiedų vy
no” butą denatūrato, vartoja
mo nul’omobilių radiatoriams 
nuo šalčio apsaugoti. Denatū
ratas buvo pavogtas iš vieno 
gazolino stoties agento rūsio.

J.________
Rado žuvusio Ameri

kos lakūno rašteli 
butely

DUBiLlNAŠ~\irija, vas. 23. 
— Netoli nuo Korko, Airijoj, 
rado krantan išplautą 'bulelį 
su įdėtu į ji rašteliu, rašytu 
tariamai Amerikos lakūno Ur- 
bano F. Ditemano iš Billings, 
Mont., kuris praeito spalių 22 
dieną nedideliu monoplanu iš
skrido iš Harbor Grace, Ne\v- 
foundland, kelionėn per Atlan
to vandenyną ir žuvo be pėd
sakų.

Raštely sakoma: “Einu vis 
žemyn ir žemyn Atlanto vi
dury. Petrulius baigiasi. Kovo
ju su baisiu priešingu veju. 
Spalių 23. U. F. Dilemai).” Ra
štelis gerai išsilaikęs ir leng
vai įskaitomas.

MASKVA, vas. 23. — Cen- 
tralinis vykdomasis komitetas 
dekoravo diktatorių Staliną, 
sąjungos centralinio vykdomo
jo komiteto pirmininką Kalini
ną ir karo komisarą Vorošilovą 
Raudonos Vėliavos orderiu. 
Tai yra aukščiausio laipsnio 
orderis sovietuose.

Sovietai per metus už
darė 1,370 bažnyčių

MASKVA, vas. 23. — Rusi- 
ios “Bedievių Draugija” skel
bia, kad iš bendro 50,000 baž
nyčių skaičiaus Rusijoj, 1929 
metais buvo uždaryta 1,370 
bažnyčių. 'Per pirmus vienuo- 
liką bolševikų viešpatavimo 
metų buvo uždaryta 2,000 baž
nyčių.

Tarp 1929 metais uždarytų 
1,370 bažnyčių buvo 1,119 
krikščionių maldjos namų, 126 
sinagogos, 126 mečetės ir vie
na kalmukų šventykla.

Katastrofingos audros 
Newfoundlande

S r. JOHNS, Ne\vifoundland, 
vas. 23. — Pietines Newfound- 
lando dalyse siautė smarkios 
audros, per kurias juroj žu
vo trys žvejai. Burgeo, viena
me svarbiausių Ne\vfoundlan- 
dk> žvejybos uostų, audros par
davė apie 100 tūkstančių do
lerių žalos.PINIGAILIETUVON

Yale gavo $4,000,000
NEW YORKAS, vas. 23. — 

Turčius John Sterling iš savo 
turtų paliko 4 milijonus dole
riu Yale universitetui ir 700 
tūkstančių dolerių Princetono 
universitetui.

Mirė kardinolas Perėsi
ROMA, vas. 23. — Kraujo 

užnuodijimu vakar mirė kar- 
(f.nolas Perosi, konsistorijos 
kongregacijos sekretorius, 61 
metų amžiaus;

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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ĮKOREŠPONDENCUOŠI
Kenosha, Wis.

Vasario 16 d. apvaikščiojimas.

Katalikiškos draugijos šv. 
Petro parapijos svetainėj vasa
rio 16 (t. surengė Lietuvos nep
riklausomybės sukaktuvių ap* 
vaikščiojimą. Žmonių buvo ga
na daug, - pilna svetainė. Kal
bėtojų buvo Įvairių, kurių va r-! 
dus čionai neminėsiu. Viena kas Į 
man metėsi Į akis, tai komunis
tų pasielgimas. Jie visuomet i 
stengiasi pakišti kitiems koją,

s imi paliko dantis begriežda- 
I mas.

lai taip komunistai pasižy
mėjo vasario 16 d. Kažin ar 
“Vilnis” aprašys tuos ‘‘didvy
riškus’’ savo tavorščių žygius?

—Sykiu buvęs.

nia padaryti tik vienų išvadą.: 
žmonės pradeda atšalti nuo ka
talikų bažnyčios ir nebenori, 
kad juos kunigėliai daugiau be- 
mulkihtų.—J. N. Jocius.

East Windsor, Ont.

Westville, III.
Misijos

Prieš kiek laiko pas mus lan
kėsi pralotas Maciejauskas, ku
ris nelabai seniai atvyko, taip 
sakant, iš ‘‘seno krajaus”. At-

rengdami savo pramogas, sį 
kartą jie rengė “supraiz partę” 
savo dideliam veikėjui Valentui 
Norui-Naruševičiui. Kad rengė 
tai rengė. Koleklas darė ir rin
ko dolerius iš visų, iš ko tik ga
lėjo gauti. Kiek surinko, - to aš 
nežinau. Tačiau Gerinau -Ame
rican svetainėj publikos susirin
ko apie penki tuzinai.

Suprantamas daiktas, toj iš
kilmėj dalyvavo visas štabas ir 
pradėjo valgyli ir gerti. Kai į- 
sismagino, tai stvėrėsi buržua- 
ziško darbe; pradėjo lošti kor
tomis. Prie lošiančių prisidėjo 
barzdaskutis iMaikis ir mokle- 
ris Juozas. Lošė taip pat ir kiti 
garsus komunistai. Ant sausos, 
žinoma, nesmagu lošti, tad jie 
kartas nuo karto ir truktelėda
vo. Na, o kaip Įsismagino, tai 
pradėjo argumentuoti. Žodis po 
žodžio ir Maikis su Juozu už 
ėiupių susikibo. Po trumpos ko
vos peštukai lapo perskirti. Pa
sėkos tokios: Maikiui nosis nu
balnota, o Juozui švarkas ap
draskytas. Tuojau prisistatė 
Juozo moteris ir išsivedė jį na
mo. O Maikis su apdraskyta no*

vyko jis čia pamoklsų sakyti ir 
kitų dvasiškų dalykų daryti ne 
dėl gerų katalikų, o dėl bedie
vių. Taip jis bent sakė.

Pas mus, kaip žinia, yra tau
tiška bažnyčia, kuri rymiš
kiems, žinoma, basiai nepatin
ka. Tad ir iš seno krajaus rni 
sionierius labai jau graudeno 
žmones, kad neeitų pas tautiš
kuosius. Girdi, jų bažnyčioj ir 
sakramentai nėra geri ir kito
kie dalykai yra “no good”. Ot, 
kad jis laikąs mišias, tai pas 
Kristus ant altoriaus nusilei- 
džiąs! Tiesiog nesinori tikėti, 
kad tokie kvaili dalykai butų 
pasakojami dvidešimtame šimt
metyje.

Po tų misijų, kiek teko gir
dėti, gerieji katalikai sumanė 
tautiškosios bažnyčios parapijo
mis atvesti ant gero kelio. Jie 
vakarais pradėjo eiti pas juos 
ir prikalbinėti, kad grįžtų prie 
Rymo katalikų bažnyčios. Net 
su munšainu juos viliojo!

Kaip sau norite, bet tai jau 
perdaug. Jeigu priseinh nau
doti tokias priemones, tai gali-

Pirmiau buvo 'minėta ‘Nau
jienose” apie vedybas lietuvių: 
detroiliečio p. Mikalonio su E. 
\vindsoriele p. Kutcinaite. šio
mis dienomis tie du malonus 
jauna-vedžiai, gavę Wasliingto- 
no leidimų, išvyko i Detroitą 
nuolatos gyventi, nes Detroito 
gyvena p. Mikalonienės sesute 
p. Maigienė. P-ai Maigai turi 
reslorantų ir krautuvę. Nors p. 
Mikalonis gimęs’Amerikoje, bet 
myli kalbėti gražia ir skambia 
lietuvių kalba, - malonus reiš
kinys, kad ir Amerikoje gimę 
lietuviai brangina musų tautos 
idealus. Malonu pažymėti, kad!p. 
p. Maigai ir p. p. Mikaloniai lai
kosi pažangiųjų lietuvių pusės 
ir skaito “Naujienas” bei ki-tus 
los pakraipos laikraščius.

Malonu žinoti, kad visi geros 
valios, susipratę lietuviai spie
čiasi vien apie vienintelį ameri- 
kos lietuvių kultūros sargą— 
-Naujienas’’—G. J. Y.

viai yra kviečiami atvytki ir 
pamatyti dzimdzių Vanagaitį ir 
kitus to vakaro dalyvius. Vaka
ras įvyks Liuosybės svetainėj 
(8 ir Adams).

Tą vakarą bus galima įstoti 
į kuopą ir užsirašyti “Naujie
nas”, “Keleivį” ir “Margut”. 
Jums patarnaus Juozas Mačiu
lis (Mitchell).

Liuosybės choras statys sce
noj operetę Grigutis. 'lai labai 
gražus veikalas. Būtinai pasi
rūpinkite pamatyti jį. Jis bus 
statomas Slavenic Home, 10 
gatvė. —J. M.
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Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti 

tolimas stotis. Kainos sumažintos.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 South Halsted Street

TeL Boulevard 4705
I

Waukegan, III.
Bolševikams bizni sugadina. — 

Susivienijimo kuopos vakaras. 
Grigaitis.

Pas mus dedasi nesuprantami 
dalykai: draugai draugų nebe
mato ir nebenori pažinti. Da
lykas toks: buvęs geras tavorš
čių prietelis, Kazys Sabaliaus
kas, prieš kokius dešimti mėne
sių apleido Walikeganą ir išva
žiavo į taip vadinamą darbinin
kų palaimintą rojų —■ Sovietų 
Rusiją.

Na, išvažiavo tai išvažiavo,— 
nieko nepadarysi. Del mados 
vieną kitą ašarą, nubraukėme ir 
rankas trindami laukėme atsa
kymo, t. y. žinios apie kelionę 
ir kaip laimingai gyvenasi bol- 
ševikijoj. Gauname laišką, kad 
draugai Sabaliauskai laimingai

Kas žinotina važiuo
jantiems i Lietuvą

Gerbiamas Ponas Redaktoriau:
Malonėkite patalpinti žemiau 

sekančius nurodymus tiems 
Amerikos lietuviams, kurie ren
giasi važiuoti į Lietuvą apsigy
venti.

Pastaruoju laiku aš gaunu 
daug užklausimų: ar galima va
žiuojant Lietuvon pasiimti savo 
seną arba vartotą automobilį, 
baldus, pianą., nekuriuos įran
kius ir t. p. ir kiek reikalinga 
už juos sumokėti muito?

Nors sunku man visiems at
skirai atsakymus teikti ir daug 
lėšų turiu' panešti, bet sulig iš
galės, aš stengiuosi tai atlikti. 
Vienok, be .abejo, randasi Ame
rikoje dar daug lietuvių, kurie 
manęs ar nepažįsta ar mano 
adreso nežino, o jiems labai 
svarbu žinoti kaip rišami muito 
klausimai atvykus Lietuvon; to
dėl Tamstos laikraščio skaity
tojų naudai noriu nušviesti, 
nors labai trumpai, tuos klau
simus ir patiekti gerb. Ameri
kos Lietuvių visuomenei iš
traukas iš Lietuvos veikiančių 
Muitinės įstatų, kaip seka:

Ką gulima įvežti Lietuvon 
be muito *

kaip automobilius, pianus, bal
dus ir įrankius.

• Kokie keleivių daiktai prfilei- 
džiami be muito:

Tas liečia paprastus ekskur
santus atvykstančius į Lietuvą 
trumpam laikui pasiviešėti ir 
apie tai Muitinių Įstatų Para
grafas 150( sako:

“Keleivių daiktai laikomi esa
mieji prie jų jiems reikalingi 
ir kelionėje vartojamieji daik
tai drabužiai, skalbiniai, avali
nė ir kiti. Tiek keleivių daik
tų. kiek reikia kelionėje, pralei
džiama be muito. Taip pat pra
leidžiami vartotieji rankiniai 
daiktai, reikalingi keleiviams, 
žiūrint jų specialybės arba dar
bo. Nauji keleivių daiktai apmo
kami muitų bendrais dėsniais.

Sulig Paragrafo 152 leidžia
ma įvežti ir prekių arba naujų 
daiktų ne daugiau kaip už 25 
litus vertės.
Kaip patogiau ir pigiau parvežti 
i Lietuvą automobilius, baldus 

ir 1.1..
Patariama visiems Amerikos 

lietuviams, kurie vežasi su sa
vim didesnę mantą, pasirinkti 
kelionę tiesiog į Klaipėdą be 
persėdimo, t. y. Baltic American 
Line laivais “Lituania”, “Es- 
tonia” ir Polonia” ir tai su
ekskursijomis, kada laivai tie
siog plaukia į Klaipėdą, itada 
automobilius galima pargabenti 
r-e apkaltus lentomis “unboxed ’ 
žinoma, tas irgi daug sumažins 
išlaidas.

Reikia atminti, kad tik virš- 
minėtos kompanijos Baltic Ame
rican Line laivai plaukia į Klai
pėdą be, persėdimo, palaikyda
ma tokiu budu ir Lietuvos uos
to judėjimą, ir garbę.

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika nie
kelio nervams! Ji neišmintinga 
ii- bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną syki. Dėlto 
atmink ši priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažini infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
inilinnai vyrų ir motorų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin-

Išvengiamas 
Skausmas!

Žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletal nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

ti priežastj bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYEIR ASFEHIN
Aspirin yra trade žynio Bayer Fabriko Moncaceticacidcstcr oi Salicyhcacid

perlaukė per vandenyną ir jau 
artinasi prie molio minkime 
vietos. Mes pradėjome pasako
ti žmonėms, kad Sabaliauskai 
labai džiaugiasi savo kelione ir 
Rusijos gyvenimu. Bet dar 
praėjo kiek laiko ir tarp drau
gų kilo koks tai neramumas. Ta
po gauta žinia, kad Sabaliaus
kai jau apleido rojų ir vėl grįž
ta į kapitalistišką Ameriką.

Tavorščiai, kaip ir reikėjo 
manyti, paleido visokiausias 
kalbas. Girdi, Sabaliauskas ne
norėjęs dirbti, tai ir grįžta at
gal. Sugrįžo. Na, ir pradėjo 
jį vadinti visokiausiai vardais. 
Pirma Sabaliauskas buvo ge
riausias draugas. Kitaip bolše
vikai nebūtų jo į Rusiją siuntę.

! Molį minti jie siunčia tik išti- 
i kimus žmones. Bet Sabaliaus
kas visgi pasirodė sąžiningas 
žmogus. Sugrįžęs iš Rusijos, 
jis nutarė netylėti, bet pasiry
žo nutraukti kaukes tiems šar
latanams, kurie jį suviliojo. Jis 
atvirai pradėjo a pasakoti apie 
tai, ką matė ir patyrė Rusijoj. 
Negana to; jis papasakojo 
“Naujienų” reporteriui visas 
savo bedas. Na, o tas plačiai 
apie savo pasikalbėjimą paraše 
laikraštyj. Užtat dabar tavorš
čiai Sabaliausko nebenori pa- 

jžirjti ir visokiais budais jį nie
kina.

Well. draugučiai, aš duodu 
jums vieną gerą patarimą: Ka
da siųsite kokį Molio Motiejų į 

, bolsevikiją, tai pirmaiusia pat i r 
kitę, ar jis .turi bent kokią gali
mybę grįžti atgal į Ameriką.

I Jeigu taip, tai jo nesiųskite, 
i Siuskite tik tokius, kurie Anie- 
I rikon grįžti nebegali. O kada 
jie bus priversti Rusijoj apsi
gyventi ir visą savo likusį gy
venimą molį minkyti, tai jie ty- 

į les, kaip oisteriai. O kada taip 
bus, tai ir jūsų šarlataniškam

• bizniui niekas negales kenkti.

SLA. 262 kuopa rengia vaka- 
I ra. Programą išpildys Margu
tis ir dzinidzi drimdzi. Visi 
Waukegano ir apielinkės lietu

Į tą klausimą pilnai atsakys 
Muitinių Įstatų Paragrafas 151, 
kuris skamba:

“Žmonėms, kurie kraustosi iš 
užsienio į Lietuvą nuolat gy
venti, taip pat * grįžtantiems i 
savo tėvynę ilgai gyvenusiems 
svetimose šalyse arba gavu
siems iš ten palikimus Lietuvos 
piliečiams, Finansų Ministerija 
gali leisti be miįlito įgabenti 
vartotus naminius daiktus, 
jiems pristačius daiktų sąrašą 
su atatinkamais Lietuvos atsto
vybių užsienyj arba, kur jų nė
ra. vietines administracijos liti 
dymais.”

Prie šio tik noriu pridėti, kad 
reikalinga turėti Lietuvon Kon
sulato Amerikoj liudymas, ar
ba nors Policijos ar Miesto Val
dybos liudymas, kad pavyzdžiui 
automobilis, ’ pianas, viktrola, 
žemės ūkio ar amato įrankiai 
tikrai priklauso keleiviui ir yra 
jo vartoti daiktai.
, Tokiu budu, sulig viršminėto 
151 parag. Muitinės Įstatų, visi 
lietuviai iš Amerikos gali parsi
vežti be. muito visą savo turtą,

Kitu laišku parašysiu apie 
dovanu siuntimą Lietuvon pašto 
siuntiniais.

Del smulkesnių žinių rašykite 
man

Jurgis Baitrun iis,
Klaipėdo, Gulbių g-vė 30 Nr.

> lathuania.

PILDOME INCOME TAX BLANKAS
Ofisas atdaras kasdie nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.
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Vasario 23 ir 24

Visas kalbantis didysis paveikslas

“This Thing Called
Love”

Nepaprastas veikalas apie 
nepaprastą dalyką
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Edmund Lowe, Constance 
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Taineri
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Kalbančios žinios.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Manor
Vienas didžiulių trobesių per

eina lietuvių nuosavybėn
Tai yra kampinis trobėsis 

prie 63-čios gatvės ir \Vhipple 
Street. Jis yra trijų aukštų, 23 
apartmentų, su trimis krautu
vėmis. Dar visai naujas, pilnai 
apgyventas namas. Nupirko jį 
pp. M. M. Kavaliauskai.

Pas lietuvius yra paprotis 
pastatytus naujus namus pir
miausia pašventinti, atlikti tam 
tikras apeigas. Bet pp. Kava
liauskų supratimu panašių 
šventenybių laikas jau pasiil
gęs ir nebeturįs vertės. Daug 
didesnės vertės turi moderniš
kas namas, kai jis yra tinka
mai įrengtas.

Pp. Kavaliauskai priklauso 
Čikagos pasiturinčių lietuvių 
grupei. Kaip tokie, jie lošia 
svarbią rolę lietuviškoje sosai- 
dėje.

Jie turi Brigbton Parke duo
nos kepyklą adresu 2547 West 
46 plaee, ir, rodosi, visa de
šimtis melų bus, kaip kepa lie
tuvišką duoną. Jie yra žmonės 
linksmaus budo ir draugiški, 
todėl turi geras pasėkas biz
nyje. Neperdėsiu pasakęs, kad 
p. Kavaliauskas pilnai yra už
sitarnavęs lietuvių duonkepių 
karaliaus titulo. J. B.

West Chicago Town
T. Mankunas persikėlė su 

savo šeimyna į naują koloni
ją gyventi. Pirmiau gyveno 
Marųuette Parke, o dabar gy
vena adresu 5641 So. Kildare 
avenue.

Kiek laiko atgal p-nia Man- 
kunienė buvo sunkiai susirgu
si, išgtdėjo lovoje septynias sa
vaites, buvo ligoninėje, kur jai 
padaryta operacija. Po opera
cijos dabar jau keturios savai
tės. P-nia Mankuniene jaučia
si gerai ir dięba viską. X.

rendavimu dalies trobesio 
krautuvėms ar ofisams.

Kliubo namas reikalingas, 
taip. Ale tenka žiūrėti, kad in
vestavimas jo pinigų butų juo 
pelningesnis.

čia ne Rusija!
Cicero komisarams ne kaip. 

Kurį laiką jie buvo pamėgę da
linti lapelius prie Western 
Electric ir prie kilų dirbtu
vių. Paskutniuoju laiku betgi 
iie buržujai pradėjo juos gau
dyti. Taigi dabar “draugai” da
lina lapelius jau stovėdami ato
kiau nuo dirbtuvių. Mat, ka
pitalistai neįsileidžia sovietų.

Ne kaip dalykai ir su “be
darbių” reikalais. Matote, bol
ševikai buvo sumanę bedar
biams prakalbas rengti ir iš 
bedarbių aukų parinkti prakal
bose. Jau ir salę buvo paėmę. 
Bet policijos viršininkas įsakė 
Liuosybės svetainės menedže
riui ir bendrovės pirmininkui 
neduoti toms prakalboms sa
lės.

Menedžeris policijos virši
ninko įsakymo paklausė. Ne
davė. Bolševikai tuo labai įsi
žeidė. Kaip, girdi, policijos vir
šininkas gali uždrausti jiems 
prakalbas? Čia ne Rusija!

Jie sumanė ieškoti indžionk- 
šeno prieš policiją. Bet patys 
indžionkšeno nenori imti. Taigi 
jie organizuojasi metiniam Liuo
sybės bendrovės .šėrininkų su
sirinkimui. Dės pastangas per
varyti susirinkime sumanymą, 
kad bendrovė ieškotų indžionk
šeno prieš policiją.

Metinis šėrininkų susirinki
mas bus seredoje, vasario 26 
dieną. Ar pavyks bolševikams 
jų skymas pervaryti, parodys 
trečiadienis.

Žinoma, komunistams—kaįs? 
Jie nieko nepralaimės, jei ben
drovė ir susikirs su policija. 
Bet ar išmintinga bendrovei 
šokti į tąsynes su policija tik 
dėl to, kad komunistai nega
vo vielos savo raudonajam biz
niui padaryti, lai jau kitas klau
simas. Įpykinta, policija vėliau 
gali daug nesmagumų svetai
nei daryti. Cicerietis.

Cicero
Penktadienį, vasario 21 die

ną, buvo Raudonos Rožės kliu- 
bo susirinkimas. Vienas svar
biausių klausimų, iškeltų susi
rinkime, buvo toks: Ar staty
ti kliubui savo namą?

Deliai šio klausimo buvo di
delių ginčų. Galų gale nubal
suota nestatyti. Kad tinkama 
vieta susirinkimams Ciceroje 
yra pageidaujama ir reikalin
ga, tai su tokia nuomone su
tiko didžiuma. Bet pastatyti 

tokį trobesį vienam kliubui per 
sunku. Tektų imli didelį mor- 
gičiai, kitaip sakant, užsikrau
ti skolos. O skola mokėti sun
ku yra.

Po to duota klausimas, kas 
daryti su lotais. Mat, kliubas 
turi porą lotų. Nutarta lotus 
parduoti, jei bus galima gau
ti gerą kainą už juos. Kaikurie 
kliubo nariai yra tos nuomo
nės, kad verta lotus parduo
ti ir už gautus pinigus nupirk
ti kliubui lotus biznio vieto
je. O po to jau žiūrėti, ar ne
galima statyti kliubui namas. 
Bet statyti toks namas, kad 
galima butų gauti pajamų pa-

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Betvarke Čikagos valdžioje

Kada kalba apie Čikagos, val
džią, tai daugelis žmonių turi 
omenėje miesto merą, kuris ski
ria įvairiems departamentams 
viršininkus, ir miesto tarybą 
(aldermanus), kuri tvarko mies
to reikalus kartu su meru.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
Čikagoje esama kelių lygiai val
džių.

Visų pirma Čikagos valdžią

galima padalinti į du skyrių — 
formalę ir neformalę (arba ne- 

Į matomą) valdžią; ši pastaroji. 
, nors aiškiai nematoma kaip val
džia, dažnai yra jaučiama labai 
aiškiai.

Formalė valdžia, galima sa
kyti, taipjau ne viena, štai 
miestas kaip korporacija, čia 
veikia mūras ir miesto taryba.

Tolinus eina apšvietos tary
ba. Ją skiria mūras. Bet kuomet 
paskiria, tai apšvietos taryba 
veikia kaip nepriklausantis nuo 
mero kūnas; veikia kaip savi
stovi, autonominė valdžia.

Po to — viešojo knygyno1 ta
ryba. Ją taipgi skiria mūras. 
Bet kartą paskirta, ji nebepri
klauso nuo mūro; reiškia, dar 
viena autonominė valdžia Či
kagai.

Paskui — sanitaris apskritis, 
kuris apima Čikagą ir šiek-tiek 
teritorijos už Čikagos (kaip 
korporacijos) ribų. Sanitarių 
apskričio biudžetas metams sie
kia apie $60,000,000. Jam tvar
kyti renkama .kai kurie valdi
ninkai. Ir jie sudaro autonomi
nę valdžią.

Cook pavieto taryba — su 
renkamais valdininkais. Tai ir
gi atskira valdžia.

Lincoln parko tarybą skiria 
gubernatorius. West parkų ta
rybą skiria taipjau gubernato
rius. South parkų tarybą’ ski
ria Circuit teismo teisėjai, ko
kie 20 žmonių.

Be šių didesnių “valdžių” esa
ma dar apie porą desėtkų ma
žesnių. ypač parkų sistemų.

Be to, renkama apie 75 teisė
jai Circuit, Superior, ir Munici- 
pal teismams; Tie teisėjai turi 
savas autonomines teises.

O ir tai ne viskas. Be Čika
gos, kaip korporacijos, yra dar 
vadinamas Čikagos metropolio 
plotas. Tas plotas skaitoma 50 
mylių į visas puses nuo State 
ir Madison gatvių. Tai yra plo
tas, surištas tampriais ryšiais 
su Čikaga, kaip centru. Jame 
gyvena daugiau, kaip 4,000,000 
žmonių. Jis apima 5,000 ketvir
tainių mylių. Ir jo ribose esama 
apie 1,600 autonominių valdžių: 
valstijų — 4; pavietų — 16; 
miestų — 203; miestelių (town- 
ships) — 166; parkų apskričių 

59; sanitarių apskričių — 
10; nusausinimui apskričių 
(drainage distriots) — 188; 
įvairių kitokių savistovių arba 
autonominių valdžios kūnų —• 
1,027.

Kur dar fėcteralčs valdžios 
įstaigos ?

Ne stebėtina, kad kartais tos 
“valdžios” nebežino, kur katros 
ribos prasideda ir baigiasi. Tad 
eina tąsynes dėl jurisdikcijos. 
Ne stebėtina, kad Čikagos rei
kalų tvarkyme pasireiškia be 
tvarkūs. Ir ne stebėtina paga
lios, kad piliečiai kai kada ne
susigaudo tais ar kitais klausi
mais, kurie pavedama jiems iš
spręsti.

Nefornralė arba nematoma 
valdžia

Kiekvienas iš musų žino, kad 
į valdininkus galima padaryti 
“įtakos”. Tik reikia tam tikro 
“spaudimo”. Jeigu mes galime, 
padaryti reikiamo spaudimo, 
tai, reiškia, ir mes sudarome 
kaip ir kokią, nors neaiškiai 
matoma valdžią.

Šitokioms ne-formalūms arba 
nematomoms valdžioms tenka 
skirti politinės partijos ir frak
cijos, piliečių draugijos ir kliu- 
bai (civic societies). biznio 
draugystes, darbininkų unijos, 
tautinės grupės, tikybines gru
pės, atskirų miesto dalių orga
nizacijos, profesionalų grupės, 
moterų draugijos, spauda ir... 
dagi grupes žmonių, darančių 
gyvenimą neleistinomis įstaty
mų priemonėmis.

Visos šitos grupes—taip for
malūs, kaip nematomos valdžios 
—kaujasi už savo interesus. Jų 
interesai painiojasi, prieštarau
ja vieni kitiems, bėga parale
liai, susijungia ir vėl persiski- 
ria. Kovoje už tuos interesus 
naudojama visokie triksai, iš
kyla vadai, eina peštynės tarpe 
priešų ir ne retai tarp draugų.

Galų gale susidaro bendra 
mišinio suma, formoje įvairių 
miesto ir priemiesčių patvarky
mų, kuriuos jau tenka pildyti 

stropiau ar palaidžiau.
(Bus daugiau) čikrgietis.

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA
Gaukit greita pagelbą paimdami

ORANGEINE MILTELIUS
JŪSŲ APTIEKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoįa 10c ORANGEINE ’ OK
MILTELIUS

OraNgeiNe
’O (POWDEHS)

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerta į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blotfo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
•Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Ir a Famous Vivanl Sėt an<l in- 
face pow<ler, $1.00; Rouge, 76c, 
Creain $1.00, Depllatory $1.00, 

Astringent $1.75, Hat h salt 1.00, 
?* Perfume $2.75, Brii- 
Skin Wh1tener 75c. Totui
Speclal prlee, $1.97 for ull 

introiluce tlils line.

This 
clude« 
Tisinio 
Facial 
Toilet Water $1.25, 
Mantine 75c, 
Valuo $12.00. 
ten pieees to

Vardas

Adresas

Boa Van 580-5th Avenue, New York

CREOMULSION

Į Lietuvą
laiku švęst 

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Į Plymouth—Cherbourg—-Southampton—Hamburg.

S. S. George Washington ........Kovo 5 d.
S. S. America ............................Kovo 12 d.
S. S. President Harding..............Kovo 19 d.
S. S. George Washington...........Kovo 29 d.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip 
’ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muiu che
mikai pagalio* surado austata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankumais, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit'savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

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

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šia 
žiema, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
įdegtu bronchiniu vamzdžių, gerklės 
kutenimo, kvaršinančių naktinių ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymaia 
balzamine raminančia vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautinę pagelba* Maloniai 
glosto gerklę, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
taip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Parsidavinėja visur.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

P Kone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 

c KONTRAKTORIUS ''
4556 Sb. Rockwell StM Chicago, III.

IHEM DAYb AKt GUNL tOKEVEK

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Disraeli”
Didžiausias istorinis veikalas 
apie šį paskilbusį Anglijos 

premierą

Dalyvaujant
GEO. ARLISS, didžiausiam 

Amerikos aktoriui
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

M

BUSI IŠMINTINGAS* SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas] 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $L 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

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

Vienas numeris T1 A A Q 332 Broadway
10c. Adresas: lAlVllllllIllllU So. Boston, Mass.

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuvių rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

•M FIRST AVINUI

PROBAK

Got

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų nnrdavlkas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempello bleidas — 10c

PROBAK CORPORATION
NJW YORK

aCOLD?
At the first sign of a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsinisseconds.

LISTERINE
KILIS GERMS IN 

1S SECONDS

delight in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix

Health ąualities and delicious 
ncw flavor added to cheese.

In Velvecta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium1 
and minorais. Good for tvtry^ 
one, including the children.

Velveeta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today^

K.RAJFT 
\/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

GARSINKITES 
NAUJIENOSE



Pirmadienis, vas. 24, 1930 NAUJIENOS, Chicago, HL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Manor
Vienas

eina
didžiulių trobesių per- 
lietuvių nuosavybėn

yra kampinis trobėsis
gatvės ir \Vhippie

Tai
prie 63-čios
Street. Jis yra trijų aukštų, 23 
apartmentų, su trimis krautu
vėmis. Dar visai naujas, pilnai 
apgyventas namas. Nupirko jį 
pp. M. M. Kavaliauskai.

Pas lietuvius yra paprotis 
pastatytus naujus namus pir
miausia pašventinti, atlikti tam 
tikras apeigas. Bet pp. Kava
liauskų supratimu panašių 
šventenybių laikas jau pasibai* 
gęs ir nebeturįs vertes. Daug 
didesnės vertes turi moderniš
kas namas, kai jis yra tinka
mai įrengtas.

Pp. Kavaliauskai 
pasiturinčių
Kaip tokie, jie lošia 

rolę lietuviškoje sosai-

rendavimu dalies trobesio 
krautuvėms ar ofisams.

Kliubo namas reikalingas, 
taip. Ale tenka žiūrėti, kad in
vestavimas jo pinigų butų juo 
pelningesnis.

čia ne Rusija!
Cicero komisarams ne kaip. 

Kurį laiką jie buvo pamėgę da
linti lapelius prie Western 
Electric ir prie kitų dirbtu
vių. Paskulniuoju laiku betgi 
tie buržujai pradėjo juos gau
dyti. Taigi dabar “draugai” da
lina lapelius jau stovėdami ato
kiau nuo dirbtuvių. Mat, ka
pitalistai neįsileidžia sovietų.

Ne kaip dalykai ir su “be
darbių” reikalais. Matote, bol
ševikai buvo sumanę bedar
biams prakalbas rengti ir iš 
bedarbių aukų parinkti prakal
bose. Jau ir salę buvo paėmę. 
Bet policijos viršininkas įsakė 
Liuosybės svetainės menedže
riui ir bendroves pirmininkui 
neduoti toms

galima padalinti į du skyrių — 
formulę ir neformalę (arba ne
matomą) valdžią; ši pastaroji, 
nors aiškiai nematoma kaip val
džia, dažnai yra jaučiama labai 
aiškiai.

Formulė valdžių, galima sa
kyti, taipjau ne viena, štai 
miestas kaip korporacija. Čia 
veikia mūras ir miesto taryba.

Tolinus eina apšvietos tary
ba. Ją skiria mūras. Bet kuomet 
paskiria, tai apšvietos taryba 
veikia kaip nepriklausantis nuo 
mero kūnas; veikia kaip savi
stovi, autonominė valdžia.

Po to — viešojo knygyno ta
ryba. Ją taipgi skiria mūras. 
Bet kartą paskirta, ji nebepri
klauso nuo mūro; reiškia, dar 
viena autonomine valdžia či-

galime 
spaudimo, 
sudarome 
neaiškiai

prakalboms sa-

priklauso 
lietuvių

grupei, 
svarbią 
dūje.

Jie turi Brighton Parke duo
nos kepyklą adresu 2517 West 
46 place, ir, rodosi, visa de
šimtis meili bus, kaip kepa lie
tuvišką duoną. Jie yra žmonės 
linksmaus budo ir draugiški, 
todėl turi geras pasėkas biz
nyje. Neperdėsiu pasakęs, kat 
p. Kavaliauskas pilnai yra už
sitarnavus lietuvių duonkepių 
karaliaus titulo. J. B.

policijos virsi 
paklauso. Ne-

West Chicago Town
T. Mankunas persikėlė su 

savo šeimyna į naują koloni
ją gyventi. Pirmiau gyveno 
Marquette Parke, o dabar gy
vena adresu 5641 So. Kildare 
a ve nu e.

Kiek laiko atgal p-nia Man- 
kunienė buvo sunkiai susirgu
si, išgulėjo lovoje septynias sa
vaites, buvo ligoninėje, kur jai 
padaryta operacija. Po opera
cijos dabar jau keturios savai
tės. P-nia Mankunienū jaučia-

Menedžeris 
ninko isakvmo 
davė. Bolševikai tuo labai įsi
žeidė. Kaip, girdi, policijos vir
šininkas gali uždrausti jiems 
prakalbas? čia ne Rusija!

Jie sumanė ieškoti indžionk- 
šeno prieš policiją. Bet patys 
indžionkšeno nenori imti. Taigi 
jie organizuojasi metiniam Liuo
sybės bendrovės šerininkų su
sirinkimui. Dės pastangas per
varyti susirinkime sumanymą, 
kad bendrovė ieškotų indžionk
šeno prieš policiją.

Metinis šerininkų susirinki
mas bus seredoje, vasario 26 
dieną. Ar pavyks bolševikams 
jų skymas pervaryti, parodys 
trečiadienis.

Žinoma, komunistams—kn|s? 
Jie nieko nepralaimčs, jei ben
drovė ir susikirs su policija. 
Bet ar išmintinga bendrovei 
šokti į tąsynes su policija lik 
dėl to, kad komunistai nega
vo vietos savo raudonajam biz
niui padaryti, tai jau kitas klau
simas. Įpykinta, policija vėliau 
gali daug nesmagumų svetai
nei daryti. Cicerietis.

ČIKAGA

Cicero Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do genialų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blof+o šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
•Klauskit pas jūsų aptiekoriu. (apg)

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mtilsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

is a Famous Vlvnnl Sėt arvl fn- 
face pow<Ier, $1.00; Rouge, 75c, 
Cream $1.00, Depilatory $1.00, 

Aatrlngont $1.76, Bath Salt 1.00, 
?' Perfume $2.75, Bril- 
Skln Whltener 75e. Totai 
Special prlce, $1.97 for ail 
ihtroduce thls line.

Thls
CludeH 
Tlssuo
Facial
Tollet Water $1.25, 
llantlne 75c, 
Vaina $12.00. 
ten plcces to

Vardas

Adresas

Bea Van 58O-5th Avcnuc, New York

CREOMULSION

Penktadienį, vasario 21 die
ną, buvo Raudonos Rožes kliu
bo susirinkimas. Vienas svar
biausių klausimų, iškeltų susi
rinkime, buvo toks: Ar staty
ti kliubui savo namą?

Deliai šio klausimo buvo di
delių ginčų. Galų gale nubal
suota nestatyti. Kad tinkama 
vieta susirinkimams Ciceroje 
yra pageidaujama ir reikalin
ga, lai su tokia nuomone su
tiko .didžiuma. Rct pastatyti 

tokį trobesį vienam kliubui per 
sunku. Tektų imti dideli mor- 
gieiai, kitaip sakant, užsikrau
ti skolos. C) skola mokėti sun
ku yra.

Po to duota klausimas, kas 
daryti su lotais. Mat, kliubas 
turi porą lotų. Nutarta lotus 
l>:i i'«l not i, jei bus galima g?au- 
ti gerą kainą už juos. Kaikurie 
kliubo nariai yra tos nuomo
nes, kad verta lotus parduo
ti ir už gautus pinigus nupirk
ti kliubui lotus biznio vieto
je. O po to jau žiūrėti, ar ne
galima statyti kliubui namas. 
Bet statyti toks namas, kad 
galima butų gauti pajamų pa-

Betvarkė Čikagos valdžioje

Kada kalba apie Čikagos val
džią, tai daugelis žmonių turi 
omenėje miesto mūrą, kuris ski
ria įvairiems departamentams 
viršininkus, ir miesto tarybą 
(aldermanus), kuri tvarko mies
to reikalus kartu su meru.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
Čikagoje esama kelių lygiai val
džių.

Visų pirma Čikagos valdžią

Paskui — sanitaris apskritis, 
kuris apima Čikagą ir šiek-tiek 
teritorijos už Čikagos (kaip 
korporacijos) ribų. Sanitario 
apskričio biudžetas metams sie
kia apie $60,000,000. Jam tvar
kyti renkama -kai kurie valdi
ninkai. Ir jie sudaro autonomi
nę valdžią.

Cook pavieto taryba — su 
renkamais valdininkais. Tai ir
gi atskira valdžia.

Lincoln parko tarybą skiria 
gubernatorius. West parkų ta
rybą skiria taipjau gubernato
rius. South parkų tarybą* ski
ria Circuit teismo teisėjai, ko
kie 20 žmonių.

Be šių didesnių “valdžių” esa
ma dar apie porą desetkų ma
žesnių. ypač parkų sistemų.

Be to, renkama apie 75 teisė
jai Circuit, Superior, ir Munici- 
pal teismams; Tie teisėjai turi 
savas autonomines teises.

O ir tai ne viskas. Be Čika
gos, kaip korporacijos, yra dar 
vadinamas Čikagos metropolio 
plotas. Tas plotas skaitoma 50 
myliij į visas puses nuo State 
ir Madison gatvių. Tai yra plo
tas, surištas tampriais ryšiais 
su Čikaga, kaip centru. Jame 
gyvena daugiau, kaip 4,000,000 
žmonių. Jis apima 5,000 ketvir
tainių mylių. Ir jo ribose esama 
apie 1,600 autonominių valdžių: 
valstijų — 4; pavietų — 16; 
miestų — 203; miestelių (town- 
ships) — 166; parkų apskričių 
— 59; sanitarių apskričių — 
10; nusausinimui apskričių 
(drainage distriots) — 188; 
įvairių kitokių savistovių arba 
autonominių valdžios kūnų —. 
1,027.

Kur dar fdcleralčs valdžios 
įstaigos?

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy-

ir frak- 
ir kliu- 

biznio 
unijos,

Ne stebėtina, kad kartais tos 
“valdžios” nebežino, kur katros 
ribos prasideda ir baigiasi. Tad 
eina tąsynės dėl jurisdikcijos. 
Ne stebėtina, kad Čikagos rei
kalų tvarkyme pasireiškia be
tvarkės. Ir ne stebėtina paga
lios, kad piliečiai kai kada ne
susigaudo tais ar kitais klausi
mais, kurie pavedama jiems iš
spręsti.

Neformalė arba nematoma 
valdžia

Kiekvienas iš musų žino, kad 
į valdininkus galima padaryti 
“įtakos”. Tik reikia tam tikro 
“spaudimo”. Jeigu mes 
padaryti reikiamo 
tai, reiškia, ir mes 
kaip ir kokią, nors 
matomą valdžią.

Šitokioms ne-formalėms arba 
nematomoms valdžioms tenka 
skirti politinės partijos 
cijos, piliečių draugijos 
bai (civic societies), 
draugystės, darbininkų
tautinės grupės, tikybinės gru
pės, atskirų miesto dalių orga
nizacijos, profesionalų grupės, 
moterų draugijos, spauda ir... 
dagi grupės žmonių, darančių 
gyvenimą neleistinomis įstaty
mų priemonėmis.

Visos šitos grupės—taip for
malūs, kaip nematomos valdžios 
—kaujasi už savo interesus. Jų 
interesai painiojasi, prieštarau
ja vieni kitiems, bėga parale
liai, susijungia ir vėl persiski- 
ria. Kovoje už tuos interesus 
naudojama visokie t rikšai, iš
kyla vadai, eina peštynės tarpe 
priešų ir ne retai tarp draugų.

Galų gale susidaro bendra 
mišinio suma, formoje įvairių 
miesto ir priemiesčių patvarky
mų, kuriuos jau tenka pildyti 

stropiau ar palaidžiau.
(Rus daugiau) čikrgietis.

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA
Gaukit greitą pagelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS 
JŪSŲ APTIEKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoja
10c ORANGEINE ‘ 

MILTELIUS

ObaNgeiNe
(POVVDERS)

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie

Lietuvą
laiku švęst

VELYKŲ ŠVENČIŲ

m ė n i š p 1 aukia :

5
12
19
29

d. 
d. 
d. 
d.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinąma ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus po
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
dama* dantų emalė* — tas sun
ku* uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Luui*, U. S. A.

Į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

S. S. George Washington ........Kovo
S. S. America ........................... Kovo
S. S. President Harding.......... Kovo
S. S. George Washington..........Kovo

IŠRINKIT bet kurį garsiųjų United States Lines garlaivių 
ir gėrėkitės jų pasauly pagarsėjusiais parankumais, vir

tuve ir pasilinksminimais.
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog į

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šių 
žiemą, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo šalčio, 
idegtu bronchiniu vamzdžių, gerklės 
kutenimo, kvaršinančiu naktiniu ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymąją 
jalzaminę raminančių vertę perduoda 
iesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautine pagelbą. Maloniai 
glosto gerklę, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chloroformo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
;aip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Parsidavinėja visur.

Sis . _
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS1. RTJDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

šaknimis. Tai yra vienatinė “Disraeli”
Didžiausias istorinis veikalas 
apie šį paskubusį Anglijos 

premierą
Dalyvaujant

ARL1SS, didžiausiam 
Amerikos aktoriui

UNITED STATES LINES
PROBAK

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

fe.

fe

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDA1

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu Juru pardnvikaR ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesini
50c už 5 — $1 už 10 

Sempclio bleitlas — 10c

cCOLD?

LISTERINE

New
4556 S'o. Rockwell St„ Chicago, III.

IHEM DAYb AKE GUINE t-OKEVEK

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

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

CHICAGO. ILL.

Phonc V irgi ni a 20 54

JOSEPH VILIMAS
TV o rn u Statymo 

c KONTRAKTORIUS '

eisHHDu i ...

Štili another Kraft-Phenix 
triumpht Ncw digcstibilityJ 
hcalth qualitics and dclicious 
ncw flavor added to cheese.

In Velvecta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, cakium' 
and minerals. Good for evtry-'

Vclvceta spreads, sliccs, of 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today*

KRAFT 
yelveeta

▼ The Delicious New Chee$e Food

Taipri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

delight in 
Cheese flavor

GARSINK1TES
NAUJIENOSE
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Published Daily Except Sunday 
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1739 South Halsted Street
Tekphone Roosevelt 8500

by

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metrus .............. ........ ........
Pusei metu .............. ...........
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiam ............ ......
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus i

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

Apžvalga
BUCHARINO ĮPĖDINIS

BE DEMOKRATINĖS TVAR
KOS LIETUVA NEKILS

$s.oo
$7.00
$8.00

8c

Subscription Ra tęs t 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd 1879.

Viena kopija  8c
Savaitei--------------_----------- 18c
Mėnesiui 75c

Metamu .......................... _ $7.00
Pusei metu .......... .............. __ 8.50
Trims mėnesiams ............. ___ 1.75
Dviems mėnesiams ............ .. 1.25
Vienam mėnesiui ..... ......... ...........75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metama ..............   $8.00
Pusei metų _______________ 4.01
Trims mėnesiams....... ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

komunistų agentūros, 
abejonės, kad tas pa- 
užtikrina Molotovo iš-

NUTEISTOJO MALONĖS PRAŠYMAS

Komunistą Šolomą Kaganą, žydą, teismas Kaune 
pasmerkė sušaudymui už komunistinę propagandą. Pa
smerktasis padavė p. Smetonai 
mirties bausmė jam veikiausia 
iki gyvos galvos.

Tai jau trečias atsitikimas,

Kauno “Socialdemokratas”, 
polemizuodamas su “L. Aidu”, 
pastebi jam:

“Mums visai aišku, kad 
kraštų pakelti ir ekonominiai, 
ir kultūriniai ir visuomeni
niai tegali normali demokra
tine santvarka Lietuvoje. 
Normali santvarka gali išeiti 
tik iš demokratinių pilnai 
laisvai pravestų Seimo rinki
mų. Demokratinė santvarka 
bus tik tuomet, kai Seimas 
bus tikras krašto šeiminin
kas, ir jo niekuomet nepava
duos kad ir gudriausiai su
galvotos ‘krašto atstovybės’, 
prievarta diktatorių nuožiūra 
sudarytos.” 
Socialdemokratų

Bucharinas gilpčja oficiozą, kad

neičiau 
Maskvo.

malonės prašymą, ir 
bus pakeista kalėjimu

organas įs- 
su Lietuvos 
atsitikti tas 

atsitiko su

bėgiu keletos savaičių, 
kad nuteistas komunistas prašo susimylėjimo. Ameri
kos komunistų spauda pirma nuolatos girdavosi, kad 
jų partijos nariai esą daug “didvyriškesni” už kitus žmo
nes, kurie malonės prašymais stengiasi išgelbėti savo 
gyvybę. Pasirodo, kad spiauti į šulinį yra neišmintinga, 
nes kartais tenka paskui iš jo atsigerti.

Bet tie Lietuvos teismų mirties dekretai — vien tik 
už progapangą! — yra nežmoniški.

Iš Maskvos pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto prezi
diumas nutarė pasiūlyti Molo
tovą komunistų internacionalo 
pirmininku. Kadangi visos ki
tos kominterno partijos yra tik 
Rusijos 
tai nėra 
siūlymas 
rinkimą.

Pirmiau komunistų interna
cionalo pirmininku buvo Bucha
rinas. Bet kai jisai susipyko su 
visagalinčiu diktatorium Stali
nu, tai kominternas jį iš tos 
vietos pašalino.
buvo patekęs į pirmininkus po I diktatoriais gali 
Zinovjevo išmetimo. pat, kas neseniai

Naujasis vienintelės proleta- ispanų Primo de Rivera, iš ku- 
riatą išganančios “bažnyčios” rio paveikslų Madrido studentai 
galva, Molotovas, yra Stalino sukurė laužą gatvėje! 
pastumdėlis. ----------------------------------------

PRAHOS KOMUNISTŲ DAR
BUOTOJAS PASITRAUKĖ Iš 

PARTIJOS

SSSR. VEKSELIŲ
BYLA PARYŽIUJ

RADIKALŲ KABINETAS FRANCIJOJE

Nuvirtus konservatoriaus Tardieu vyriausybei 
Franci joje, gana greitai tapo sudarytas naujas minis- 
terių kabinetas. Jo priešakyje stovi naujasis radikalų 
partijos vadas, Camille Chautemps (ištarkite: Šotan, 
kirtis ant a), neperseniai pakeitęs partijos vadovybėje 
kitą, taip pat dar jauną, radikalų veikėją, Deladier. Vi
si šio kabineto nariai priklauso kairiomsioms buržuazi
nėms partijoms. Socialistai, laikydamiesi savo senosios 
tradicijos, jame nedalyvauja.

Bet p. Chautemps tur-but gavo užtikrinimą iš Jung
tinės Socialistų Partijos, kad ji naująją vyriausybę 
rems, nes kitaip nebūtų buvę jam nė prasmės ją orga
nizuoti. Kairiosios buržuazinės partijos Francijos par
lamente turi kartu apie 180 atstovų, o visas parlamen
tas susideda iš šešių šimtų. Aišku, kad be socialistų pa
galbos (socialistai turi lygiai 100 atstovų) radikalai ne
gali nė pradėt valdyt, y

Da ir socialistams remiant Chautemps’o kabinetą, 
jisai turės ieškoti daugiaus paramos, nes iki absoliučios 
daugumos parlamente jam truks kokių dviejų ar trijų 
dešimčių balsų. Gal būt, kad jisai juos gaus iš vadina
mojo “kairiojo centro”. Jei ne, tai naujosios vyriausy
bės amžius bus visai trumpas.

Amerikos laikraščių korespondentai kalba apie ra
dikalų valdžią labai ironiškai, beveik su panieka, ir, pra
našauja jai greitą mirtį. Galimas daiktas, kad jų pra
našavimas išsipildys, bet kam jie taip aiškiai rodo 
simpatijas konservatoriui Tardieu, tai mums ne 
suprantama. Juk yra neabejotina, kad Chautemps 
draugai bus sukalbamesni Londono nusiginklavimo 
ferencijoje, kur dalyvauja ir Amerikos atstovai,
kad buvo tik-ką nuverstoji dešiniųjų partijų valdžia. 
Amerikos korespondentai, matyt, pritaria nusistatymui 
tų nacionalistinių elementų šioje šalyje ir Europoje, 
kurie nenori, kad Londono konferencija butų sėkminga.

savo 
labai 
ir jo 
kon- 
negu

“KRIKŠČIONIŠKA”

Sausio 27 d. Paryžiuje pasi
baigė garsi Sovietų valdininkų 
byla, kuri virto tikra sensacija 
visam pasauliui. Byloje buvo 
kaltinami trys SSSR atstovy
bės Paryžiuj valdininkai: SSSR 
užsienių reikalų komisaro Lil- 
vinovo brolis Savelij Litvinov, 
Joffe ir Liborius, kurie padirbę 
SSSR atstovybės vardu vekse
lius ir paleidę juos apyvarton. 
SSSR atstovybė, 
savo laiku tuos 
mokėti atsisakė

Larsenas. — Jei ką nors įsa
kytų man Berlyne, 
prieš savo sąžinę, o 
aš išpildyčiau visokį įsakymą,
nes kitaip elgiantis manęs se
nai jau nebūtų gyvo, (salėj ju
dėjimas).

Po šių advokatų klausinėji
mų ieškovai atsisako nuo visų 
savo liudytojų.

Byloj liudininku buvo pa
kviestas ir Besiedovskis, kuris 
pareiškė, kad Litvinovas turė
jęs aprūpinti pinigais Komin
terno agentus — užsienių bol
ševikus. Maskvoje buvę tuo 
reikalu tariamasi ir norėta vek
seliai apmokėti, tačiau pasigai
lėta pinigų, nes vekselių buvę 
išduota labai didelei sumai.

Aštrus dialogas.
Kaltinamųjų gynėjai užata- 

kavo klausimais sov. bankierių 
Novašiną, kuris advokatui Mo
ro Džiafferi pasakė:

—Leiskit man su jumis pa
baigti.

—Ne! Su manimi nepabaig
site, nes aš nesu SSSR-ijoj,— 
atsako advok. {Salėj juokas).

Kadangi teismas išaiškino, 
kad vekseliai buvo paleisti apy
varton komunistų propagan
dai, tai prisiekusieji posėdinin- 
kai į teismo klausimą: ar kalti 
kaltinamieji Litvinovas, Joffe 
ir Liborius atsakė: ne!

Sovietų gynėjai neturėjo nė 
vieno argumento atsiremti 
prieš gynėjų kaltinimus. Kam
pinei ir Džiafferi tiesiog nupla
kė diktatūros sauvalės režimą.

- (LŽ.)

Liuksoro mieste, Egipte, prieš 
kiek laiko pardavė vienam 
Austrijos turistui nežinomos 
mumijos ranką, kurią pastara
sis norėjo parsivežti namo, kai
po atmintį iš Egipto. Tačiau po 
kelių mėnesių nustebęs pirklys 
gavo atgal atsiųstą mumijos 
ranką su prašymu užkasti ją 
toj vietoj, kur ji buvo rasta. Pa
tenkindamas savo klijento norą, 
pirklys padavė vienam arabui 
nugabenti mumijos ranką prie 
Ilatshepusto maldyklos, kur bu
vo laidojamos 18-tos dinastijos 
faraonų žmonos, ir ją ten už
kasti, kadangi ten ji buvo ras- 
ta.Arabas pažadėjo tai padary
ti, bet pamatęs ant mumijos 
rankos pirštų du brangius žie
dus juos pasisavino, o ranką 
užkasė netoli savo kaimo. Bet 
po kelių dienų netikėtai padvė
sė arabo arklys ir kupris. Išsi
gandęs arabas atkaso paslap
tingą mumijos ranką ir parsi
nešė namo. Tačiau nelaimes tuo 
nepasibaigė. Tą naktį, be jo

kios matomos priežasties, įlūžo 
arabo namų stogas. Rytą arabo 
brolis iškeliavo į Kairą žiedų 
parduoti. Atėjęs geležinkelio 
stotin jis ilgai turėjo laukti 
traukinio ir čia pat numirė. Ta
da vargšas arabas skubiai už
movė žiedus atgal ant mumijos 
rankos ir nunešęs užkaso ją ten, 
kur iš pradžių buvo nurodyta.

Ar yra kas tikra tose pasa
kose apie mumijų kerštą? ži
noma, pačios mumijos keršyti 
nemoka, bet kerštu, kaip spėja
ma, yra pasirūpinę mumijų lai- 
dotojai. Senovėj buvo žinoma 
tokių nuodų, kurie šiandien yra 
pamiršti. Galimas daiktas, kad 
mumijų kapuose visi daiktai ir 
pačios mumijos buvo apkrečia
mos nuodais, kurie urnai numa
rindavo žmogų. Todėl jau seno
vės egiptėnai, greičiausiai, bi
jodavo mumijų liesti, vengdami 
dievų bausmės. Iš čia ir bus ki
lę pasakojimai apie mumijų 
kerštus. [“T.”]

Victor Tonas

kaip žinoma, 
vekselius ap- 

ir tris kalba- 
patraukė tie-

ĮVAIRENYBES

BRANGUS ATŽAGAREIVIŲ
ĮRANKIS

Penktadienį buvo pakarta pirma Arizonos valsti
joje moteriškė, Eva Dugan, už tai, kad ji prieš dvejetą 
metų nužudė savo gaspadorių tikslu pasisavinti jo turtą.

Viršininkas kalėjimo, kuriame ta ekzękucija įvyko, 
sako, kad už keleto valandų prieš korimą jisai patyręs, 
jogei pasmerktoji moteriškė gavusi iš kažin kur nuodų 
ir esanti pasiruošus nusižudyti. Viršininkas tuojaus iš
vedė kalinę į kitą kamerą, kad ji negalėtų savo suma
nymą įvykinti, ir padarė buvusioje jos kameroje kratą. 
Bonka su nuodąis buvo surasta lovoje pirma, negu mo
teriškė suspėjo juos išgerti.

Teisingumo tarnas jaučiasi šventai atlikęs savo pa
reigą, kad jisai išsaugojo nuteistosios gyvybę kartu
vėms. Bet kodėl reikėjo pavydėt jai tos progos padaryti 
sau galą? Jeigu Eva Dugan vistiek turėjo mirti, tai ką 
pelnė valstybė, teisingumas arba visuomenė iš to, kad 
jos gyvenimas buvo prailgintas keturioms ar penkioms 
valandoms? Ir ar geriau yra žmogų nugalabint, negu 
kad jisai pats nusižudo?

Pakartoji moteris paliko du suaugusiu vaiku: sūnų 
ir dukterį. Tokia motinos mirtis uždėjo baisią dėmę vi
sam jų gyvenimui, nors dėl jos piktadarybės juodu tur- 
but visai nėra kalti.

Ar nėra būdų surasti, kad teisingumas nebūtų toks kapitalistams tai "yra"brangjs 
žiaurus?

Čekoslovakijos sostinėje Pra
hoje komunistų atstovai sukė
lė didelį triukšmą miesto tary
boje, dėl kurio turėjo būt per
trauktas tarybos posėdis.

šitokiu nepadoriu komunistų 
frakcijos elgesiu taip pasipik
tino komunistų atstovas, Dr. 
Polak, kad apie pabaigą posė
džio jisai viešai pareiškė nebe
galįs daugiau veikti kartu su 
komunistais ir pasitraukiąs iš 
jų frakcijos ir partijos. Dr. Po
lak pasakė, kad komunistai sa-lmus valdininkus 
vo skandalais ir obstrukcijomis son per Prancūzijos teismą, 
jokios naudos darbininkų klasei *• i • c<c<c*t> i •, ... , . • . , . x • Paryžiaus teisme SSSR, kaipnedarą, o tik trukdą visokį tei- . v. . , _ T,- . , ‘ ’ kieskovą, atstovavo grupe Pran-giama darbą. .. . ° . . ., ‘ T> , , , ,. . euzijos ir Vokietijos komunistųDr. Polak buvo uoliausias , , . , .... , . . „ . . . . advokatų; kaltinanmuosius gy-darbuotojas Prahos komumstų I. Prancūzijos de.no-
jaunuomeneje. Kartu su juo re- advokatai Kampinči ir 
zignavo iš partijos ir kitas Moro Džiafferi-
miesto tarybos narys Lacina. p žiaus spallda ž j 
Jiem iscjus is komunistų paiti- kad šjoj by] • t kaitillamieji 
jos, komunistų frakcija miesto j ir llžmiršti> 0 kaltina. 
taryboje turės tik 15 atstovų. |mųjų guolan buvęs pasodintas

SSSR diktatūros režimas.
Kadangi Prancūzijos teismas 

yra pilna prasme teisėtumo tri- 
būna, kurioj sprendžiamieji

Vokietijos stambiojo kapitalo K|ausjma. apfariami jr aiškina- 
organas, Deutsche Allgemeine I. vjsu jjems išaiškinti reika- 
Zeitung , kuris nuolatos gaibi- hįngumu platumu ir visiška lui
na Italijos Mussolinį, pripažino, svc> įai teisme paaiškėjo labai 
kad ir komunistai yra naudin- daUg įvairių smulkmenų, ku- 
gas reakcijai veiksnys. Tas lai k- Ljos piak(c plakė diktaturos 
rastis šitaip įvertina komunis- sauValę
tų judėjimą Vokietijoje: čia paduodama įdomesni by-

“Kai dėl komunistų, tai jie įos dialogai
tam tikrose ribose atlieka Advok Kampinei. — Ar ga- 
naudingą funkciją valstybes pma tikėti sovietu tarnautoju 
gyvenime. Klausimas yra tik- parodymais, jei tarnautojus 
tai, ar tos ribos jau yra pa-ĮsiLinčia SSSR vyriausybė?
siektos arba gal net perženg- Liud. Kaplanskis. — žinoma, 
t°s- jie neišdrįs teisybės sakyti

“Komunistai turi neleisti, I prieš viršenybę, ypač jei jiems 
kad socialistų partija pasida- po to tenka grįžti Maskvon, 
rytų perdaug galinga; bur- Kampinei. — Tamsta skaitai 
žuazinei ir kapitalistinei vai- lekcijas Paryžiaus universite- 
stybei jie yra tol brangus te juridiniame fakultete, Haa- 
įrankis (“vvertvolles Werk- gos akademijoj tarptautinę tei- 
zeug”, sakoma originale. — Sę, specializavaisi sovietų teisės 
“N.” Red.), kol jie veikia, srity. Pasakyk, ką Tamsta ma- 
kaip pašinas socialdemokrati- naj apie politinės bolševikų mo- 
jos kūne. > ralės principus?

‘Prie to reikia pridurti, Liud. Mirkin-Geeevič. — Vi- 
kad jie, kaip principialiai pa- sas sovietų režimas yra pasta- 
cifizmo priešai, savotišku bu- tytas ant visiško teisėtumo nei- 
du dirba apsaugos idėjai tuo- gimOt Ten įstatymas remiamas 
se sluoksniuose, kuriuos šiaip vadin. “revoliuciniu tikslingu- 
ta idėja sunkiai pasiekia. Ir niu”. Teisingumo komisaria- 
galų gale, akyvaizdoje smul- tas 1926 m. cirkuliaru teisė- 
kiai-buržuazinio (! “N-nų” jams įsake aiškinti įstatymus 
Red.) socialdemokratų pasy- valstybingumo punkto ma- 
vumo Vokietijos teisių gyni- tymo, t. y. — komunistų parti- 
me nuo Versalės jungo, ko- jos atžvilgio.
munistų principialiai protes- Kampinči. — Tokiu budu, so 
tai prieš Vokietijos pavergi- vietuose įstatymas priklauso 
mą yra iki tam tikro laipsnio nuo partinės direktyvos?
svarbus veiksnys užsienių Mirkin-Geeevič. — Įstatymas 
politikoje.” tarnauja tiktai partijai. Pavyz-
Puikųs komplimentai, ar ne? dys: 1924 m. įstatymas praplė- 
Kapitalistiniai reakcininkai te GPU (čekos — žvalgybos) 

giria komunistus už tai, kad teises leisdamas •GPU šaudyti 
jie skaldo darbininkų judėjimą, žmones be teismo. Salėj pasi- 
kovodami prieš socialdemokratų | girsta visuotinis “ach.” 
partiją, kad jie padeda skleisti 
liaudyje militarizmo idėją ir 
talkininkauja nacionalistams.

Tikra tiesa: buržuazijai ir

įrankis!

girsta visuotinis
Advok. Moro Džiafferi klau

sia liud. Larseną, bu v. SSSR 
atstovybės valdininką. — Ar 
gali žmogus, netgi atsakingose 
pareigose SSSR, nepaklausyti 
komunisto ?

Mumijų kerštas
po- 
jie

grasu

Senovės egiptėnai tikėjo 
mii'tiniu gyvenimu, kurį 
vaizdavosi, kaipo žemes' gyve
nimo etapą. Todėl jie į mirusio
jo kapą dėdavo visus kasdieni
nius reikmenis. Be to, jie manė, 
kad mirusiojo dvasia dažnai at
lanko kūną. Iš čia kilo pas juos 
paprotys kūną balzamuoti, kad 
grįžusi dvasia nerastą jo supu
vusio. Išbalzamuotas egiptiečio 
kūnas vadinasi mumija. Balza
muoti senovės egiptėnai mokė
jo taip gerai, kad jų mumijos, 
darytos prieš kelis tūkstančius 
metų, yra išsilikusios sveikos 
ligi musų laikų. Bet balzamavi- 
mo paslaptis paliko nežinoma. 
Ypač gerai buvo daromos fara
onu, arba senovės Egipto kara
lių, mumijos.

Egiptiečiams buvo svarbu, 
kad mumijų niekas nenaikintų. 
Todėl jų kunigai, kiek galėda
mi. mokė žmones, mumijų ne
liesti, o be to, dar prie mumijų 
kai kada buvo pridedami raštu 
rašyti užkeikimai, kurie,
mirtim kiekvienam, kurs paju
dintų mumiją. Žinoma, visa tai 
nieko negelbėjo. Faraonų ir ki
tų didikų kapuose buvo sudeda
ma tiek daug brangenybių, kad 
joki bauginimai nesulaikydavo 
godžiųjų plėšikų. Taip, jau prieš 
kelis tūkstančius metų plėšikai 
yra išniekinę ir išdraskę farao
nų amžino poilsio vietas pira- 
midėse .ir pagrobę iš ten bran
genybes. Bet vis' dėlto pasakos 
apie mumijų kerštą nenutyla ir 
šiais laikais.

Prieš kelis metus buvo rastas 
faraono Tutankamono kapas, 
kurs pasirodė visai sveikutėlis 
ir niekieno nelieptas. Jame bu
vo rasta pačio Tutankamono 
mumija ir labai daug didelės 
vertes daiktų. Kapą rado anglas 
lordas Cavernonas. Tačiau tą 
dieną, kada kapas buvo pirmą 
kartą atidarytas ir lordas lei
dosi jo pažiūrėti, jis staiga mi
rė. Pasakojama, kad jį tą aki
mirksnį įgėlusi gyvatė ar kaž
koks kitas nuodingas vabalas. 
Po lordo Cavernono, netrukus 
mirė dar keli jo ekspedicijos 
nariai, taip kad lig šiol iš tyri
nėjusių Tutankamono kapą jau 
yra mirę devyni žmones. Pasku
tinis yra miręs jo sekretorius'. 
Visi jie mirė paslaptingomis ap
linkybėmis. todėl kalbama, kad 
čia buvęs faraono kerštas.

Dabar anglų spauda praneša 
apie naują mumijos kerštą. Vie
nas senoviškų, daiktų pirklys

J.
V-14003

81692

V-14025

VICTOR NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
10 colių, Listo Kainos 75c.

V-14028 Reginos Polka 
Aukso Žuvitė Polka 

Victor Lithuanian Orkestrą 
ir Padaužos Grupa

V-14 029 Užgavonios 
Linominis

Žuronas ir Grupa 
Baigos Dienelė 
Pasėjo Brolelis 
Šarka ir Žąselė 
Sakė Mergos

Dulkė P. A. 
Pas Močiutę Augau 
Sėdžiu po Langelio

Krasauskicnė-Volteraite 
V-14027 švento Jono Vakarėlis 

Gaspadinčs valdo bernus 
Petraitis Petras 

V-1402G Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas

Šv. Marijos Lietuviu Choras 
V-14004 Davatkėlė po sodneli 

Močiut, širdelę mano 
Vinckevičius-Daukša-Namieka

V-14021

V-14014

V-14015

Gaspadinčs Bankietas 
Pas motinėlę 
Burdingierius pratiko je 
Klausyk mylimoji 
Chicagos karčiamoj 
Vienas artistas

Žuronas ir Grupa

1NSTRUM ENTALIŠKI 
V-14018 Onyte Polka 

Caspian Polka
Velička ir Mali Maki trejetas 

V-14011 Kalnu Polka
Katarinos Polka 

Lietuvių Orkestrą 
V-14012 Pasveikinimas iš namų 

Valcų rinkinys 
Ševi Alkani Muzikantai 

V-14001 Anykščių merginos 
F. Yotko Orkestrą 

Smagi kuinutč 
Witko\v Orkestrą 
Laisčiau rūtų Polka 
Kauno Polka 
Rožes Mazurka 
Seradžiaus Polka 
Rūtų Polka 
Daina jaunystės nelaimes 
Kvietkos Valcas 
Giedrutis Valcas 
Mainierių Polka 
Lakštingalos Polka 

Mahanojaus Lietuviška Orkestrą 
V-14005 Džiugus variakalys 

' Miškas aukcijongs 
Penki Alkani Muzikantai 

V-14031 Suirusio Gyvenimo-Valcas 
Gero Ūpo — Landler 

V-14030 Dėdienė Polka
Ant Upės Kasankos 
Victoro Kapelija

8169;

80750

80752

81303

81143

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

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

1420 kilocycles.

Jos. F. Itedrik, hs
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

•--------------------- ____________________ —j—________



Pirmadienis, vas. 24, 1930

CHICAGOS
ŽINIOS

kai kada suimincja daug žmo
nių ir visus juos kamantinėja, 
kvočia.

Lietuvės Akušerės
Phone

Victory 1115

Graboriai Akių Gydytojai
»^»^%^WW^Z^*****WW*^*^**^***’*>»-^ •***

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Keistas žmogus, keista 
mirtis

Vidikas-

Mergina, kelnių eks
pertas, suimta

Lulevičienė
Akušerka

šoferiams ilgoką 
nemalonumu darė

— jaunas vyraspora banditų
ir mergina. Ši pora ne tik at
imdavo iš šoferių pinigus, bet 
dar nuvilkdavo drabužius ir 
numaudavo kelnes ir taip, Ado
mo rūbuose, palikdavo 
nuogus šoferius. Polic 
ėmė pagalios merginą

Gimė

nelai- 
t su- 

Lois 
Cohen (3115 Simnyside avė.),

mintis, ar tik ji nebus 
ta kelnių numovūja? Lois bus 
parodyta visai eilei šoferių, 
kad jie pasakytų, ar ne dėl 
jos neteko kelnių. Jos drau
gas pasirodė Francis Hoffman,

Don aid
dviemis pavardėmis, dviem ad
resais, turėjęs tris profesijas. 
Jis kartu su Fra.nk J. O’Conner 
ir M i ss M ar i e Marz važiavo 
automobiliu. Ties Medinah 
Temple jų auto fenderi nu- 
bruožė kitas autas. Strook ir 
O’Conner prisivarė kitą autą 
prie šalygatvio ir pradėjo šofe
ri, Erick H. Daniels, mušti. O’
Conner pagalios sugrįžo 
savo auto. O Strook vis 
no j o” kaltininką. Daniels 
met paleido savo autą.
žiavęs- kiek Daniels pametė au
to kontrolę, ir mašina kirto į 
stulpą. Strook užmušta vieto
je. Pats Daniels sunkiai su-

Strook gyveno 3103 So.
Halsted St.

Chicago
VALANDOS:

nuo 9 ryto iki 
2 po piet ir 
nuo 6 iki 9 va

kare.

lington viešbuty.

Pinigų kovai su kri
minalistais

Neseniai susiorganizavo biz
nierių komitetas iš šešių kovai 
su kriminalistais Čikagoje. Ko
miteto pirmininkas, pulk. Bo- 
bert tsham Randolph, pareiš
kė, kad Čikagos biznieriai yra 
pažadėję neribotas sumas, sie
kiančias daugiau, kaip $1,000,- 
(100, kovai su kriminalistais či-

Sulaikyta du ryšyje sul 
moters užmušimu

Laidotuvėse užmuštos nio-

stoties) bažnyčioje!
i vvrai. Vienas su-!

m. >2C>7 Ludlam
ar suimląjl P^JCMS 

su galvažudysle, tai1 
klausimas. Policija!

šiuo pasauliu 
vasario 22 dien° 6:30 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukusi 43 
metu amžiaus, 'gimusi Rasei
nių apskrity, Kėdainių parapi
joj, saukliškiu kaime. Ameri
koj išgyveno 23 metus. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Ni- 
kodimą, dvi dukteris — Mar- 
cijoną ir Juzefą, seserį Marijo
ną Petravičienę, broli Povilą 
ir gimines. . Kūnas pašarvotas 
randasi 4444 So. 
Avė.

M A R CIJ O N A G RIK š IE N E
Persiskyrė su 

» 22 (11011” 
, 1930 m., 
amžiaus, *

apskrity
saukliškiu kaime.

Campbell

seredoje, 
vai. ryte

l.aidotuves įvyks 
vasario 26 dieną, b 
iš namu į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcijonos Grik- 
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

FR A N( Iš K U S K A SM A US KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 23 dieną, 7:30 valan
dą ryto, 1930 m., gimęs Tau
ragės apskrity. Skaudvilės pa
rapijoj, Pavarčių kaime. Ame
rikoje išgyveno 22 metus. Pa
liko dideliame nuliudime mote
li Johaną (po tėvais Ambro- 
ziuto). dukterį Marijoną, žen
tą Povilą Remeikį, tris sūnūs 

lą ir Petrą, mar- 
ir gimines, o 

dukterį Oną Mo- 
žentą Martyna ir gi- 
Kunas pašarvotas ran

dasi 1128 So. 49 Avė., Cice
ro. III.

Laidotuves įvyks 
vasario 27 dieną, 8 
namu i Šv. Antano 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Kas
ti raugu i ir 
nuoširdžiai 
laidotuve- 
paskutinj

— Jurgi. Pov 
čią Petronėlę 
Lietuvoje — 
nitienę 
minės.

mauskio 
uažjstami 
kviečiami

ketverge.
1. ryte iš 
parapijos

gįrninės, 
esat 

dalyvauti 
se ir suteikti jam 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moterį', Duktė, žentas, 
Simai, Marti ir Giminės.

Laidotuve.se patarnauja gra- 
btrjąus Eudeikis. tel. Yards 174 1

prie i 
“va-1
tuo-

Dovanai patar
navimas mote
rims ir mergi

noms, 
metu ant 

Halsted
16

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161 
-------O-------

Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos tikaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

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

CHIRURGAS
OAKLĘY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 

3 iki 8 v. v. Utarninkaia ir 
Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

GYDO

Graboriai

žeista.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvite 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS :
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K YRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

—O-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. III,
Tel. Victory 1115

-o--------

S. D. LACHAVICH
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
inassage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanke tą iri 
tt. Moterim ir > 
merginom pata
rimai dovanai.

JONAS STINGIS

——O-------
Ofino Telefonas Virgrinla 0030 

Res. Tel. Van Buren 5808

DK. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, Jž .iki 4 ir 

iki 8 vakaro. NodCIlom nuo 10 iki 12 die- 
nt). Namų ofisas North Slde

3413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

o

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Viršuj Ashland Stele Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki Ito

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Aveme 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO. ILL.

nuo 2:30 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 0464

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

A. K, Rutkauskas, M.D.

Dr

Lietuviai Gydytojai

4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Kcdzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

() N A S A MOŠK l E N K 
po tėvais Savickaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 23 dieną, 5 valandą ry
to. 1930 m., sulaukusi 39 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
ap., Krinčino miestelyje. Ame
rikoje išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nuliudime vyrą 
Joną, sūnų Joną 10 metų am
žiaus, brolį Kazimiera ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks seredoje, 
vasario 26 dieną, 8:30 vai. ry
te iš Eudeikio koplyčios i šv. 
Agnieškos parapijos bažnyčią, 
39 eatvė ir S. Washtenaw Av., 
kurioje atsibus gedulingos pa

sieta, o iš 
Šv. Kazi-

maldos už velionės 
ten bus nulydėta i 
miero kapines.

si A. A. Onos 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai

Samoškie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus ir Gimines.

I .aidotuvčse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 22 dieną, 2:20 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 70 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Akmenės parap., Gai- 
laikiij kaime. Paliko didelia
me nuliudime sūnų Joną, švo- 
gerj Domininką Bernatavičių, 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninko, 
vasario 25 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Stingio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simus švogeris ir 
Girnytės.

Laidotuvėse 
borius S. P.
nas Yards 1138.

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

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--------

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
-------O-------

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

patarnauja gva- 
Mažeika, Telefo-

1646 W. 46th St.

Telefonas

Boulevard 5203

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

Tel. Kenwood 5117
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
t -------o-------

Phone Canal 6222

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

1Q So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Botflevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Residence Phone Hemlock

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 17Ū1 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Avė,
vakaro.
7691

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

1327 So. 49 Ct.

Phone Cicero 294

Telefonas
Cicero 3724

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas
Patarnavimas dieną 

ir nakti
KOPLYČIA

ir

Paliko dideliame nuliudime du su- 
- Boleslovą ir Bronislovą Pužauskus, marčią Oną, .anūkas — 
Heleną ir Franciškų. Lietuvoj viena (lukteri Vaclovą Vileikie- 

Boleslovą irJ ievą, Genefą, Petrą,

Petronėle Pužauskienė
po antru vyrų Bracienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 22 dieną, 12:05 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukus 55 metų amžiaus, gimus Šiaulių mieste, 
Amerikoje išgyveno 17 metų, 
nūs 
Oną 
nę, žentą Vileikj, anūkus, 
Stanislovą. Kūnas pašarvotas randasi 645 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Utatninke, Vasario 25 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų i Apvaizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pužauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
S'UNAI, ANŪKAI IK GIMINES.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus Co. Telefonas 
Canal 3161.

Antanas Marcinkevičia
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 22 dieną, 4:40 valandą iš 

ryto, 1930 m., sulaukęs apie 58 metą amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėti., Joniškio parap., Ruškelio kaime, A. A. Marcinkevičia 
mirė St. James 
veno per 20 m.

i., sulaukęs 
Joniškio parap., 

ligonbutyj, Chicago Heights, 111., kuris tenai gy- 
priklausė prie draugijos G. D. D. K. Susivienijimo 

Kliubo Chicago Heights, 111. Paliko dideliame 
mis — Joną ir Juozapą, du broliu — Vincentą 
Bakutienę, kuriai gadijos dėdė, Rapolą Bakutį 
Simoną Sobotą ir draugus. Kūnas pašarvotas 
Campbell Avė. pas Bakučius.

Laidotuvės įvyks Antradieny, Vasario 25 dieną, 10 vai. 
iš namų bus nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. Antano Marcinkevičiaus giminės, draugai 
žistami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
SUNAI, BROLIAI, GIMINĖS IK DRAUGAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis

nuliūdime du su- 
ir Juozapą, Oną 
ir gerą draugą 

randasi 7037 So.

iš

ir 
ir

ryto

pa- 
su-

Telefonas

Chas. 
Syrewicze Co

Graboriai 
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

25 Metu Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akinių

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

l’astebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

va-

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wcst 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street
-------o-------

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

-------0------

Phone Boulevard 1401 *

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3313 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

----—y------

M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

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

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

Scredomis nuo 9 ryto iki 12

Įvairus Gydytojai

t. 
vak. 
dienos

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukce

Valandos: 12 iki 2 ir 
Seredos vakare

Nedėlioj pagal

Avenue
6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

St.

6800

lubOB

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS}

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107(h St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Lcavitt St.

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydo Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 go. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Nuo 16 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet, Local Office: 1900 -So. Union Avd,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, ' Tel. Roosevelt 8710
Rez. Telephone Plaza '3202 Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Laidotuve.se


NAUJIENOS, Chicago, IR

Tarp Chicagos 
Lietuvių

asekos

vybės įvedimu.
Kas kaltas? Vienas-kilas pa

sakys, kad gimines, kad paly
dovai kaili, ba neklausą kunigų 

; Įsakymo, ha kelią suirutę. Tik- 
K:i matė ir nugirdo!renį;je ,ka<1'

‘ gai kalti: kurių galų reikėjo
Reporteris jiems išleisti tokius patvarky- 

|mus, kurie iššaukia visą tą su
judimą.

Ir
Prohibirija ir

Suvienyto

likusiais norais.

palyginimas šio ku- 
■c Valstijose įvesta | ni.?ų Įsakymo su aŠtuoniolik- 
Ji buvo įvesta ge-llu arnendmentu: blaivybės įsta- 

žmones 
kunigu 
taikosi 
poteriu 

bent

stykite: norėta atpratinti pilie- nuo girtavimo; šis gi 
čius girtauti. Ar ne geli buyo patvarkymas, atrodo, 
uorai? atpratinti žmones nuo

() kas pasirodė? Nagi tai, kalkėjimo. Blaivininki 
kad piliečiai nepritarė geriems siekis buvo kilnus. Žiu
I laivininkų norams. Rezultate ro krikščionio akimis, deja, to 
_  piliečiai geria šiandie aršiau, negalima pasakyti apie kuni- 

seniru. Praeityje ger-igų patvarkymą, liečianti bent 
ingiisieji. Šiandie—ačiū maldų kalbėjimą kapinėse, 
jai — jau išmokę gerti, Reporteris.

ne

ir vaikai ir mergšės, kurie, ga
lima sakyti, tebelanko pradinę 
m< kvkla. f •

Laidotuves su keik
smu

terius 
čiaus,

štai duobkasiai įsakė po- 
’ ” ir pabaiga. Te

sterius kalbėti, 
pinoti: “Gi veš- 
Tautiškas kapi-

kalbėti, 
ažuot 
ėmė ai

šlavę 15 dolerius, bėgo iš 
tuvės, tai Ghester šovė į 
Vienas banditų pasviro 
draugai išvedė jį laukan 
sodino į automobilį. Manoma,

'kad banditas tapo sužeistas.

krau
juos, 
ir jo 
ir į-

Pirmadienis, vas. 24,

Furnishcd Rooms
kambarys tarp 

pora blokų prie 
randasi praneškit,

žod-

kimo 
nes!”

Kilo tikra revoliucija 
žiJs. Plūdimas irzbarniai. At
rodė, kad vietoje maldų nie
kuo nekaltas kiinas susilaukė 
keikimo.

Tur būt nauja mada užėjo.

Rasta nušautas auto 
mobilyje

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

REIKALINGAS 
55 tos ir 59tos, 
Halsted St.; kur 
709 W. 57th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai- {taisai

Chicagos Žinios
Suėmė dar 926

diihicijcs pamoka t< 
ir geriausiais norais

rys za-Į Praėjusią pelnyčių teko da
lo Įsta-. lyvauli laidotuvėse Jurgio Sker- 
įslaly-(stono. Laidotuves prasidėjo

los, jeigu jie, 
tymo nepripaž 
mui nepritaria.

šiomis dienomis Įvesta čika- j tai, 
goję kita prohibicija. Tai lie
tuviškų kunigų dekretas, kad 
numirėlį laidojant nevalia ati- 

prie 
mal- 
prie

daryti grabas -kapinėse, 
duobės; kad nevalia nė 
dos užduoti susirinkusiems 
duobės sukalbėti.

Kokios gi pasėkos? Jau 
vo “Naujienose” minėta <
suirutę šv. Kazimiero kapinė-

bn- 
apie

skandalas kįlęs laidojant kūną 
Jurgio Skerstom). Gali būti, kad 
ir daugiau tokių skandalų kils.

Kodėl? Ogi todėl, kad lietu
viai tokiam kunigų patvarky
mui nepritaria.

prideramai liūdnoms apei- 
' goms. Kaip buvusiam katali
kui, lai atlaikyta pamaldos 

! Dievo Apvaizdos bažnyčioje už 
jo sielą.

O iš bažnyčios kūnas paly
dėta j šv. Kazimiero kapines, 
čia, kapinėse, sumanyta buvo 
atidaryti grabas. Bet laikyda
miesi “dekreto”, duobkasiai į- 
spėjo palydovus, kad grabas 
atidaryti nevalia. Ir neleido ati
daryti.

Palydovai pradėjo nerimau
ti. Pasigirdo aštrių žodžių. Ki
lo suirutė. Galop neleista nė 
maldos pasakyti. Dar didesne 
liepsna!

NAUJAS 1930

Rasta nušautas automobily
je, vien naktinėse kelnėse, Ed- 
ward Jobolski, 27 metų, 1634 
West 18 st. Automobilis gi sto- 

jvėjo Aetna Auto Parts Cp. kie
me, 2115 Federal st.

se landynėse. Pasėkoje suimta 
926 asmenys. 269 iš jų paro
dyta žmonėms, kurie nukentė
jo dėt plėšimų ir holdapų.

Policija perkratinėja 
tųjų rekordus. Manoma 
luoli tuos iš suimtųjų 
turi kriminalių rekordų 
rie yra atvykę iš kiti
nors jie ir turėtų pilietines po- 
pieras.

Pašauta Frank Lul;os\voski, 
23 melų, 21 IG lowa si. Poli
cininkai paliepė jam ir jo drau- 

lofi. Kraukis menino 
policininkas suvarė

suim- 
depor- 
kuric 

ir ku-

ti, tai 
garon 
mirs.

bėg
li u- 

Frankis tur būt

Trys banditai padare hold- 
apą Stanley Witkowski bučer- 
nėje, 5700 So. Lal’iin st. Kuo
met jie s “darbavosi” bučernė- 
je, tai apie juos duota žinia 
Chesteriui, kuris gyvena viršuj 
bučernės. Kada banditai, pasi-

SVARBU ŽINOTI
Kadangi šiais metais labai\ 

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

1 kumentais.
Važiuojantys Lietuvon turi 

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

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

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

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

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

Ne kosėk!
Gaukit greitų parelbų nuo 
tų Hkaudžii). draskančių 
kosuliu. Sustabdykit kel
dinanti kutenimų ru 
Severa’s Cough Balsam. 
Motinų ir vaikų favo
ritas per 50 metų. 
Jūsų aptioklninkas 
turi jų. Dviejų dy
džių, 26c ir 60c.

Vartoklt Severa’s Cold 
Tablete

čough balsam

Automobiles
Business Chances

Pardavimui Bizniai

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

TĖMYKIT! TĖMYKIT

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI 1R PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. II L.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrights — išradimai 
sokios rūšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

ir

vi-

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

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 

2418 W. Marųuette Road 
arti Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2281 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COLOTURA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo $116
Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nauja 1*0

kaina, su tūbomis, su viskuo ..............................
Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS* IŠMOKĖJIMAIS.

Krautuvę atdara kas vakaras.

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

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

1420 kilocycles.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis m o kės t imis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous
Įvairus

ii

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

Tel. Boulevard 4705

Bpectallataa rydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti neralfijo Jumis iėrydytl, a t šilan • 
kykit pas mane. Mano pilnas i Aerzami a ari
mas atidengs Jūsų tikrų lirų ir jei aA apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris' neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutino iAegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto fei 1 po pietų.

st.

po

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir Įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavieius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victortf 8486

100 Geriausių Mažai 
Vartotų Karų Chicago- 
je už $300 ir Augščiau

Cadillac 1929, 7 pasažierių sedanas 
išvažiuotas 900 mylių. *

Cadillac 1928, 7 pasaž. sedanas.
La Šalie, paskiausis 1929 sedanas 

išvažiuotas 3100 mylių.
Packard 1929, 8 cil. sedanas, išva

žiuotas 3200 mylių.
Franklin, paskiausias 

135, sedanas.
Franklin

1929 modelis

1928
1929
1929
1929

Airman 
modelio 
modelio 
sedanas,

sedanas.
75 sedanas.
65 sedanas.
modelis 78.

Chrysler
Marmon
Hudson 1929 Brougham, dirbtas ant 

užsakymo.
Buick 1929 Brougham, modelio 51.
Buick 1929 Coupe 

delis 58.
Buick 1929 modelio
Buick 1929 Coupe,
Reo 1929 De I,uxe Coupe, 6 drątiniai 

ratai.
šie karai randasi adresu

1801 W. 63rd st.,
kampas Wood St.

Auburn, paskiausias 1929, 8 Sport 
sedan.

Buick paskiausias 1929 sedanas 41.
Roosevelt Sport Sedan, ratai šo

nuose.
Essex Coaches, 4 durų ir Coupes.
Marmon paskiausias 1929 Str. 8 se

danas.
Graham-Paige 1929 Str. 8 sedanas.
Poutiac 1929, 4 durų sedanas.
Chrysler paskiausis 1929, 75 seda

nas.
Chrysler
Chrysler
Chevrolet paskiausi 1929, 6 cil. 2-4 

durų.
Buick 1929-47, išvažiuotas 1200 

myliu.
Oldsmobile 1929, 5 pas. sedanas.
Chandler, paskiausias 1929, 4 durų 

sedanas, išvažiuotas 1800 mylių.
Chrysler 1928, 4 durų sedanas.
Fordai visų 1929 modelių.

5818 S. Wesįern Avė.
Dar 75 kiti karai pasirinkimui 

abiejose sankrovose. Visi karai ga
rantuoti 90 dienų.

Klauskite
p. Joe D ubą k

5 pasaž.,

47 sedanas, 
kaip naujas.

mo-

62 sedanas, kaip naujas.
70, 4 durų sedanas.

Petersen Auto Sales
Atdara vakarais 

Išmokėjimais, primsime ir mainus. 
----- o-----

Radios
IRVARTOTI FONOGRAFAI 

RADJOS 
$5 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais 

LIPSKY’S MUSIC& RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, III. 

Tel. Cicero 1329 
—io-------

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $1,200.00 
grojiklj už $115.00, cash ar išmokė
jimais. Suolelis, roles ir kabinetas. 
6136 S. Halsted St.

O

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas vyras 
ar moteris į cigarų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. 6529 South 
Racine Avė.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI darbininkai ant 
ūkės $35 ir daugiau i mėnesi ir už
laikymas. Mike Janušaitis, R. 6. 
Box 27, La Porte, Indiana.

Help Wanted—Feniale
parbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na, kuri norėtų gyventi ant čysto 
oro, mažame miestelyje. M. Kutra, 
7021 S. Fairfield Avė. ------- f--------------------- --------

REIKALINGA indų plovėja, vei- 
terka ir senyvas žmogus kūrenti pe
čių, apvalyti ir kitus prie namo 
darbus atlikti. Duosiu jam pragy
venimą ir primokėsiu. 5248 S. Ash
land Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA moteris ar vyras 
patyrę lietuviškų ir angliškų valgių 
virėjai Į restaurantą. Klauskite Mrs. 
Širmulis. Tel. Melrose Park 4470. 
arbaMelrose Park 624, 2 Broadway, 
Melrose Park, III. Gera vieta dirbti 
ir gyventi, gali gyventi ant vietos, 
jeigu nori.

For Rent
PASIRENDUOJA BRIGHTON 

PARKE
4, 5 ir 6 kambarių flatai. 

šildomi ar šildomi pečiais, 
mėnesi ir augščiau.

B. R. PIETKIEWICZ & 
2608 W. 47th St., 

TeL Lafayette 1083

Garu 
$20 j

co.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė 
vieta išdirbta per 13 metų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju i Lietu
vą. 4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė, pilnai 
Įrengta; Pirmas teisingas pasiūly
mas bus priimtas. Išvažiuojame iš 
Chicagos. Kreipkitės greitai: 3649 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

GERA proga lietuviui įsigyti gry
nai lietuvišką gerą bizni. Nemažiau 
trečią dali biznio kainos reikia su
mokėti “Cash”, už likusią dali priims 
išmokėtus lotus, milžą namą arba li
kusią sumą savininkas paliks leng
vais mėnesiniais išmokėiimais.
mokant visus pinigus už bizni sykiu 
— savininkas duos pirkėjui didelę 
nuolaidą ant perkamo biznio. Parda
vimo priežastis — nesveikata. Del 
nlatesnių informacijų kreipkitės i 
“Naujienas”, klauskite Mr.V.Mišeiką

rakau-

Su-

PARDUODU barber shop, 2 krės
lai, 1 ruimas dėl gyvenimo. Randa 
pigi, ilgas lysas. Viskas pigiai. 4047 
So. Kedzie Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PUIKUS ŪKIO GYVENIMAS 
FARMERIŲ DOMEI

Aš turiu puikių farmų pardavi
mui, ūkės geros, gražiose vietose ir 
perkant reikia visai mažai įmokėti. 
Vieną maža, bet labai gražią farmą 
ant ežero kranto turiu pardavimui 
už $800 yra 40 akrų su mažu budin- 
ku. Kitą farmą turiu pardavimui 
120 aknj, geri budinkai, puikus sod
nas, yra gero miško, randasi ant ge
ro kelio — parduodu už $2,500.

Taigi turiu farmą 150 akrų, geri 
budinkai. sodnas, gera žemė — par
duodu už $2,700. Dargi turiu parda
vimui dideli dvarą 320 akrų žemės, 
gerais padargais, gyvuliais ir pui
kiais namais—parduosiu už $13,000 
Pirkimo ūkių, mainymui arhn vy
kioms informacijoms visuomet kreip
kitės j manę, greitas ir teisingas 
patarnavimas visiems.

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

_______ £_________________________
VIŠTŲ FARMOS

Mažas jmokėjimas. 
Chicagos.

jūsų loto 
ar

1 iki 5 akrų.
Visos jos randasi arti 
Arba pabudavosime ant 
kokią norėsite bungalovv 
nama, už mažą {mokėjimą.

Rašykite
R. WITTL,

32 Kervvood St., 
Palatine, III.

flatų

640 AKRŲ Illinois valst.. tinkami 
dėl pieninio ūkio, ar poniško dvaro; 
randasi 50 myliu nuo Chicagos; 
2/3 farmos augšta lygi žemė, ge
rai nusausinta; likusioji farmos da
lis derlinga žemesnė žemė; didelis 
mūrinis moderniškas namas, maudy
nė, elektros šviesa; kelios farmos 
;riobos; didelis upelis ir 3 natūraliai, 
šaltiniai: geras žvyro šlaitas; 9(/ 
akru miškas; % mylios nuo C. « 
N. W. geležinkelio stoties, prie ce
mentinio kelio.

MYRON H. DETRICK, 
Room 916, 140 S. Dearborn St., 

Tel. Central 5013

Real Estate For Sale 
Namaj-žęinė Pardaviniui 

3332 S. 59th Court

Naujos murinės bungalovv. $8,300. 
jotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na

mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
ietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš
tos. žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafzvette 0455

4 FLATŲ namas, parduosiu 
arba mainysiu ant automobilio, 
oto ar ant didesnio namo. Kai

na $$7500.00.
Tel. Normai 4896

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CA8H

2 Šmotų kandžltį neliepiamai! seklyčios 
setas $66.00.

7 Arnotų rlefiuto valgomojo kambaria se
tas $57.00.

5 Arnotų ąžuolinis Dinette setas $17.50.
5 Arnotų miegamojo kambario autfitas—1 

lova, dreseris. skrynia, springsai. matra- 
nan — $60.00.

Kaurai 0x12 $23.60.
AtsiAaukit kasdien iki 10 vai. vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po piet.

VICTOR STORAGE WAHEHOU8E 
4811 West Lake St.

Setai

Setai

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

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

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

ir augs.
Grindų Lempos .........
Coxwell Kėdės ...........
Cedar Chests ............
Pusryčių Setai .............
Dinette Setai ...............
Pavieni Dreseriai .....
Pavieni Vanity .........
Day Lovos ........................
Pavienės Lovos ...........
Skrynios ...................... .
Ice Box’iai ................ .
Garbačių Degintojai .. 
Hot Blast Pečiai ......
Kietų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos ...............
Grojikliai Pianai .......
Upright Pianai ...........
Victrolos ...................... $10.00
(150 Naujų Sparton Radijų)

.... $5.00 

.. $10.00 
$15.00 

.. $10.00 

. $20.00 
.... $8.00

$10.00
$20.00

.... $3.00 

.... $5.00 

.... $6.00 

.... $8.00 

.... $7.00 
. $10.00 
. $15.00

. $35.00

. $50.00
. $25.00

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Ųuality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo. Jacųuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

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

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

150

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

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

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

visų spalvų $40 ir augs.
75 gryno ąžuolo Pusryčiu Setai 

$18‘.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augs.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

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

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

ir

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St


