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A.D.F. vadas baugi
na Ameriką komu

nistais
Woll sako Maskva davur J. V. 

komunistams milijoną dole
rių revoliucijai kelti

Mathew Woll, Amerikos 
Darbo Federacijos viceprezi
dentas, andai pasiuntė laiškus 
visiems kongreso nariams ir 
<Uiznio organizacijoms visame 
krašte, kuriais jis atkartoja; 
pirmesnius savo įspėjimus, kad 
tariamas “bedarbių” demon
stracijas organizuoją komunis
tai, įsakyti Maskvos interna
cionalo, kuris Amerikos komu
nistų partiją finansuojąs ir sa
vo įsakymus duodąs per Kos
teri, tos partijos vadą.

Mathew \Voll tikrina, kad jis 
turįs Įrodymų, jogei Fosteris 
dabar parsivežęs iš Maskvos 
daugiau kaip milijono dolerių 
fondą, kuris komunistų turįs 
būt suvartotas revoliucijai Ame
rikoje.

Kalinys mirtinai nudū
rė kalėjimo viršiją

AliBURN, N. Y., kovo 5.
Vietos k lojime šiandie buvo 
miltinai nudurtas vyriausias

1 kalėjimo sargas, Fdvvardas 
iBeckvvilh. Nudure ji vienas ka
ilinių, Anthony Mortellito, kri- 
Iminalistas, kuris tapo suimtas.

Užpuolimas įvyko pietų me
tu, Beckwithui atėjus i kali
nių valgomąjį kambarį pasi
žiūrėti.

Gaisras sunaikino dide
lę naftos įmonę

BATON ROUGE, La.,, kovo 
5. — Del sprogimų kilęs pra
eitą naktį didelis gaisras Loui- 
siana Standard Oil kompanijos 
re f i neri joj sunaikino naftos 
įmonę. Žmonių niekas nenu
kentėjo. \

Nelaimė Šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklo
je, Brooklyne, N. Y.

Abramovičius apie Ma- 
thew Woll pareiškimus

New Yorko Times kreipėsi 
į R. Abramovičių, rusų social
demokratų darbininkų partijos

Penkiolika mergaičių skaudžiai 
susižalojo sukritusios į gilų 
mokyklos rūsį

NEW YORiKAS, kovo 5. —
vadą, kuris dabar vieši Jung
tinėse Valstybėse, klausdamas, 
ką jis manąs apie Mathe\v Woll 
pareiškmus.

Savo atsakyme R. Abramo
vičius įspėja nuo tų, kurie yra 
linkę tas komunistų demon
stracijas per daug rimtai im
ti. Jų žaidimą “revoliucija” 
Amerikoje imti rimtai, sako 
Abramovičius, reiškią tik jiems 
padėti. Jis dėl to visai nepri
tariąs policijos vartojamoms 
stiprioms priemonėms prieš ko
munistų kuopelių demonstraci
jas. Iš jų esą galima tik pasi
juokti — ir tai esąs vieninte
lis tinkamas būdas reaguoti į 
jų “revoliucijos” žaislą.

Tardieu vyriausybė 
gavo parlamento 

pasitikėjimą
PARYŽIUS, kovo 5.—Prem

jerui Tardieu šiandie ]>erskai- 
čius savo sudarytos naujos vy
riausybės deklaraciją, jlarla- 
mente įvyko karštų ginčų ir 
tokio triukšmo, kad posėd’s 

buvo laikinai nutrauktas. Galų 
gale kabinetui pareikšta pasi
tikėjimas 31 (> balsų prieš 260.

Švento Kryžiaus parapijos mo
kyklos žaidžiamoje vietoj šian
die, nuleidžiamoms durims įtū
žus, į dvidešimt penkių pėdų 
gilumo rūsį sukrito ir skaud
žiai užsigavo penkiolika mer
gaičių, mokinių, amžiaus nuo 
11 iki 16 metų.

Septynios mergaitės, su su
laužytomis kojomis ir ranko
mis, buvo ambulansais nuga
bentos į K ings kauntės ligo
ninę.

“Šag nazad!” šaukia 
jau sovietų spauda

Reikią sušvelninti politika kai
mui, nes kitaip busiąs ūki
ninkų sukilimas

Žuvusių Sibire Ameri
kos lakūnų kūnai par

gabenti į Alaską
NOME, Alaska, kovo 5. — 

Žuvusių Sibire Amerikos lakū
nų, C.arlo Eielsono ir Earlo Ror- 
lando, kūnai šiandie tapo aero
planais pargabenti Tellerą, A- 
laskoj. Iš Tellero kūnai bus taip 
jau aeroplanais išgabenti į 
Fairbanksą, o iš ten į Seat tie, 
Wash.

BERLYNAS, kovo 5. — Vi
sa sovietų spauda dabar ėmė 
vienu balsu šaukti, kad reikią 
žengti “žingsnį atgal” ir pra
dėti vartoti švelnesnę politiką 
kaimui. Tik švelnesniu elge
siu busiąs kraštas nuramintas 
ir užbėgta už akių nepatenkin
tų ūkininkų sukilimams ir ka
tastrofai.

Kompartijos organas Prav- 
da paduoda pranešimų iš Ode
sos rajono ir iš Vladimiro ra
jono, kuriuose sakoma, kad 
tenykščių “kolchozų” (kolekty
vių ūkių) padėtis esanti labai 
bloga.

Pranešimuose, iš Odesos ra
jono taipjau sakomai, kad dau
gely to krašto kaimų ūkinin
kai išplovę savo galvijus, ar
klius ir avis ir kad ten vieš
pataujanti visiška, anarchija.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 300 ir 420 F.

šiandie saule teka 6:18, lei
džiasi 5:45. Mėnuo leidžiasi 
12:33 ryto.

Sprogdino Rumanijos 
traukinį; daug 

sužeistu
BUOHARESTAS, Rumanija, 

kovo 5. — Piktadarių padėtos 
bėgiuose bombos šiandie buvo 
išsprogdintas ekspresinis Ploe- 
sti-Bucharesto traukinys. Daug 
žmonių buvo sužaloti. Spėja
ma, kad bomba buvo padėta 
komunistų.

Du makedoniečiu vadai 
nužudyti Sofijoje

SOFIJA, Bulgarija, kovo 5. 
— šiandie čia buvo užmušti 
du makedoniečiu vadai, Vasili 
Pundev, laikraščio Vardar re
daktorius, ir jo draugas.

Springfield, III. — Antanas Rutkovs'kis,, pasižymėjęs amatorius 
boksininkas. Jis yra lietuvis iš Aubum, 111.

Gal butų išsigydęs Trys asmenys užsi
badavimu, jei ne
būtų badu miręs

ST. JOE, Ark., kovo 5. —- 
Erwin Lee, vienos tikybinės 
sektos vadas, prieš keletą sa
vaičių susirgo. Jis netikėjo me
dicina ir atsisakė, prašyti dak
taro pagalbos. Jis tikėjo die
viška. pdgalba ir sakėsi išsi
lydysiąs savo tikėjimu ir ba
davimu. Savo gydymąsi bazla- 
vimu jis pradėjo vasario 1 die
ną ir badavo 32 dienas — iki 
paskutinės savo gyvenimo va
landėlės, nes badaudamas va
kar badu mirė.

Jei nebūtų miręs, gal butų 
savo tikėjimu ir išsigydęs.

Prašo Ameriką neleisti 
rinkimams Haiti ba

landžio 14 d.
PORT AU PRINCE, Haiti, 

kovo 5. — Emile Cauvin, opo
zicijos vadas, kalbėdamas pre
zidento Ilooverio paskirtai ty
rinėjamai komisijai, šiandie, 
prašė, kad Jungtinės Valstybės 
neleistų Haiti valstybės tary
bai laikyti prezidento rinkimų 
•.teinančio balandžio mėn. 14 

dieną, nors tam reikėtų ir jė
ga- pavartoti.

Cauvin įspėjo komisiją, kad 
Haiti žmonės esą prisirengę vi
sokiai aukai, ir jeigu taryba, 
kuri esanti dabartinio neteisė
to prezidento Louiso Borno 
tarnaite, -bandysianti pravesti 
prezidento rinkimus, , busią 
kraujo liejimų.

Cauvin reikalavo, kad -Lutų 
panaikintos Jungtinių Valsty
bių sutartys iv ištraukti iš Hai
ti visi civiliai Jungtinių Val
stybių valdininkai.

mušė lėktuvui nukri
tus žemėn

\ -----------
LOS ANGELES, Cal., kovo 

5. — Will Rogerso, žinomo 
Amerikos jumoristo, farmoj 
netoli nuo Beverly Hills šian
die rado nukritusį aeroplaną ir 
tris užsimušusius žmones, avia
torius La Vole ir W. Hogge ir 
Hollyvvoodo siuvėją Morey 
John šoną.

Kada aeroplanas nukrito, nie
kas nematė nei negirdėjo.

Federalinė vyriausybė 
ignoruoja komunistų 
rengiamus “uhows”
WASHINGTONAS, kovo 5. 

— Atsakydamas j paklausimus, 
generalinis prokuroras Mit- 
chell pasakė, kad teisingumo 
departamentas nieko nemanąs 
daryti ryšy su plačiai skelbia
momis “bedarbių” demonstra
cijomis, kurias komunistai ke
tina rengti visame krašte kovo 
6 dieną. Tie “shows” esą pa
liekami vietų vyriausybėms ži
notis.

Rado vilkų sudraskytą 
vokiečių mokslinin

ko kūną
EDMONTON, Alberta, Ka- 

nada, kovo 5. — Praneša, kad 
Kanados policija žiemių vaka
rų teritorijoje rado Lower Hay 
River upės apielinkėj sudras
kytą D-ro Kurto Faberio, vo
kiečių .rašytojo ir mokslinin
ko, kūną. Dr. Faber, matyt, 
bandė vienas pats padaryti 
ekskursiją į atšiaurę ir kelio
nėje buvo vilkų sudraskytas.

MODESTO, Cal., kovo 5.— 
Traukiniui užgavus automobi
lį, buvo čia užmušti keturi as
menys.

VARŠUVA, kovo 5. — Šian
die mirė žinomas lenkų pia
nistas, Juozas Slivinskis, 65 me
tų amžiaus.

BUQH AREŠTAS, Rumanija, 
kovo 5. — šiandie oficialiai 1
pranešta, kad princesės Ileanos 
susižadėjimas su vokiečių gra
fu von Hochbergu lapo anu
liuotas.

Laivas su 38 įgulos 
žmonėmis pavojuje
SEATHE, Wash., kovo 5. 

— Krovinių garlaivis Belling- 
hama kuris yra juroj į pietus 
nuo Aleutų salų, bevieliu šau
kiasi pagalbos. Garlaivy esą 
33 įgulos žmonės.

NEWARK, N. Jakovo 5. — 
Kautynėse čia tarp policijos ir 
negrų banditų, vienas polici
ninkas ir vienas negras buvo 
nukauti, antras negras mirti
nai pašautas.

; iDavė komunistams 30 
valdžios kulkosvaidžių

T (El.PClGiAiS, Vokietija, ko
vo 5. Jau buvo pranešta, 
kad iš reichSAvehro kareivinių 
prieš keletą dienų prapuolė 
trisdešimt kulkosvaidžių ir ne
mažas skaičius šautuvų, 'lyri
nėj imu susekta, kad vienas 
re*,Chswehrininkas buvo sąmok
sle su komunistais ir jiems 
tuos ginklus išdavė. Kailinin
kas tapo suimtas.

Islandijoje siaučia <Ji- 
deli potvyniai

REYJAVIKAS, Islandija, ko
vo 5. — Del smarkių lietų Is
landijoje kilo didžiausi potvy
niai, kokių kraštas neturėjo 
per 64 metus. Daug kelių visai 
sunaikinti ir daugybė ūkių skę
sta vandeny.

Socialistas pasmer
kia policijos bruta

lumą 
L

WASHINiGTONAS, kovo 5. 
|— Clarence Senior, Amerikos 
socialistų partijos cgĮzekutyvo 
sekretorius, išleistame viešame 
pranešime sako, kai} brutališ- 
kas policijos elgesys su bedar
bių demonstracijomis tik labiau 
erzina mases ir kelia darbinin
kuose didesnį nepasitenkinimą 
dabartine industrijos sistema.

Senior sako, kad policijos 
puolimai mažumos grupių susi
rinkimų vietų ir centro įstai
gų esą daromi su teisingumo 
departamento žinia ir prita
rimu. t

Bilius prieš “chain 
stores” Kentucky

FRANKEORT, Ky„ kovo 5. 
— Kentucky senatas vakar 27 
balsais prieš 11 priėmė atsto
vų buto bilių kovai su vadi
namais “chain stores.” Diliu
mi “čeinštorių” prekyba apde- 
dama tam tikrais mokesniais.

įstatymas pasiųstas guber
natoriui pasirašyti.

Paskutinė Meksikos 
maištininkų kuopelė 
pasidavė vyriausybei
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

5. — Iš Salina Cruz, Oaxakos 
valstijoje, praneša, kad ten vy
riausybei pasidavė paskutine 
maištininkų kuopa, kuri ligšiol 
(|ar tame krašte tebeoperavo, 
Nicanoro Diazo vadovaujama. 
Kuopelėj tebuvo viso 'trisde
šimt vyrų.

Minsko rabinai nebu
sią atiduoti teismui

MASKVĄ, kovo 5. — I žy
dų telegrafo agentūros paklau
simą, sovietų užsienių reikalų 
komisarijatas oficialiai nugy- 
nė (užsienių spaudos praneši
mus, busią suimtieji Minske 
rabinai busią atiduoti į teismo 
rankas.

Užsienių spaudos pranešimai 
sakė, kad rabinų byla jau šian
die prasidėrianti.

YVASHINGTONAS, kovo
— Henry Fo-rd, .automobilių 
fabrikininkas, šiandie atstovų 
buto teisių komisijoje protes
tavo prieš prohllicijus įstaty
mo modifikavimą.

Klerikalti Ūkininkų Sąjungos 
Bankininkų Byla Rokišky

(Tęsinys) 
KAUNAS, vas. 5 (LA). _-~
Zingbergo nebuvusios nusta

tytos banke nei pareigos, nei 
•teises, o todėl jis ir nesąs atsa
kingas už banko malversacijas. 
Zingbergas, girdi, kaip tik at
skyręs nuo banko prekybą, pa
likdamas ją “Rokiškio ūkininkų 
dr-jai”.

Apgynėjo nuomone, taip pat 
niekuo nenusikaltęs ir Repšys, 
kuris esąs į Rokiškį prekybos 
tikslais grįžęs iš Amerikos, kur 
padaręs daug gero Amerikos 
lietuvių Tautos fondui.

Todėl, apgynėjo nuomone, ir 
tesanti teismui vienintele išei
tis — abudu išteisinti.

Plevoko apgynėjas priv. advo
katas p. Kaupelis tarp kitko at
kreipė* teismo dėmesį ir į tai, 
kad jo ginamasis, mirus, prieš 
pradedant jam tarnauti banke, 
jo žmonai, — neturėjęs su kuo 
pasitarti... Plevokas pradėjęs 
banke dirbti tik tada, kai ban
kas buvęs jau žlugęs. Teisiama
sis daręs žygių užkirsti kelią 
Gordono prekybai ir stengęsis 
gelbėti banko reikalus. Tatai ne
pavykus, girdi, Plevokas pasi
traukęs iš banko direktoriaus 
vietos, į kurią jis buvęs pa
kviestas Repšio.
Apgynėjas prašė Plevoką ištei
sinti.

Pral. Ijabanausko ir Ant. Tri
mako apgynėjas pris. advok. pa- 

dėj. p. Robinzonas 
pradėjo savo plaidoyer prašy
mu abu jo ginamuosius išteisin
ti, atmesti alternatyviai palikti 
nesvarsčius civilinį ieškinį ir nu
imti areštą nuo pral. Labanaus
ko turto.

Šios bylos perspektyva esanti 
iškraipyta, kad taip teisiamųjų 
nėra Rimšos ir jis' nekaltinamas 
kaltinimo akte.

Pral. Labanauskas nebuvęs 
banko tarybos rinktu nuolatiniu 
pirmininku, o tepinnininkauda- 
vęs tos tarybos posėdžiuose.

Banko teiktos ūkininkams pa
skolos ir pardavinėtas zuperis, 
esą. kaip tik ir patraukę narius 
į banką. Todėl ir plačiai banko 
finansuota prekyba, girdi, te
buvęs peržengimas banko įsta
tų, baustinas tik pagal bau lž. 
stat. 330 str. 1 dalį. Juoba, gir
di, kad bankas neturėjęs nė vie
no atitinkamai išmokslinto ir 
prityrusio vedėjo.

Pral. Labanauskas anaiptol 
nesąs buvęs’ banko reikalų vedė
ju, o todėl nesuprantama esą, 
kodėl jis drauge su Mačiuliu iš
skirtas iš kitų buvusių banko 
valdybos ir tarybos narių, ne
patrauktų tieson. Ir dėl pasira
šymo neteisingų balansų, girdi, 
kodėl patrauktas tieson kun. 
Labanauskas, o paliktas nuoša
liai toks pat, esą, to paties or
gano kitas narys, pav., p. Ko- 
zulis, taip pat pasirašęs tokius 
balansus.

A. Trimakas 1928 m. V. 6 d. 
susirinkime, tada, esą. neseniai 
teatvykęs iš Kauno, skelbęs tei
sėtus išvedžiojimus bankui gel
bėti. Ir draugiškus vekselius tą 
dieną banko nariai davę, girdi, 
gerai suprasdarrii, ką daro.

rral. Labanauskas esąs daug 
iškentėjęs dėl šios' bylos mora
liškai. Todėl apgynėjas, girdi, 
su pasitikėjimu paliekąs savo 
ginamųjų likimą teismui iš
spręsti.

Ir vakar kalbėjo dar pris. ad
vok. p. Petraškevičius, teisinda
mas Lesevičių. Ta proga priv. 
advok. p. Kaupelis taip pat pa
sakė dar keletą frazių Plevokui 
apginti.
Valstybės gynėjo padėjėjas p.

Monstavičius replikoje, 
atsakydamas į teisiamųjų ap

gynėjų argumentus, griežtai pa
brėžė, kad esąs neabejotinai 
įrodytas buvęs teisiamųjų ben- 
drikavimas su “pikto genijum” 
— Rimša. Mačiulis, esą, juk 
parkvietęs ir įpiršęs tą Rimšą 
i banko direktorius. Mačiulis 
vėliau banko veikime, buvęs ar
timiausiuose santykiuose su 
Rimša, kurį jis užstodavęs, net 
gąsdindamas, pats pasitrauk
siąs iš banko valdybos. Ir ban
ko sandeliui sudegus, ėję iš vien 
ir drauge viską slėpę kaip tik 
Rimša, Mačiulis ir Gordonas. 
Mačiulis ir Rimša buvę vieną 
siela. Jiedu abu ir lygiai verti 
esą. Ir draugiškus vekselius 
ėmęs iš banko narių ne vien 
Rimša, bet ir Mačiulis, kuris, 
net kely susitikęs, iš žmogaus 
draug. vekselį išlupęs.

Raupys esąs vienas iš pikčiau
sių viso nusikaltimo padėjėjas. 
Antai, girdi, Raupys pasirašy
davęs sutartis, įgaliojimus ir 
balansus, kur jam visai nepri
derėję pasirašyti.

(Bus daugiau)
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Ratine, Wis
Lietuviu Brolių ir Seserų Choro 

veikimas

su
[Atlantic and Pacliic Photo]

Meksikos miestas. —Prezidento Rubio automobilis, j kuri Flores paleido keletu šūvių.

jam prijaučiu. Pelno Lietuvių 
Brolių ir Seserų Draugija pa
dare $100. Priegtam ir chorui 
liko apie $40. Vadinasi, koncer
tas gryno pelno davė apie $140. 
Tai visai neblogai. Galima sa
kyti, kati tai buvo pirmas toks 
pasekmingas koncertas.

Ačiū visuomenei už paramų, 
o ypač ačiū biznieriams, kurie 
labai daug’ pasidarbavo, kad šis 
koncertas butų sėkmingas.

Dabar choras ir vėl rengiasi 
prie didelio darbo, —koncerto ir 
šeimyniško vakarėlio arba, kaip 
čia sakoma, prie žemaitiškos va
karienės. Ta vakarienė įvyks 
gegužės 11 d. Nors ta vakarie
nė dar toli (tebėra, bet choras 
deda visas pastanags, kad tin
kamai pasirodžius.

\ •x-.

Man jau ir nusibodo belau
kiant žinučių iš Racine’o. Juo 
labiau, kad žinau, jog čia lietu
viai yra gana veiklus. Jie daug 
dirba lietuvybės dirvoj. Ypač 
smarkiai kruta Lietuvių Brolių 
ir Seserų Choras. Paminėjimui 
Lietuvos 12 metų nepriklauso
mybės sukaktuvėms jis vasario 
16 d. surengė dideli koncertą. 
Programą atidarė choro pirmi
ninkas Pranas Staponaitis, ke
liais žodžiais pabrėždamas šven
tės svarbumą. Paskui choras ir
visi susirinkusieji kartu sūdai-j 
navo Lietuvos himną. | v , ., . . . vi u.,,, teisdamas prezidentą ir jo žmoną,koncerto programas buvo ga- •_____ K_______ *
na ilgas ir įvairus. Po Lietu-; 
vos himno choras 
“Aš išėjau į giružę 
šaudyti”. 1
ir Kisieliaus duetas. Antanas ’ žiningai nuspręstų, kuris choras 
Valiukas dainavo solo “Dul-dul- geriau dainuoja,—vyrų, ar mo- 
dudele” ir vieną anglišką dainą, j torų.
P-lč Rusickaitė sudainavo ang-j 
lišką dainą. Lietuvių radio or
kestras, susidedąs iš St. Grima- 
lio, St. Šepiko ir Prano Stapo- 
paičio paskambino keletą daly
kėlių. LBS. Choras sudainavo 
“Sveiki broliai dainininkai” ir 
“Muzika, muzika”. P-nas Pet
rauskis padainavo solo ‘‘Stasys” 
ir “Aš bijau pasakyti”. Po to 
įvyko įdomus kontestas.

Kontestas buvo toks: lenkty- 
niavosi choro dainininkai su dai
nininkėmis. Choro pirmininkas 
pareiškė, kad kontestantai pa-j 
dainuos po vieną dainą. Vadina-i

sudainavo į si, vyrai vieną dainą ir mote- 
volungių rys vienų. Jis prašė, kad pub- 

Sekė ponios Gobienės lika tčmytų kontestantus ir sų-
. a „r_____ I : ________

Pirmiausia pasirodė moterų 
choras ir sudainavo “Kad anks
ti rytą saule kyla”. Publikai 
daina labai patiko. Pasigirdo 
triukšmingi aplodismentai. Ka
dangi sutartis buvo tokia, kad 
dainuos tik po vieną dainą, tai 
moters užleido savo vietas vy
rams. Štai pasirodo ir vyrų 
choras po vadovyste Prichardo. 
Publikoj kyla didžiausias entu
ziazmas. Atrodė, kad publika 
jau iš kalno yra nusistačiusi 
vyrų chorą pripažinti laimėto
ju. Choras dainuoja “šiitas 
gražus ruudinėlis”. Sudainuo-

j# labai šauniai. Geriau, rodo
si, nei negalima sudainuoti. 
Publikos plojimas nepaprastas. 
Reikalauja, kad pakartotų. Bet 
kadangi sutartis neleidžia to 
daryti, tai antru kartu nebedai
nuojama.

Atlikę savo pareigas abu cho
rai pasirodo ant estrados. Reiš
kia, publika dabar privalą pasi
rinkti, kuris jų geresnis. Mote
rų chorui publika gana smarkiai 
plojo. Beit kai buvo pristatytas 
vyrų choras, tai... Tačiau aš ge
riau to visai neminėsiu, nes, ko 
gera, moterys įsižeis’, čia ga
liu tik tiek pasakyti, kad kon- 
testa. laimėjo vyrai. Moterims 
pralaimėjimas šiek tiek ir kai
navo: jos turėjo vyrams parū
pinti užkandžius. Tokia, mat. 
buvo sutartis. Well, kitą kartą

moterys pasistengs vyrų chorą 
■subyitinti. >

Tas kontestas buvo tik savo 
rųšies siurprizas. Jam pasibai
gus 
liu. 
“čia 
dėlė

programas tęsėsi savo ke- 
P-as Kisielius sudainavo 
nemargi sakalėliai” ir “šir- 
moterų”. Choras ir vėl iš

pildė dvi dainas “Kur bėga Še
šupė” ir “Lakštutė”. Sekė kank
lių duetas, kurį išpildė p-le Bai- 
er ir p. Šemenas. Lietuvių ra
dio orkestras paskambino kele- 
ita kūrinėlių. P-ni 
ir p-lė Rūšie kaitė 
“Vilko vestuves”.
programų užbaigė L.B.S. cho
ras.

Publikos buvo atsilankę, gana 
daug. Reikia pasakyti, kad Ra
cine’o ir aplinkinių miestų lie
tuviai mėgsta musų chorą ir

Jasniontienė 
sudainavo 

Ant galo,

Turiu pasakyti, kad Lietuvių 
Brolių ir Seserų 
jau pasižymėti ir tarp svetim
taučių. Viena žymiausių orga
nizacijų American Association 
of University Women ir Eikš 
Club atkreipė dėmesio į musų 
chorų. Kovo 1 d. Eikš Club su
rengė tarptautiškų vakarą, ku
riame dalyvavo ir musų choras. 
Savo dainavimu choras laimėjo 
pirmą vietą. Jis sudainavo “Aš 
išėjau į giružę”, “Sveiki broliai 
dainininkai” ir “Šiltas gražus 
rudenėlis”. Nors svetimtaučiai 
ir nesupranta musų kalbos, bet 
lietuviškos melodijos juos tie
siog užžavėjo. Apie musų chorą 
amerikiečiai sužinojo iš p<>r ra
dio duodamų koncertų.

Smagu, kad ir mes mokame 
tinkamai pasirodyti svetimtau
čių akyse. Tai lai gyvuoja Lie
tuvių Brolių ir Seserų Choras!

—Choro pirmininkas.

choras spėjo

4SS8?

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Šąltj jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas 

reitų”.
Jei serga 

tiki geriau
Tuom gi 

skausmą, 
antidotas. Bayer Aspirin 
pagelbsti nr.o visokių skausmų 
mes sykj turėdavom perkęsti. 
smas 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. 
Bayer 
Visose

pę-

neuralgia ar neuritu, jie pasi- 
j austi.s sekanti rytą.
tarpu jie kenčia bereikalingą 
Bereikalingą dėlto, kad yra 

visada greitai 
kuriuos 

Jei skau- 
nesiliauja, atsiklausk savo daktaro

Apsaugok save pirkdamas tikrus, 
yra saugus Visada tas pats, 
aptiekose.

BUIII ASPIBIN
Aspirin yra t rado žynio Bayer Fabriko Monoacctieacldcstcr of Salicylicacid

VENGKITE TO

Lucky Strike

*1

ATEITIES SESELIO
Per susilaikymą nuo 

virš-sauvalystes
kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
moterys, kurios brangina naujovišką 
su jos maloniais, vyliojančiai pilnais

Vyrai, 
figūrą, 
figūrą 
išsilenkimais—valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkitc 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 1 
akys didesnes u.. pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities jvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkitc to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

ŠIURPULYS W.A rf^!T

kuom gali P

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

t's toastec ■■■
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

.  F 1 '■ 1 ............ ■■■'■ ■' ——  11111

Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite j pavojuj naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
juostomis, prigavikiskomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažin. riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog Kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

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

į) 1930, The American Tobacco Co., Mirs.

SVARBU ŽINOTI
Kadangi šiais metais labai 

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

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa- »
vo gimimo metrikus arba seną 
rusišką pasportą.

Kurie šių dokumentu neturi
te, tuojaus rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad prisiųstų 
riminio metrikus.

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

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

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

jOSEPH VILIMAS
7v a m u Statymo 
KOHTKAKTOK! U S

1556 So. ltockwell St.. Chicago. III.

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išgydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jųsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurią šių ligų. Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

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

kampus Monroe St.. Chicago. Crilly Bltiir. 
Uos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. No- 
— triH deAimt motų Alante namo. — lin
kite elevatorių iki penkto augAto. Valan- 
delioinlH 10 iki I. I,ano<|r:liaitj, Scrodoipis 
ir Subulontis nuo 10 iki 8 vai. vakare

Ypatiškai Vedama

DIDELE EKSKURSIJA
LLOYD

LAIVU
NORTH GEKMAN
EKSPRESINIUBREMEN

Greičiausiu Pasauly Laivu
IŠPLAUKIANČIU Iš 

NEVY YORKO

GEGUŽES 3 D.
PO PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŲ L AI V A- 
K O R ČIŲ AGENTŲ 

AMER. DRAUGIJOS

TUVĄ

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 
metų Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms 

Minėti Šventėje
SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO J KLAIPĖDĄ 

VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

136 W. RANDOLPH ST., CHICAGO
Del Informacijų kreipkitės i

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DR-GIJĄ

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St., B’klyn, N. Y. 

“VIENYBĖ”,
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS,
814 Bank St., VVaterbury, Conn.

A. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Ncwark, N. J.

J. SEKYS,
226 Park St., Hartford, Conn. 

“NAUJIENOS”.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
A. VELEČKIS,
402 South A v., Bridgpport, Conn. 
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Supcrior Av., Clevcland, O.
K. M AKAREV1ČIUS,
95 Libertv St., Ansonia, Conn. 

K. VAIŠNORA,
Franklin Savings ir Trust Co., 

Pittsburgh, Pa. 
J. URBŠAS,

187 Oak St., Lawrence, Mass. 
P. MOLIS,

1730 — 24fh St., Detroit, Mich.

J. G. BOGDEN.
322 W. Long St., Du Bois, Pa.

J. ZOLP,
4559 S. Paulina St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS, 
3255 S. Halsted St., Chicago, 111.
A. VARAŠIUS.
S. 12 ir Carson St., Pittsburgh, Pa.
“TARPININKO” AGENTŪRA,

A. Kupstas, 332 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

MISS J. RAUKTYTĖ,
50 Stcrling St., Worcestcr, Mass.
N. GENDROL1US,
395 Broadway, S, Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St., Watcrbury, Ct.
P. BARTKEVICZ,
678 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDABRAS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

VITKAUSKAS, 
Richmond Trust Co.,

2701 E. Allegheny Av., Phila., Pa.

V.;

j.

Dr. Ross

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, III

offer mute testimony. Mr. Vit-1 Burnside 
popularity is nnbounded., dm ing 

enl on Ihreejn'iig 
graciotisly

Blogi laikai

niai ir rūpestingai priėmė.
Teko patirti, kad šie artistai Ikus’ 

duos gražų ir linksmą vakarą Our 
Chicagoje. Pareitais metais tu- I oco’sions 
rėjo progos dalyvauti Vanagai- 
čio-Dzimdzių vakare, tų, be abe-1 Pal l‘es >n 
jo, nereikės raginti, kad eitų ir what an ideal home tor pa r- 
šiemet.

“Margutis” pakvietė art. J. j e(l,,,l)Pe<i vvilh a billiaid table 
Olšauską darbuotis prie jo. Jiel"'l,ere lhe y011"*’' folks f,olic 
kartu rengs programa balandžio whilc 01,1 ,timel's i"v tr-v‘ 
6 d. Chicagoje ir ruošis dide ‘"'=. !helr l1,und ?<>ker- 1,p- 

praising choice vintages or 
vvhut have you. Yet the party 
!would certainly have l'ailed had 
ii not have been for the mas- 
ters of lhe cuisine — Mrs. 
Vitkus, Mrs. Kimčius and Mrs. 
Puodžiūnas \vho prepared the 
deleetable edibles for lhe starv- 

įing poker players, pool sharks, 
idancers and guests.

group dropped in 
lhe course of the eve- 

and \varmly \velcomed. 
toki some fil’tevn couple

. lered the ūse of his home for j Irom the jimior division mjn

I liam maršrutui po Pennsylvani- j 
'jos valstiją.

Teko patirti, kad p. J. Ol
šauskas apleido Detroitu neku
riam laikui, kadt turėti daugiau 
laiko prisirengti maršrutui 
kartu su p. Vanagaičiu.

Ateinanti sekmadieni minimi 
artistai dainuos per radio p. 
Budriko valandoj nuo 1 iki 2

Ištikrųjų, šiuo laiku darbinin
kui žmogui, tai jau ne piknikai. 
Ir kur tu nevažiuosi, visur at
simuš! nosimi Į sieną. Pavyz
džiui, Dėdės Šamo žemės bedar
bius policija pradėjo mušti ir 
vadinti juos “reds”.

Na. iš tiesų, čia kapitalistų 
šalis, tai jau nėra ko tikėtis, 
kad darbininkus glostytų. Kas 
gi reikia daryt? Reikia važiuo
ti ten, kur šalį valdo darbinin
kai. Ten nuvažiavus, nors ir
darbo nebus galima gauti, bet i va^ 
policistai nevadins “rėds”. Į ^ad Chicagoj

KT . . ir.,.. . . apielinkėse surengtųNekune darbininkai jau tą ir j 
padarė. Nuvažiavo j Rusiją, 
kur nėra kapitalistų. Ir jau bu
tų viskas buvę gerai, bet tas 
biaurybė pilvas. Vienaip ar ki- 
taip sakant, tai tikras kapitalis- if 
tas. Jam niekad nėra TllC EngllSll ColUmH j 
Šiandie jį prikimsai, jau rodo-(I /
si pilnas, o rytoj ir vėl reika- L ... ■ ........./

Tai jau čia ne juokas, kai j Marųuette Murmurs 
prisieina tuščią pilvą nešti pasl 
komisarą ir parodyt, kad reikia 
ką nors įdėti, o komisaras, pa-' 
žiūrėjęs, jau nesako, kaip Ame
rikos, “reds”, bet sako: tu, 
ločiau”, baltgvardieti — mes pa
kersime tave caro palaikais, tai 
yra nagaika! Na, ot, ir vėl 
pekla dėl to bjaurybės pilvo: 
nė pas darbininkus užtarimo 
nėra!

O jeigu jau šitaip, tai palau
kite, draugučiai. Dar yra išei
tis. Kam mums trankytis po 
svetimas šalis, kad mus rau
donaisiais ar baltaisiais vadin
tų vien tik dėl to pilvo. Rei
kia važiuoti savam pas savą ar
ba saviems pas savus. Ten yra 
darbo, maisto ir visko. Na, ir 
ko daugiau reikia? Nuvažiuoja 
savi pas savus. Visų pirma sa
vi saviems apčiupinėja kišenes', 
ar dolerių nėra. O kuomet do
lerių nėra, tai pilvas urzgia, 
kaip šu<> gulėdamas. Gi darbas 
vėl kažin kur pasislepia, kad 
jokiu budu negalima surasti. 
Tuojau pradeda saviems garsiai 
kalbėt, kad reikia ką no^s į pri- 
vą įdėt, idant, jis nustotų urzg- 
ti.

čia išgirsta iš savų atsaky- 
Vyrai. jie yra plečkaiti- 

savus 
maištą sukelti!” Ir vėl žmogus 
turi nukentėti dėl pilvo.

Kas daryti? Mano sumany
mu, reikia stengtis, kad būti 
kapitalistu arba komisaru. Tuo
met bus pilvas visuomet pilnas. 
O dėl gero išsimankštinimo vi
suomet galima išlupt kailį 
tiems, kurie tuščiais pilvais mė
gina priešintis.—Pustapėdis.

ma: 
ninkai. nori savi prieš

arba jos

the pasl year and

A spacious basement is

gled i n with the olde.r folk. 
Mr. Macke of K. J. Macke & 
Co. has moved his Real Estate 
Office into the neighborhood. 
Good ne\vs indeed. He has 
leased the offices at 69th and 
Ar lesiau Avė. Irom J. Paulius

The Maple Maulers annexed 
anolher vietory from the Uni- 
versal Lod’-e at the Bruck 
VVeiser Alieys, Wednesday Feb- 
riu-ry 26lh. The mateh was 
won i n the lašt trame ot the 
lašt game in a typical Merri-

artistai Vanagaitis 
kas mielai sutiktu 
gramą.—Rep. V.

ir Olšaus 
duoti pro

Vitkus Party

The Marųuette Club of lhe 
svo- S.L.A. Gr. 260 made consider- 

able whoopee a t the lodge 
party hekl ai the gorgeous 
bungalow of Mr. and Mrs. Vit
kus — 6616 So. California Av. 
Mr. Vitkus when he isn’t en- 
gaged in running the Vilija 
Coal yard is always indulging 
i n some form of sports as the 
trophies on the mantel will

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia

Olšauskas, Vanagai 
tis-“Margutis”

šiomis dienomis “Naujieno
se” apsilankė art. J. Olšauskas 
ir “Margučio” redaktorius-leidė
jas Vanagaitis. Svečiai papasa
kojo savo kelionės-gastrolių 
Įspūdžius po lietuvių kolonijas, 
būtent, kaip juos' maloniai pri
ėmė, vaišino^ rengė koncertus, 
vakarus ir balius. Gand Ra-

Nuo pradžios nėštumo iki 
kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarj vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

pids, Mich., artistai buvo pri
versti duoti net du vakaru-kon- 
certu tuoj vienas po kito. Ir 
abudu koncertai kuogeriausiai 
višais atžvilgiais pavykę.

Malonu girdėti, kad musų my
limiems artistams taip gerai vy
ko ir kad juos visi taip malo-

Jeigu jusų nervai yra 
silpni ir išklibę

Jei jus esate silpnas, nervuotas. piktas ar 
susierzinantis, lengvai susijaudinę* ir nega
lite gauti gero nakties poilsio, ar esate 
abelname susilpnAjimo prastame stovyje, pa
imkite Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug tvirtesnis ir energiA- 
keanis jus pasijausite. Nuga-Tone tai pada- 
darys, kadangi jis iivalo kūną nuo nuodų, 
kurie silpnina nervinę sistemą, sumažina gai
vumą. kenkia abelnai sveikatai ir padaro 
gyvenimą nuobodų ir nemalonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujintą sveikatą, di
desnę spėką ir naują laimę milionams žmo
nių. Jis priduoda jčgą ir spėką visiems or
ganams ir funkcijoms, pagerina apetitą, pa
gelbsti virškinimui. palengvina inkstų ar 
pūslės įdegimą, nugali kongtipaciją ir parū
pina kunui užtektinai raudono, sveikatą tei
kiančio kraujo.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile kurioj 
aptlckoj. Jeigu jusų aptiekininkas neturi io. 
paprašykit jį užsakyti dėl jus ii savo džia-

not f imi the hoop.
šame team at the šamo 

next Eriday. That Vni-

again walked off wilh the Į 
honors.

The baskctbaU team dropped 
another to Universal lašt Fri- 
dav bv a score of 24 to 17 ai

* *

Ihe latter’s gyni. Ernie Simo
nas, Chuck Rusgis, Al Bagdon, 
Tony Rusgis, and the. prexy 
played a good floor game bul 
coiild

The 
place
versal combination of Joseph-j 
les, Stevens, Riauba, Thomas, | 

and Rebokas ain’t so bad.
The Marąuette Club meets, 

Thursday, Mareli 6, 1930. Gagu I 
Park Fieldhouse 8:00 P. M. 
Guests welcome.

Address all club correspond- 
enee to our nevv secretary 
Mrs. Annette Valentine—7115

Chicago.

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdt) irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų 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 blogo šalčio ar 
“fhi.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (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
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

CREOMULSION
•• folk Irom the wcll finish. Stanley Godlewski | So. Kockwell St

Gab Sez the inlimate, de- 
veloped sintis trouble.

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

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

emrn tk;
1930 Model

Naujos Plunksnos
Visokios rūšies 

Ką tik atšviežintos su garu.
Gryni pūkai.

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikite 

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRUSTER MFG.Co.
480 S. 4th St., Springfield, III. f
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

RADIO
Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, 

Nauja kaina 

«145
— be tūbų —

Turime didelį pasirinkimą Zenith Radių su 
fonografu krūvoje, labai gražiuose kabine
tuose, groja radio ir groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

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. H. F. C.

1420 kilocycles.1

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

Tel. Boulevard 4705

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės j Naujienas.

Ypatingai Lietuvos, piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

NAUJI ENO
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

□piKe mis on lour 3ax.IHtM DAY5 AKE GUNE EUKEVEK

CATCfAi

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER!
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Lietuvoje tebeina ir dar ilgą laiką eis kova dėl lais- 
vės.

Viena tos kovos dalis jau beveik pabaigta: Lietu
va išsivadavo iš svetinio jungo ir gyvuoja, kaipo nepri
klausomai valstybė. Tik dar ne visos Lietuvos žemės yra 
sujungtos nepriklausomoje respublikoje.

Tečiaus nė vieno krašto gyventojai negali tenkintis 
vien tik išorine laisve. Rusija, sakysime, jau nuo dau
gelio šimtų metų nebuvo kitų pavergta, bet jos gyven
tojai nerimo, maištus ir revoliucijas kėlė, iki nebuvo 
nuverstas carizmo jungas. Ir Lietuvos žmonės nerims
ta, neturėdami savo šalyje politinės laisvės.

Tuoj po susikūrimo nepriklausomos Lietuvos, ši 
nauja valstybė bandė tvarkytis taip, kad visi jos pilie
čiai turėtų sprendžiamų balsų viešuose reikaluose ir 
butų lygus prieš įstatymus. Šita prasme buvo pagamin
ta Lietuvos konstitucija ir per eilę metų sulig išdėsty
tais joje dėsniais buvo sudaromos Lietuvos valdžios. 
Bet 1926 m. gruodžio mėnesį ta laisva santvarka Lie
tuvoje tapo panaikinta, ir dabar tenai eina žmonių 
kova dėl jos atsteigimo.

Vargiai galima abejoti, kad ši kova bus laimėta 
netolimoje ateityje. Metai kiti atrodo ilgas laikas, kai 
reikia laukti, kad įsikūnytų tas, ko mes trokštame. To
dėl tie trejetas su viršum metų fašistiškos diktatūros, 
kurie prasidėjo naktiniu “puču” Kaune ir tebesitęsia 
iki šiol, daugeliui gal jau ir viltį atėmė, kad Lietuvos 
žmonėms kada nors galės vėl sugrįžti laisvės gadynė. 
Bet tai yra neišvengiama. Visos tautos, o ne kokių ten 
karaiių ar “didvyrių”, pastangomis sukurta valstybė 
negali ilgų laikų taip gyventi, kad beveik visa tauta joje 
butų laikoma vergų vietoje!

Bet čia kyla klausimas, kodėl Lietuva, kuri pirmai
siais savo nepriklausomybės metais dėjo pagrindus de
mokratinei respublikai, paskui atkrito į despotizmų? 
Kodėl ji leido tiems, kurie neapkenčia žmonių laisvės, 
pasigauti į savo rankas valstybės vairų?

Pagalvoję apie tai, rasime, kad* svarbiausia prie
žastis tai nepakankamas žmonių apsišvietimas. Lietu
vos liaudis nemokėjo, kaip sakoma, atskirti pelus nuo 
grudų. Jai į vadus sugebėjo įsiskverbti toki elementai, 
kurie masinančiais obalsiais dumia akis minioms ir, 
prisidengdami įvairioms gražioms skraistėms, išnaudo
ja jas. Pažvelgę į konstitucinio Lietuvos gyvenimo 
periodų (nuo St. Seimo susirinkimo iki gruodžio per
versmo), mes pamatysime, kad net ir tuomet i valdžios 
viršūnes įsiskverbdavo dažniausia ne liaudies draugai, 
bet jos mulkintojai ir skriaudikai.

Lietuvų ilgiau, negu kas kitas, valdė klerikalai ir 
jie pridirbo tiek visokių šunybių, “demokratijos” vardu 
(patys savo širdyje būdami autokratijos ir priespaudos 
šalininkai), kad tuo žymiam laipsnyje buvo prirengta 
dirva konstitucinės santvarkos nuvertimui. O kai Lie
tuvoje įsigalėjo tautininkų diktatūra, tai klerikalai su 
jų pagelba uždėjo dar naujų jungų Lietuvai — konkor
datų su Vatikanu, kurio rezultate šiandie Romos papa 
yra beveik paėmęs savo kontrolėn mokyklas Lietuvoje!

Taigi, norint Lietuvoje atsteigti ir pastatyti ant 
tvirto pamato tikrai demokratiškų laisvų santvarkų, 
reikia išvaduot Lietuvų iš klerikalizmo vergijos. Kleri
kalizmo galybė yra žmonių tamsume. Kovoje su kleri
kalizmu stipriausias ginklas yra apšvieta.

Šita dalykų gerai supranta Lietuvos Kultūros Są
junga, kurios atsišaukimas suaugusiųjų švietimo rei
kalu neseniai pasiekė ir Ameriką. Tenai skaitome:

“Musų kraštas šiuo momentu gyvena didelį 
kulturinį krizį. Keletu metų migdoma liaudis prade
da pabusti; ji, kaip po žiemos šalčių gamta, dairosi 
šviesos — saulės spindulių. Ji laukia įvairių moks
lo klausimų, politinių, ekonominių, tautinių, religi
nių problemų išsprendimo, ar bent jųjų objektin- 
gesnio išaiškinimo. Vatikano valstybės, jojo viena
šališkos pasaulėžiūros gerai disciplinuotų agentų 
kadrai jau yral pastatę kilpas ant visų kelių ir vieš
kelių. Jiems atsispirti neorganizuotiems nelengva, 
nes jie yral suėmę i savo rankas kuone visų kultū
rinį musų krašto gyvenimų. Sudarytas su Vatikanu 
konkordatas atidarė jiems kelių į musų jaunimų; 
jie gali steigti savas mokyklas ir universitetų, ne 
savo, bet musų valstybės iždo liaudies sudėtomis

lėšomis. Kėsinasi pasiimti ir spaudų, vadinas, pasi
kinkyti ir suaugusius į savo vežimų. Daugumas 
Europos tautų jau yra nusikračiusios to joms sve
timo Romos valdovo, kitos ir lig šios dienos velka 
jojo jungų ir kultūra dėl to yra toli atsilikusios.... 
Ne Vatikano valstybės agentams įsakinėti mums, 
kaip auklėti jaunuomenė, tvarkyti mokyklos ir uni
versitetas; ne jųjų dalykas cenzūruoti musų spau
dų!”
Aišku, Lietuvoje plinta supratimas, kad, siekiant 

politinės laisvės, reikia kovoti kartu dėl minties bei są
žinės paliuosavimo nuo klerikalizmo jungo.

Gerai butų, kad ši mintis kuoplačiausia pasklistų 
ir Amerikos lietuviuose. Nes ir pas mus aršiausias vi
suomenės progreso priešas buvo ir tebėra klerikalizmas, 
kuris visur kiša savo purvinų nosį, visiems naudingiems 
darbams stengiasi pakenkti.

Pas mus dar didesnės) svarbos, negu Lietuvoje, turi 
švietimas jaunuomenės, kurių klerikalizmas pavers Ro
mos vergais, jeigu pažangioji visuomenė ja nesirūpins!

Dirbdami ranka už rankos su tokiomis organizaci
jomis, kaip Lietuvos Kultūros Sąjunga, mes galėtume 
ir Lietuvai daug gero padaryti, ir patys kultūriškai 
pakilti.

Apžvalga
KOMUNISTAI IŠARDĖ KOMU

NISTŲ MITINGĄ

Prieš keletą dienų “Naujie
nose” buvo paduota žinia apie 
tai, kaip komunistai-stalincai 
užpuolė kairiųjų komunistų (lo- 
vestoniečių) prakalbas New 
Yorke ir iššaukė jose mušty
nes, taip kad 'turėjo ateiti poli
cija ir daryti tvarkų. Tų patį 
įvykį aprašo ir “Laisvė”, iš
reikšdama džiaugsmą, kad lo- 
vestoniečių mitingas buvo iš
ardytas ir jie “nei mažiausio 
tikslo nepasiekė”.

Brooklyno komunistų organas 
rašo taip:

“Ex-komunistai, lovestonie- 
čiai, virtę kontrrevoliucionie
riais, bandė pažaisti vardu 
drg. Ruthenbergo, velionio 
Partijos vado, ir , tuo budu 
pameškerioti šalininkų. Sek
madieni jie buvo surengę mi- 
itingelį neva Ruthenbergo pa
minėjimui. bet ištikro tai ar
dymui komunistinio judėjimo 
Amerikoj. Ir pasirinko jie 
tam mitingėliui madingą vie
tą — Tuxedo Han svetainę, 
prie Madison Avė. ir 59'th 
St., New Yorke, kur buvo su
ėję kokie 125 asmenys'.

“Viena darbininkė (komu
nistų partijos specialiai tam 
tikslui atsiųsta!—“N.” Red.) 
užprotestavo prieš naudojimą 
Ruithenbergo vardo tokiems 
tikslams. Tuojaus lovestoniš- 
kiai gorilos užpuolė ją bliak- 
džekiais mušti. Keli kiti dar
bininkai šoko ją apginti. Lo- 
vestoniečiai griebėsi už krės
lų ir įvairių muštynėms įran
kių, kuriuos buvo atsinešę 
(ar ir krėslus buvo-atsinešę? 
— “N.”' Red.). Dar jie pasi
šaukė ir policiją. Vienas lo- 
vestonietis pirštu rodė polic- 
manams, katram būtent kirst 
buože į galvą.

“Užsikūrė toks ermyderis, 
kad suiro visa lo vestoji iečių 
vakaro programa (to komu
nistų chuliganai, padariusie
ji triukšmą svetainėje, tik ir 
norėjo! — “N.” Red.); sve
tainė buvo ištuštinta, nei ma
žiausio tikslo! lovestoniečiams 
nepasiekus.”
O lovestoniečiai, kurių pra

kalbas komunistai šitaip begė
diškai suardė, dar neperseniai I 
buvo vienoje partijoje su Fos- 
terio sekėjais, “reguliariais” 
komunistais. Lovestone buvo 
net visos komunistų partijos 
vadaą. Dabar jau jie vieni ant
riems skaldo galvas.

LENDA YLA Iš MAIŠO

Aną dieną “Naujienose” bu
vo nurodyta, kad tie “tautie
čiai”, kurie agituoja už Jono 
Tareilos kandidatūrą į SLA. 
Iždininkus, visai nesiskaito su 
narių daugumos valia, pareikš
ta balsavimuose. Jie žino, kad 
balsavimuose Tareila pralaimės, 
nes jau ir nominacijose jisai 

pasiliko užpakalyje, visų kandi
datų. Kuomet K. Gugis gavo 
beveik 4,000 balsų, o sekantis 
kandidatas t (bolševikas) gavo 
apie 3,000, tai už Tareilą bal
savo mažiaus kaip 1.000.

Iš anksto žinodami, kad Ta- 
reila prakiš ir galutinuose bal
savimuose, jo rėmėjai tečiaus 
visgi “stikina” už jį ir gana. 
Kodėl? Todėl, kad jie yra pa
siryžę sudaryt budimam SLA. 
Seime būrį saviškių delegatų, 
iš kokio tuzino kito žmonių, ir 
su komunistų pagelba sulaužyt 
visuotino balsavimo rezultatus.

Kad šitoks yra tareilinių 
“skymas”, tai patvirtina tik-ką 
išleistas J. žemantausko raudo
nas lapelis, kuriame jie agituo
ja už Tareilos kandidatūrą. Te
nai tarp ko kito sakoma:

“...Viršininkus nariai tik 
rekomenduoja, o seimas juos 
išrenka iš rekomenduotų kan- 

\ didatų. Taigi viršininkus ren
ka tik seimas.”
Vadinasi, į visuotiną narių 

balsavimą tareiliniai spiauja. 
Jie atvirai rengiasi prie to, kad 
visuotino balsavimo pasėkas 
Seimas atmestų ir paskirtų Iž
dininku tą. kuris visuotinuose 
rinkimuose gavo mažiausia už 
visus balsų!

šitame savo pasikėsinime už
karti Susivienijimui Iždininką, 
kurį remia tik mažiukė dalis 
SLA. narių, tareiliniai speku
liuoja, kad jiems padės bolševi
kai. Be bolševikų pagelbos, aiš
ku, jie negalėtų nė svajoti apie 
visuotino balsavimo rezultatų 
atmetimą. Bolševikai gi, žino
ma, tikisi, kad su tareilinių pa
gelba jiems pasiseks , pasiekti 
savo tikslą, t. y. įstatyti į SLA. 
viršininkus (jei ne į visas vie
tas, tai bent į Iždininko) savo 
žmones. Neš visuotinam balsa
vime bolševikų kandidatai, be 
abejonės, bus prakišę taip pat, 
kaip ir Tareila.

Tuo budu dvi mažumų gru
pės — bolševikai ir tareiliniai 
—■ rengiasi, padavusios viena 
antrai ranką, padaryti ateinan
čiam SLA. Seime “perversmą”. 
Iki šiol Susivienijimas laikyda
vosi tos tvarkos, kad Seimai 
tik formaliai patvirtindavo tuos 
viršininkus, kurie būna išrinkti 
visuotinu balsavimu. O dabar 
tareilinių ir bolševikų blokaš 
bandys įvesti naują tvarką, žiū
rėsime, ar jiems pavyks.

JUOKAI
—Na. vaikučiai, — paklausė 

mokytojas per pirmąją tikybos 
pamoką — pasakykit man kaip 
vadinasi ta vieta, kur( visi geri 
žmonės turės patekti?

_ • •• • •
Aš jums paaiškinsiu: dideli 

gražus rūmai, aukšti auksiniai 
stulpai, šventųjų pilna, gražiau
sia muzika girdėti — žinote da
bar?

—Kino!—riktelėjo visa klasė.

—Juo garsiau aš savo mažą
ją dukrytę šaukiu, juo ji silp
niau girdi. Kas gi iš jos bus?

—Telefonistė.

Duchoborai
“Laisvės sūnus” pakliuvo bė

don.— Ypatingas protestavi- 
mo būdas.—Raudonas gaidys. 
—Kanadon duchoborai atvy
ko iš Rusijos- — Duchoboirų 
darbštumas. — Pasaulio pilie
čiai. — Komunos*. — Pamal
dos. —Nenori, kad jų vaikai 
lankytų mokyklas.

Prieš ketvertą mėnesių Ka
nadoj, Saskatchewan provinci
joj, penkios’ dešimtys devyni 
“laisvės sūnų” pateko bėdon: 
jie tapo pasiųsti šešiems mėne
siams į kalėjimą. Trys dešim
tys septyni berniukai ir mer
gaitės, kurie papildė tokį pat 
prasikaltimą, kaip ir jų tėvai, 
tapo atiduoti vaikų priežiūros 
draugijų globai. “Laisvės su- 
nųš” paradavo be drabužių. Tuo 
budu jie pareiškė savo protes
tą prieš mokėjimą mokesnių ir 
siuntimą savo vaikų i mokyk
las. •

“Laisvės sūnus” yra religinė 
sekta, kuri prieš keletą desčt- 
kų metų apleido Rusiją. Tos 
sektos išpažintojai yra žinomi 
kaipo duchoborai. Bendrai 
imant, duchoborai yra labai 
darbštus ir ramus' žmonės. 
Stambiausi jų yda yra fanatiš
kumas. Kanadoj -British Co- 
lumbia, Alberta ir Saskache- 
wan provincijoj —jų priskaito- 
ma iki 15,000. Del panašaus 
prasikaltimo British Columbia 
provincijoj į kalėjimą tapo pa
siųsta 103 duchoborai.

Liepos pabaigoj ir rugpiučio 
pradžioj duchoborai surengė ke
letą demonstracijų. Maršavo jie, 
žinoma, be drabužių. Tačiau 
vien tik tuo jie nepasitenkino. 
Netoli nuo Brilliant, B. C., kur 
jie turi gražias' farmas, tapo 
sudegintos ir sugriautos kelios 
valdžios įsteigtos mokyklos. 
Duchoborai nenorėjo siųsti savo 
vaikų į mokyklas, kur mokoma 
nepriimtini jiems dalykai. Be
lankydami mokyklas, vaikai už
sikrečia modernizmu ir pradeda 
nebegerbti savo tėvų tikėjimą.

Kada į nuogų “laisvės sūnų” 
paradus valdžios atstovai neat
kreipė dėmesio, tai duchoborai 
panaudojo raudoną gaidį: su
degino mokyklas, kad išgelbėti 
savo vaikus nuo užsikrėtimo 
erezijomis. Kai nebus mokyk
lų, galvojo jie, tai jų vaikai bus 
išgelbėti nuo velnio žabangų.
- Duchoborai priešinasi mo- 
kesniams iš principo. Jie sam
protauja taip: mokesniai ren
kama tam, kad palaikyti dide
les armijas ir laivynus. Jų re
ligija draudžia kariauti. Reiš
kia, negalima remti tokį daly
ką, kuris' yra priešingas religi
jai. Ir vėl duchoborai užpro
testavo: surengė nuogųjų pa
rodą. O tame, sakė jie, nėra 
nieko blogo. Juk Dievas su
tvėrė žmogų be drabužių, todėl 
jis neprivalo sarmatytis savo 
nuogo kūno.

Brilliant miesto gyventojams\ 
toks paradas nelabai tepatiko. 
Įsimaišė policija ir norėjo iš
sklaidyti nuogųjų demonstraci
ją. Bet iš to nieko neišėjo. Du
choborai tik išsiskirstė nedide
liais būreliais ir paradavo gat
vėmis. Tąsyk tapo pakviesta 
pagalbon ugniagesįai. Pastarieji 
nuogus duchoborus pasitiko su 
šalto vandens srove. Tatai davė 
pageidaujamų rezultatų: de
monstrantai apsivilo drabužiais 
ir išsiskirstė. Tiesa, ne visai 
ramiai,—pakelyj jie pagavo ke
lis ugniagesius ir pavaišino 
juos kumštimis.

Po tų demonstracijų prasidė
jo areštai. Tapo suimta gana 
daug žmonių. Kalėjimuose net 
vietų pritruko. Teismas, žino
ma, daugelį jų išteisino, o pa
smerkė tik vadus.

Duchoborai atvyko į Kanadą 
prieš tris dešimtis metų. 1899 
m. iš Rusijos į Halifaxą atvyko 
j ų 8,000. Kvėkcriai ir garsus 
rašytojas Levas Tolstojus su

kelio, t. y. nepaniekintų savo 
tėvų tradicijas ir religiją.

Kada duchoborai atsisako 
siųsti savo vaikus j mokyklą, 
tai jie yra verčiami pamokėti 
pinigiškas pabaudas. Prieš po
rą metų jie sudegino desėtką 
mokyklų, manydami, kad tuo 
budu jiems pasiseks atsikratyti 
nuo moderniškos' dvasios. Bet 
jie skaudžiai suklydo. Valdžia 
privertė juos pastatyti naujas 
mokyklas. Ir jų vaikai vėl tu
rėjo jas lankyti.

Nors ir dar kaip duchoborai 
stengiasi apsaugoti savo vaikus 
nuo moderniško gyvenimo įta
kos, bet jiems tatai ne labai te- 
siseka. Jaunoji gentkartė po 
truputį, taip sakant, pradeda 
atsipalaidoti nuo senovės prie 
tarų. Ir žinovai tvirtina, kad 
duchaborų sekta vargu labai il
gai begalės išsilaikyti,— anks
čiau ar vėliau ji turės pranykti.

—K. A.

rinko reikiamus pinigus, kad 
apmokėti jų kelionės išlaidas į 
Kanadą. Iš Rusijos jie privers
ti buvo bėgti todėl, kad val
džia juos buvo pradėjusi labai 
persekioti. Daugelis’ ją pateko 
į kalėjimą, o kai kurie atsidūrė 
net Sibire. Jie buvo savo rų- 
šies komunistai, nes gyveno 
komunose.

Kanados valdžia juos apgy
vendino Saskachewan provinci
joj. Pavesta jiems tapo 450.- 
000 akerių žemės. Naujakuriai 
su didžiausia energija stvėrėsi 
darbo. Moterys' pradėjo dirbti 
laukus, o vyrai išvyko j mies
tus, kad užsidirbti pinigų ūkio 
reikmenoms įsigyti. Ačiū savo 
pasiryžimui ir nepaprastam 
darbštumui jie per trumpą lai
ką prasigyveno, šiandien jų 
ūkių ir kitos nuosavybės vertė 
siekia $8,000,000.

Kuriam laikui praslinkus, 
Kanados valdžia iš duchoborų 
atėmė 360,000 akerių žemės, 
kadangi jie nepildė tam tikrų 
patvarkymų. Nuo pat savo at
vykimo į Kanadą duchoborai 
vengė pilietybės. Jie pasivadino 
pasaulio piliečiai, šiandien jie 
Kanadoj, o rytoj—kur nors ki
tur. Jie taip pat buvo nusista
tę prieš registravimą gimimų, 
vedybų ir mirčių.

Daugelis' jų net dabar atsisa
ko pildyti registracijos patvar
kymus. Mat, jie yra “laisvės 
sūnus” ir jokių suvaržymų ne
pripažįsta. Bet kai kuriuos du
choborus moderniškas gyveni
mas paveikė: jie priėmė Kana
dos pilietybę ir nesipriešino re
gistracijai.

Prieš dvidešimtį metų apie 
penki tūkstančiai duchoborų iš
vyko į British Columbia provin
ciją ir apsigyveno Kootenay 
klony. Jų vadas, Petras Verigi- 
nas, užpirko 15,000 akerių že
mės. Atrodė, kad ten jokiu 
budu nebus galima įsigyventi. 
Tuo laiku ten buvo tik miškai 
ir tyrlaukiai. Vienok duchobo
rai nenuleido rankų. Jie su di
džiausia energija pradėjo dirbti. 
Šiandien ten randasi puikiausios 
farmos.

Tiek Saskachevvane, tiek Bri
tish Columbia provincijose du
choborai gyvena komunomis. 
Viskas priklauso komunai. Va
dinasi, turtas yra bendras. Visi 
turi dirbti. Komuna turi savo 
iždininką, kurio žinioj randasi 
pinigai. Jis perka visas gyve
nimo reikmenis. Apyvarta ko
munos yra pusėtinai didelė. Pa
vyzdžiui, British Columbia du
choborų komuna per metus par
duoda už $500,000 įvairių pro
duktų.

Nors' tai ir gana idealistiškos 
komunos, bet fanatikų netrūks
ta. Jų juk yra kiekvienoj re
ligiškoj sektoj. Duchoborai ne
valgo mėsos. Jiems draudžia
ma yra žudyti gyvulius. Pamal
dos nėra laikomos bažnyčioj, 
nes jokių bažnyčių jie ir netu
ri. O kuomet nėra bažnyčių, 
tai nereikia ir kunigų. Kiekvie
nas, sako duchoborai, gali mels
tis namie, skaitydamas bibliją.

Tačiau gana dažnai melstis 
duchoborai susirenka į būrį — 
po kelis desėtkus. Tos pamaldos 
esti kartais labai emocingos. 
Praeitą vasarą .policijai tapo 
pranešta, kad pas vieną: ducho
borų šeimą įvyksta labai keistos 
pamaldos'. Esą iš didelio susi
jaudinimo laike pamaldų šeimi
ninkai nusirengia nuogi. Polici
ja turėjo nemažai darbo, kol su
valdė įtūžusius duchoborus.

Pirmas paradas įvyko prieš 
dvidešimtį metų, kada apie 500 
duchoborų žiemos laiku nusiren
gė ir pradėjo maršuoti, ieško
dami pranašo, žinoma, įsimaišė 
policija ir jėga juos priverto 
grįžti namo.

Praeitų metų protestų para
dai vyriausia įvyko dėl mokyk
lų. Duchoborai labai priešingi 
yra siųsti savo vaikus į valdiš
kas' mokyklas. Mat, jie bijosi, 
kad jų vaikai neišeitų iš gero

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, 
skauda galvą, suka raumatizmas, 
valgis nesivirškina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokios 
bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradek gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. .» 
Ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės • negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurj kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tų bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimas ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimas ren- 
dauninkams.

*5 Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne kaina
7. Gaukit apdraudą pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesnę kaina.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

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

vokatais kiekvienu klausimu ir gauti 
iš jų patarimus veltui.

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice pirm gegužio 30, 1930, gaus 
narystės teises už $2.

Vardas ................................................

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

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Flight”
Veikalas, kuris kiekvieną 

suįdomins
Dalyvaujant

Jack Uolt, Lila Lee, Ralph
Graves

Taipgi
V itaphone V ode vilio

Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

I

......................
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Kontesto Vedėjui 
Juliui Mickevičiui

. Gerbiamasis:

Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 
Lygias ir Dovanas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų
Komisija:

Dr. A. J. Karalius
Dr. C. K. Kliauga
J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

Musų Kontestantai

Mrs. M.

, dos”—su tokia mintim leidaus 
i darba.

Užeinu lietuvio grosernėn. 
; žmogus karštas bažnytinis. Gy- 
i vena lietuvių tarpe, vienok biz- 
i nis pas jį mažai eina. Iš to 
' pačio namo žmonės eina ir to
liau perkasi, o pas jį ne. Sako, 
viską brangiau paskaito ir... ne
žiūrint katalikiškų jo pažiūrų, 

' kartais ir šūkčioja. Mat. lie-Kemėšienė
Kemėšienė yra! tuviai, dažniausiai, greitu laiku 
1---  -----norj pralobti ir tuomi sugadina

sau biznį. Išsišnekam mano 
reikalu. “No... sako—“Naujie
noms skelbimo neduosiu”—“All- 
right” sakau— gausim kitur.”

Užeinu lietuviško vokiečio 
krautuvei!. Laiko panešiotų 
baldų (rakandų) krautuvę. Ran
du užgulusį ant senos Viktro- 
los, valo (klynija- vyras išsi- 

;' juosęs. “Kaip biznis?” — sa- 
Blogai, vyreli”—sako vo-

P-nia M. R. 1 
musų sena pažįstama, praeita
me “Naujienų” kontes e veikė | 
kaipo kontesto veidėjo pagelbi-, 
ninkė, o šiame kontešte stojo 
darban kaipo kontestantė. Kaip 
seksis kontesto darbas p-niai 
Kemėšienei sunku numatyt,!
bet kaip ten nebūtų, ji visgi I 
nebus paskutinioji kontesto'
darbe. Turėdama platų prityli- j( 
mą panašiuose darbuose, nesi 
senesniuose laikuose yra buvusi įau 
keliajanti bolševikų mokytoja, j lietukas—“niekas nieko neper- 
vėlesniuose laikuose stambi san- ( vįSį skundžiasi bedarbe. Jei 
dariečių darbuotoja, o dabar , įr ką, tai S€na, pigų daik- 
“naujienietė” ir sykiu kontes- La» 
tantė. < 
Kemėšienei kontesto darbe.

. c Advertaizom” dabar nei 
Gero pasisekimo p-niai i cen(0 negaliu leisti, štai itai- 
--------------- --------- Į sjau iange rumo pavidalą ir tas

I nieko neatneša”. “Well!., sakau 
j —good bye” (aš pats 
j kad jis niekų neturi).

Dar vieną, kita mažų 
' rių aplankiau ir grįžtu

matau

biznie- 
namo.

' Pirmos dienos pasekmės men- 
|ko's’, bet ar tai nuliūsti?!.. O, 
i ne!.. Tik palaukit... Conn. vals- 
i tijos lietuviai neapleis. Iš pir-

neno- 
“pir-

mos dienos aš daug nei 
. riu. nes žmones sako, kad 
mi šuniukai—per tvorų”.

Kontesto Vedėjui 
J. Mickevičiui

Kazys Braaas
Musų darbštus kontestantas 

p. K. Brazas su pat pradžia 
kontesto Sydney Minės, N. S., 
pasirodė aktyviu darbuotoju. 
“Naujienos” yra džiaugsmingos
turėdamos savo darbštų kontes-| Gerb. Tamsta: 
tantą Kanadoje. Pisitikim, kad i 
kontestantas Brazas' kontesto 
darbe progresuos sėkmingai, 
kad laimėjus atatinkamas do-

Kontestantų Laiškai * nedaue
PIRMOJI DIENA KONTESTO 

DARBE

kontestantas J. Krukonis

Prisikroviau pilną 
amunicijos” kaip ve: 
nygutes, dvi biznio

Informacijas ir reikalingas 
kontestui rasytes aplaikiau, 
ačiuoju, kad suteikėt galę man 
būti kontestantų. Nors nesiti
kiu, kad galėčiau daug ką nu
veikti kontesto darbo lauke, nes 

kiaušiai lietuvių, o prie 
to dar bedarbė siaučia. Bet 
šiek tiek visgi naujų prenume
ratorių “Naujienoms” rasiu.

Kaipo kontesto dalyvis iš Ka
nados sveikinu visus J. V. kon- 
testantus ir džiaugiuos, kad mes 
visi bendrai galime kulturinį 1Y L tž Į 1 I

kvitu darbą dirbt—platinam vieną iš 
LnvffOO rimčiausiu lietuvių dienraščių Knygas * . t

’ z / -X v •• • t
rimčiausių lietuvių dienraščių

(jas turiu rodyti tiems koštu- Naujienas .
Su aukšta pagarba,

Aug. Janeliunas, 
Regina, Sask., Canada.

meriams, kurie norės duoti skel
bimus), keletas' “Naujienų” | 
laikraščio num. (juos irgi rody
siu kaipo pavyzdį musų garbin
go laikraščio), pavyzdinės skel- p nu* Mickevičiui,, 
bimų kortos, švarios popieros | K°ntesto Vedėjui, 
keli lapai (jis bus reikalingas i Gerb. Tamsta: 
ar skelbimams suredaguoti, ar 
kitam kam), man žinomų as
menų ir įstaigų adresų lapas ir 
1.1. Viską susitvarkęs ir ašt
riai paišelį pasiaštrinęs (dan
tys ir liežuvis taip pat reikia 
pasiaštrinti. nes reikės daug s

Reikalingas kvitas ir paaiški
nimus aplaikiau, dabar tiktai 
reikia man pradėti dirbti. Iš- 
anksto numatau, kad darbas bus 
sunkus, nes Montreal lietuviai 
labai išsiskirstę gyvena. Bet 
kaip ten nebūtų dirbant visgiI Iii 'VVH UVMUVU UUMCliiU v

kalbėti ir įrodinėti ne vienam! yra galima šis tas' laimėti. Ma- 
geros spaudos reikšmę), išdro-i lonėkite man pranešti apie skel- 
žiau į miestų. Musų miestas! bimų kainas “Naujienose”, kai 
nemažas, bet nepramoningas. kurie biznieriai nori žinoti. Man 
Lietuvių biznierių, apart kelių j regis, kad man pasiseks ne vien 
grosernių, kaip ir nėr. Profe-1 skaitytojų “Naujienoms” gauti, 
sionalų lietuvių, apart vieno! bet ir skelbimų į “Naujienas” 
graboriaus, irgi nėra. j parduoti.

-aplankysiu ; 
aiškinsiu ir!

tai bus šiek tiek dvasines nau- i

‘Laimėsiu ar ne
lis. Kalbėsiu,

Su pagarba,
VI. Matulaitis,

Montreal, Canada.

Paveikslų siunčiu, kaipo kon- 
l'testantas tuoj pradedu dirbti, 
bet nežinau kokios bus darbo 
pasekmės, bet esu tikras, kad 
i pirmą laipsnį tikrai įtūpsiu. 
Man smagu, darosi matant, kad 
Kanadoj randasi daugiau kon
testo dalyviu, reiškia, mums vi
siems supuola sveikos mintys, 
kad platinti “Naujienas”.

Su gilia pagarba,
S. A. Kavoliunas, 

llamilton, Ont., Canada.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Liepos' ir Rugpiučio nieko.
Rugsėjo ..........................
Spalių ..............................
Lapkričio.................. .......
Gruodžio .......................
Viso kitų kolonijų aukų $432.30

Palyginimas:

38.00
14.00
19.00
25.15

vardai, nežiūrint kokia kas su
mą, pinigų aukavo.

Knygos peržiurtos nuo sausio 
1 d. 1928 m. iki sausio 1 d. 1930 
m. šis $378.78 balansas pasi

lieka šiems 1930 metams iki 
sausio 1 d.

Iždo globėjai:
K. J. Semaška,
.J. Baranauskienė.

“Naujienų” Kontesto V-jui 
J. Mickevičiui
Gerbiamasis';

Pirmas šūvis jau iššauktas, 
siunčiu glėbį naujų skaitytojų 
“N-noms”. Tegul parodo kiti 
Kanados kontestantai kų jie ga
li. Visi Sydney Minės, lietuviai 

visamsiunčia labas dienas
“Naujienų” personalui.

Good Bye,
Kazys Brazas,

Sydney Minės, N. S.,
Canada.

čekiu

Kontesto Vedėjas ir 
“Naujieniečiai”—

Siunčiu Jums sykiu su 
ir daug labų dienų. Mano čekį
prašau įdėti “Naujienų” iždan, 
prenumeratorius padėti ant lis- 
to, o labas dienas padalykite vi
sam “Naujienų” personalui ben
drai neaplenkiant nei proletaro 
dženitofiaus.

Mudu su kontestantų Povilai
čiu esame geri draugai, nesi
pykstame; tiesų pasakius, man 
nėra ko pykti, nes “šiur” žinau, 
<ad p. Povilaitį kontesto darbe 
tikrai sumušiu. Todelgi aš py
kime darbų palieku Povilaičiui.

Nedėlioję važiuoju į Sagi- 
naw, Bay City ir Flint, ten dar 
tikiuos prižvejoti “Naujienoms” 
skaitytojų. Reiškia, Detroitas 
gyvuoja.

Wm. Bukšnis,
Detroit, Mich.

“N.” Kontseto Vedėjui 
J. Mickevičiui

Gerbiamasis:
Vėl pustuzinį skaitytojų 

“Naujienoms” prisiunčiu. Reiš
kia dirbu išsijuosęs, kad “Nau
jienas” išplatinus Rockforde. 
Darbas kolei kas sekasi, esamas 
kliūtis laipsniškai apgaliu, vie
tos “naujieniečiai” teikia man 
parama kontesto darbe.

Su pagarba Jums,
J. J. Petraitis, 
Rockford, III.

PAKRIKIMAS NEBUS RIM
TAS, JEI VIDURIAI GAUS 

ŠIĄ PAGELBĄ

Kada jus būnate nesmagus, 
skauda galvą, ima kvaituliai, 
ėda ątirumas, turite padengtų 
liežuvį, prastą kvapą, stokuoja 
apetito ar energijos — nenusi
minkit. Galbūt tai konstipa- 
eija.

Paimkit Cascaret saldainį šį 
vakar ir pamatykit kaip grei
tai visi jūsų nesmagumai iš
nyks. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; negi gasų pilve ar 
viduriuose. Apetitas pagerėja; 
virškinimas pasidaro veikles
nis. Paimkite kita rytoj va
kare ir sekamą vakarų. Paša
linki! iš sistemos visas rūgs
tančias atmatas. Tada pama
tysite kaip jūsų vidurių veiki
mas bus reguliaris ir pilnas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip pri- 
pažysta daktarai, tikrai susti
prina vidurių muskulus. De
šimt centų visose aptiekose.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
/L Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didele algų. 
Jus galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 

■Jį aK mimo i trumpų laikų. Di- 
įj | plomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos 
knygeles.

f/Įjk MASTER COLLEGE
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 11.

Šerno Fondo Komi 
teto atskaita už 

1929 metus

Chicagiečių ...
Kitų kolonijų

$656.41
432.30

Viso už 1929 m. įplaukų 1088.71 
Balansas už 1928 m..... 1085.82

šioje atskaitoje paduodame 
kiekvieno menesio įplaukas. Au
kavusių asmenų bei draugijų 
vardus nekartosime, nes kiek
viena auka tuoj būna paskelbta 
spaudoje kaip tik jos 
priima nuo aukotojų.

Chicagiečių aukos
Sausio mėnesy ...............
Vasario ...........................
Kovo ....................... .........
Balandžio ......................
Gegužės ............... ............
Birželio ...... ......................
Liepos ir rugpiučio nieko 
Rugsėjo .......................... .
Rugsėjo mėn. 16 d. ant Tau

tiškų kapinių surinktos 
aukos prie atidarymo pa
minklo ...... J....... .... $367.44

Spalių ir Lapkričio m. nieko.
Grudžio ........................  20.03
Viso chicagiečių aukų $656.41

Kitų kolonijų aukos
Sausio mėn.'...................... $47.40
Vasario ...
Kovo ......
Balandžio 
Gegužės . 
Birželio ....

Viso ižde $2174.53

Fondas

$13.00
31.34
10.00

$13.00
87.63
86.00

28.00

. 14.50
127.00
51.50

.. 41.20

Išlaidos už 1928 metus
Dr. P. Zaltoriui smulk. išl. $1.50
Krasos ženklai ............... 24.00
Sandara Pub.-Co. už spaudos 

darbus ......................  12.00
Perkėlimas' Šerno kūno 35.00
P. J. linkiui už reliefo mo

delį .. <......................  200.00
Wunderlich Granite Co 1500.00
Crane & Co. už nuliejimų 

reljefo ............... ,.....  23.25

išlaidų ............... $1795.75
Iždo stovis

Viso
Viso

įplaukų 
išlaidų .

.... $2174.53
... $1794.75

.'Balansas pasilieka.......$378.78
Knygos, kaip finansų sekreto- 

I riaus, taip ir iždininko yra ve- 
: damos geriausioje tvarkoje. Pa- 
į žymėtina, kad finansų knygoje 
'yra surašyta visų aukavusių

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

PAIN-EXPELLER

Jusp Žvaigždes 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAINtEXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIM-EXPELLERIS.

gj Išvengkite Kusulią, Peršalimą,

Ji

turėdami tokj patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, k°kj 
turi jūsų pačiu tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad I ‘
vaistu kokis tik galima gauti __,___  ____
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, _ Neuralgijos ir t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusirausimų 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
uti nugalėjimui Reutnatiškų Skaus- 

................t.

774e Lsboralones o/'

BEPRY AND SOUTH PI FTH ST5 
BROOKLYN, N.\<

i 7\i pi -1 A

DIDELIS LIUDIJIMAS APIE DIEVO 
KARALIJĄ

Iš Radio W-C-F-L Stoties 309 m. 970 k.
Nedėlioj, Kovo-March 9 dieną, 1930 m.

Pradžia nuo 8 iki 9 vai. vakare C. Standard time

CHORAS T. B. S. po vadovyste J. SERSEVIČIAUS
Šis choras T. B. T. S. jau gieda trečius metus iš stoties W0RD, Chica- 
goje. Nors jis dar jaunas, bet yra nuo žmonių pagirtas. Bus malonu iš
girsti jį šitų sykį iš stoties WCFL, Chicago, 111.

Kalbės F. Zavist temoje: Tūkstantmetis amžius
Išgirsk ir parašyk savo įspūdžius, tuomi prisidėsi prie platesnio ir 

atkartoti no skelbimo. *
Adresas laiškams: WCFL, 623 S. Wabash Avė.. Chicago, III.

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS

Siulija $50.00 ir Daugiaus
Nuolaidos už jūsų instrumentą į 

mainus ant naujo
V & aVictor

RADIO
Mados 45

Tai yra geriausia proga įsigyti atsakantį 
RADIO atsakomingose Krautuvėse 

su dideliu sučėdymu
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS BE 

PALUKŲ

Bukite musų Krautuvėse šiandien ir pa
matykite didžiausi rinkinį visų atsako- 
mingų Amerikos išdirbysčių radios ir per
sitikrinkite kiek čia pirkdami galite su- 
čėdyti!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirta
dienio ir šeštadienio vakarais ir 

Nedėlioję pagal sutartį.
Pašaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

Pilnas pasirinkimas visų leidinių Lietuviš 
kų Rekordų, visuomet esti šiose 

krautuvėse.

Komplimentuojame dėl savo Tautiečių 
Lietuvišką Programą kas Panedelio

— VAKARE PER —
W. H. F. C. RADIO Stdtį

1420 Kilocycles— Nepamirškite pasiklausyti!

7Urjįtu«J INe For fhe HOMES

H r rd

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63 St.
M. T. KEŽAS G. A. NAKROŠIS,
Vedėjas Vedėjas,
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MUSU KONTESTANTU STOVIS

Dovanos vertės $500 
Reikia balsu 15,000

LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsu 38,900 Darbas Eina Pirmyn

3
LAIPSNIS 3-čias
Dovanos vertės $250
Reikia balsi) 8000

X /V-*-

Mrs. I). ŽUKAS
4400 S. Rockwell
Avė., Chieago, 111.

Turi balsų
8025

LAHJSNIS 5-tas
Dovanos vertės $1,000
Reikia balsų 28,000

2
LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

Skaitlingas būrys ‘ Naujienų” 
kontostantų lėtais žingsniais, 
bet nuolatos žingsniuoja savo 
darbu priekyn. Kiekviename 
naujame darbe reikia prityri
mo, kad tinkamai darbo vagą 
arus. Pirmame kontesto mene
syje kontestantai mokinasi 
dirbti apskaitliuoja savo 
spėkas, sudaro prospektų sąra 
šą, išdirba savo darbui planus. 
Ir, po pirmam mėnesiui patirto 
darbo, kontestantas išvysto 
tikrąjį veikimo planą, sulig ku
riuo darbuojasi iki pačiai kon- 
testo užbaigai.

Laike praeitos savaitės pasi
rodė šeši nauji kontestantai — 
J. Martin, F. Jurėnas, Ch. Sha- 
ttas, Z. Kondrotaitė, Jokantas 
ir Tiškevičius. Greitu laiku yra 
laukiama dar sekamų aktyvių 
spėkų: p-ia Kemešiene, Chica- 
goje; A. Povilaitis, Detroit; 
Deveikis, Ciceroje; Aleksynas, 
Grand Rapids. Šitie yra kontes
tantai, kurių kontesto vedėjas’ 
gana senai laukia; jie turės su
lošti gana svarbią rolę šiame 
kontesto darbe.

Bėgyje sekamų poros savai

čių pasirodys svarbesnės kon
testo spėkos — visose koloni
jose S. V. ir Kanadoje. Nūnai 
dar yra gana sunku numatyti 
tikruosius kontesto rezultatus 
ir pačių kontestantų reikalingus 
sugabumus kontesto darbe. Tik
tai kontestui progresuojant, 
blaivės ir ūkanos kontesto dan
giškuose skliautuose — pasiro
dys svarbieji kontesto veiksniai 
ir tikrieji jų darbų rezultatai.

Nuo praeito ketvirtadienio iki 
šitam sekami kontestantai pa
rodė kontesto darbe ak'tyvumo: 
K. Petrauskas, F. Jurėnas, A. 
Jokantas, K. G. Urnežis, Mis's 
V. Williams, P. J. Juzeliūnas. 
J. Bložis, P. Tiškevičius, J. Mar
tin, J. Čekanauskas, Geo. Siugz- 
dinis, Wm. Košis, Ch. Shattas, 
F. Steponaitis, Č. M. Racaitis, 
P. D. Andrekus, J. Evanauskas. 
A. Vasiliauskas, J. Waske, J. 
Ruiko, J. J. Čeponis, F. Geista- 
ras, P. Atkočiūnas, Mrs. I). Žu
kas, J. J. Petraitis, Miss II. Re- 
dulis, Wm. Bukšnis, P. Džiau- 
gys. Miss Z. Kondrotaitė, J. Mit- 
chell, S. V. Parednis ir J. Va
lavičius. —-Julius Mickevičius,

‘‘N.” Kontesto Vedėjas.
MISS HELEN 

REDULIS
207 Julės Street 

VVestville, III.
Turi balsų

3810

SUGZDINISGEO.
504 S.
W ėst

Binkley Av.
Frankfort, III 

Turi balsų 
2003

1
I-AIPSNIS 1-nias 
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

7158 S. Morgan St

Chicago, III

JOE BLOŽIS

CH. SHATTAS

1843 S. Halsted St.,

Chicago, III.

J. ČEPONIS

So. Richmond4111

Chicago, III.St.,

A. JOKANTAS

Chicago, III.

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte, Man 
CANADA

P. J.
JUZELIŪNAS

3222 R Sk South I 3934 S. Rockvvell St.
Omaha, Neb.

A.VASILIAUSKAS'
4071 Archer Avė..

Chicago, III.
Turi balsų

1262

JOS. MITCHELL
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Turi balsų 
1243

JOE WASKE
1451 West Van

Buren St. Chicago
Turi balsų

1250

ALEX 
AMBRAZEVIČIA

3210 S. Halsted St.
Chicago, III.
Turi balsų

1280

’^įįį 0* 1

K. PETRAUSKAS 
2311 S. Leavitt St. 

Chjcago, III.
Turi balsų 

1201

PRANAS 
JURĖNAS

5823 S. Troy St. 
Chicago, III.
Turi balsų

1201

J. MARTIN
4604 — 7th Avė, 

Kenosha, Wis.
Turi balsu

1200

MISS VICTORIA 
VVILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1600

J. J. PETRAITIS
1828 Green St., 
Rockford, III.

Turi balsų
1201

K. G. URNEŽIS..
5605 S. Throop St.

Chicago, III.
Turi balsų 

1215

P. Atkočiūnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison 
Chicago. III.
Turi balsų

1205

P. SAVICKAS

114 Moultrie St., 
Pittsburgh, Pa.

Turi balsų
1201

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av. 

Roseland, III. 
Turi balsų 

1203

P. TIŠKEVIČIUS

27 Nonvood Avė., 

Brooklyn, N. Y.

P. DŽIAUGYS

6029—34th Avė.

Kenosha, Wis.

MISS Z.
KONDROTAITĖ 

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

W. BUKŠNIS
7707 Hartvvell Avė. 
Dbarborn, Mich.

1209

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

PRANAS

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct„ 
Racine, Wis.

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St., 

Chicago, III.

NON 
GRADUS
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S. D. LACHAVICH

Lietuviai Gydytojai ___

Dr. |

ne-

3201

vyra Ado- 
Edvardų ir

parap.,
Amerikoj

Moteris, Dukterys, Simai ir Giminūs.
4458 So. Wood St., Chicago, III.

Telefonai
Boulevard 5208

petnyčioj 
po piet iš 
i Tautiš-

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuc

DR. C. MICHELL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878 

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

1410 So. 49th Ct.. Cicero 
Tel. Cicero 8794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Bonifacas Baktys
su šiuo pasauliu 7 d. kovo mčn., 1929 m. sulaukęs 78 

Mirę Varnių

MRS. ANTCLIA K. JARUPti
* Physical Therapy & Midwiie 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 73141 Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė-
■ lioj nuo 10 iki 12 po pietų

Lietuvoj tėvus, brolius 
pašarvotas 

Edbrooke

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ketvirtadienis, kovo 6, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

laiku ties miesto sale, nors po
licija ir neduotų leidimo 
milo) demonstracijai.

Kas iš to pareiškimo 
netrukus pamatysime.

Gandas, kad Russell 
pasitrauks

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Kudikio emocinis 
venimas

Mėgino nusižudyti 
merginos

Pasklido gandas, kad poli
cijos komisionierius Wm. F. 
Russell rezignuosiąs ir kad jo 
viela užimsiąs dabartinis ko- 

I misionieriaus padėjėjas Martin 
E. Mullen. Pats komisionierius J
užginčijo gandą kaip netei-

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
-------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. Midway 5512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergai* 

8 iki 8 v. ▼. Utarninkai* ir 
Pėtnyčiomi* 1 iki 6 v. v.

“įvairios emocinės kūdikys
tės problemos bus svarstoma iš 
Įvairių laškaregių. Ir svarstys 
jas ekspertai tuose klausimuo
se susirinkę Čikagon konferen
cijai iš įvairių šalies vietų. 
Konferencija lies emoncinj kū
dikio gyvenimą”, taip prane
ša Dr. Arnold H. Kegel, svei
katos komisionierius.

“Konferencija įvyks Palmei’ 
House. Ji prasidės šiandie, 
ketverge, ir tęsis penktadienį 
ir šeštadieni, kovo 6, 7 ir 8 
d. Ją remia Chicago Associa- 
tion for Child Study and Pu
reni Education. Didelis kitų or
ganizacijų skaičius kooperuos”, 
sako komisionierius.

“Emocinis nepastovumas, ne
įbrisi taikymas apystovams ir 
augančio kūdikio blogų papro
čių formavimąsi bus 
ma konferencijoje, 
ekspertai savo šakose 
suos priemones, kad 
(i sunkumus, su 
susiduria taip tėvai, 
dikiai.
kūdikiams ir 
kos tėvams 
biausių programo dalių.

“Vien meilė kūdikiams ne
padės jums pašalinti kūdikių 
blogus papročius. Jeigu jus no
rite įsigyti aiškesnio suprati-

C hes te r Ja rosze ws k i 
tų, 3417 McLean avė. 
nusišauti. Nužiūrima, 
mėginęs

20 me- 
mėgino 

kad jis 
nusižudyti (lėliai to,

jog susipykęs su savo s\veel- 
hearl, p-le Annabelle Bozeski, 
1230 West Chicago avė.

William B. Jučus 
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

------ o------
Lietuvės Akušeres

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

svarsto- 
Taipjau 

disku- 
įveik- 

kuriais
kaip ku- 

Tikras kelio rodymas 
taip pat pamo

kus vienos svar-

Prasidėjo teismas dviejų kal
tinamų gemblerių — Charles 
Schaeffer’io ir Stanley Klanow- 
skio.
Svarbiausias liudininkas prieš 

juos yra Alfred Petryas. Jis 
liudija, kad Schaeffer ir Kla- 
novvski daisų gėmyje išlošę iš 
jo $8,000 jo sutaupimų. Jie 
patarę jam, kaip banko dar
bininkui, pasinaudoti banko 
pinigais, kad atsilošti. Petryas 
paklausęs ir prakišęs dar $43,- 
000 banko pinigų. Byla buvo 
užvesta prieš visus tris. Ka
dangi lėčiau Petryas sutikęs 
liudyti prieš 
nowskį, lai 
skirta.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aidų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste 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.

Phono Boulevard 7589

i visus tris.
Petryas 

Schaefferį ir Kla- 
jo byla tapo iš-

Įdomi tuo, kad ji 
jau penki metai 
ji kažin kur din-

(ietis, iškylančias jaunose ku- 
dikiti dienose, tai atsilankyki
te į šią konferenciją ir susipa
žinkite su naujausiomis melo- 
domis kūdikiams prižiūrėti ir 
juos kviečia

West parkuose
kon-
tema

Garfield parko 
;er va tori joj e.įskaita
Pruning Trees and Shrubs". 
kaitvs b'rank K. Baltins. Pra-

džia 2 vai. po pietų.
Bytoj paskaita toje pačioje; 

vieloje tema “Lily Pools”; pra-i 
džia 10 vai. ryto.

Ieško buvusio alder- 
mano

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St. 

Chicago. III 
Tel. Vktory 1115

GYDO
-------0-------

OflBO Telefoną* Virglnis 0080 
Bes. Tel. Van Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, U iki 4 Ir 
0 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisai North Slde 
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro .

----- 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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Tel. Drexel C323
Dr. 8. Zmuidzinas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL. 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
•4193 Archer Avė.

pHLCAGO. ILL. >

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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 Mihvaukee 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. t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikąį ligų 
OFISO VALANDOS j

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

Phone Midway 2880

Kraujo, odos, chroniškai

)tas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

J. W. Beaudette
Viršuj Aahland Stefa Banko

1800 So. Ashland Avė

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 Dd IK

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriška, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 diena

«

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

Jei

Dr.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, HL

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

dinti.
Koosevelt 2515-2516 |

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose reik šiluose 
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Telefonas Yards 1188

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

buvo iškelta 
atgal. Vėliau 
go. Chicago Oimc Commission 
betgi rodo, kad byla prieš 
Schaeffcrį ir K!anowski bu
vusi atidėta net 17 kartus.

Tur būt kas nors gavo “pu

tepti” — ir ne karią.

Buvęs aldermanas Titus A., 
iffa nuleistas kalėti dviems 

metams Leavensvorth kalėjime.! 
Jau yra Įsakymas išvežti jį j 
kalėjimą, bet aldermanas neži-1 
nia kur prapuolė, ir iki 
kar dienos vidurdienio jo 
galėta surasti.

Sužeisti du policiniu 
kai; sukrėsti kiti trys
Keturi policininkai sustabdė 

autą, kuriuo važiavo Theodorc 
Conlin, 115 East 111 st. Su
stabdė už tai, kad Coniino auto 
užpakalinė raudonoji šviesa 
nedegė. Stovėdami priešais 
Coniino aulo priešakines švie
sas du policininkai rašė pašau
kimą teisman. Tuo tarpu ki
tas aulas, kurį operavo Anlon

kirto iš paskos į Coniino autą. 
Abu policininkai tapo primuš
ti arti stovėjusio policininkų 
auto. Pasėkoje — du polici
ninkai sužeisti sunkiai, o trys 
automobilistai kiek lengviau.

Neleis komunistų de 
monstracijos

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
1 4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

URŠULĖ VAINAVIČIENĖ 
po tėvais Mackevičaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 3 dienų, 4:20 valandų po 
piet, 1930 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Vilkaviškio 
apskr., Bartininkų 
Krig-Obelių kaime, 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime 
mų, du sūnūs — 
Juozapa, dvi dukteris — Ane- 
lių ir Aldona, du brolius — 
Jurgi ir Juozapa, seserį Agotą 
ir gimines. Lietuvoj motinėlę 
Marijonų ir seserį Marijonų. 
Kūnas pašarvotas randasi 
12245 So. Union Avė., West 
Pullman, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 6 dienų, 8 vai. ryte iš 
namu Į šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Uršulės Vainavi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Vyras, Simui, Dukterys,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tek Yards 1741

JONAS KONDRATAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 4 dienų, 6 valandų ryte, 
1930 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Švenčionių apsk., 
Daugėliškio parap., Palinkos 
viensėdyje. Ameiįkoj- išgyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Pranciškų, po 
tėvais Konskaitė, 2 podukros— 
Pranciškų ir Sophie, 2 posū
nius — Augustų ir Mykolų, 4 
pusbrolius — Vincentas Kond
ratavičių-., Kazimieras, Leonas 
ir Aleksandras Yuršai, puse- 
serę Veronikų čičienę ir gimi
nes, o 
ir seseris. Kūnas 
randasi 10611 So. 
Avė., Roseland, 111.

Laidotuves Įvyks 
kovo 7 diena, 2 vai. 
namų bus nulydėtas 
kas kapines.

Visi A. A. Jono Kondratavi
čiaus gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Moteris, Podukros, Posū
niai, Pusbroliai, Pusescrė 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

persiskyrė 
metų amžiaus, gimęs ir augęs Šiaulėnų miestelyje. I" 7 
parapijoj, Bogenų kaime, Telšių apskr., kur išgyveno 40 metų. Pa
liko dideliame nuliudime męterį Emilija, po tėvais Pikielaitč, dukte
ris Teodorų -’aplauskienę ir Vladislavų Zinkevičienę, žentų Juozapų 
Zinkevičių ir du sunūs - Mjkalo.jn ir Banifacą, ir marčių. Mikaliną 
ir 7 anūkus Amerikoje ir dukterį Teklę Jazdauskienę, žentų ir tris 
anukus Lietuvoje. Liūdnai atminčiai musų brangaus vyro 
ir tėvelio paminėjimui metines atminties bus laikomos šv. mišios 
Apveizdo.s Dievo parapijos bažnyčioje, 18 ir Union Avė., 7 d. kovo 
inčn. 1930 m., 7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti j pamaldas.

Mes tave, musų brangus tėveli, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vak 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

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

3 Tel. Kenwood 5197 
VALANDOS:,

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3261 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TU CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie Št„ Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakar*

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*

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

Kampas Michigan Avė.
Tel, I uilman 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 Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 ‘
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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Room 2117J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

105 ___ _.....
Telcphone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telcphone Koosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96MPRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakičio aptie- 
kos) 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.

ku-

o r-

va-
ko-

Vidurmiesčio laikraščiai 
kar pranešė, kad policijos 
misionieris Wm. F. Hussell, 
šaukęs periu i tą komunistų 
monst racijai vidurmiesly,
riai jie rengėsi kaip šiandie. I 
Komunistai rengėsi demonstra-j 
ei jai bedarbių vardu.

Taigi tenka manyti, kad 
licija neleis komunistams 
ruduoti.

po- Į 
pa-'

Antra vertus, komunistų 
ganizatorius (.. K. Halha\vay, 
sakoma, pareiškęs, jogei de
monstracija Įvyksianti pietų1

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams;
Vainikai

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namu telefonas Brunsuick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Telefonas Yards 0994 Advnlrfitna '

DR. MAURICE KAHN «
4631 South Ashland Avenue tfuo g:3o iki 5 Val. vak.

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dienų. 2 iki 3 po piet, Loral Office: 1900 So. Union Avdt

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 ',’“1 n—“”''u Qr7,n
Rez. Telephone Plaza 3202

Tel. Koosevelt 8710
Vai- nuo G iki 9 vai. vak.

•■.T.. <TU:
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvaitė - Illinois 
gražuolė

Tegyvuoja lietuvaitės!
Pora metų atgal, Čikagoje 

laimėjo gražuolių kontestą lie 
tu vai te, p-lė Kazlauskaitė. J

nors vėliau laimėjimas atšauk
ta, kadangi ji pasiskubino iš
eiti už vyro.

Dabar kita lietuvaitė, kaip 
laimėjusi gražuoles 
ir net Čikagos ar
kite Illinois miesto, 
Illinois valstijos. Ji 

į “Miss Illinois“, 
unioji lietuvaitė yra

p-lė Stefanija (angliškai — 
Stafae) Bajarunaite, Illinois 
universiteto studentė. Jos tė
vai gyvena \Vesl Pullmane, ad
resu 12001 So. Halsted slrcet.

sužinojau,

ba kurio

gavo

Vakar p-le Bajarunaite išvy
ko į Miami, Florida, kur ji 
kontestuos su kitomis gražuo
lėmis — kiekviena iš atskiros 
valstijos už visos Amerikos 
oražuolės titulą, už “Miss Ame-
nca garnę.

Kuris laikas atgal “Naujie
nose” jau buvo minėta apie 
p-lę Bajarunaite, būtent kaip 
apie populiariausią merginą 
Illinois universitete. Matote, 
universitetuose ir kolegijose 
moksleiviai ir moksleivės turi 
savus standartus, kurie parodo 
jų stovį draugų ir draugių tar
pe.

•P-lės Bajarunaitės populia
rumas buvo atžymėtas štai ko
kiu budu. Kada į Illinois uni
versitetą atvyko armijos mo
kinių (kadetų) jauktas Futbo
lui lošti, tai šokiams po loši o 
p-lė Ba-ja runai te lapo paskirta 
pirmai karininkų porai — su 
karininkų jaukto kapitonu.

Tai buvo musų lietuvaitei 
garbe, kurios galėjo pavydėti 
kiekviena kalbamos mokyklos 
studentė. O dabar 
“Miss Illinois
“Miss America”.

Tegy v uoja 1 i e t uva i t ės!
Jau nebe jaunas.

ji yra 
ir gal dar bus

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris
laibai markatna

Savo laiku, pradėjęs 
“Naujienoms”. Reporteris 
karto pajuto didelio priešingu
mo siurpraiz parems — gal būt 
(todėl, kad visi ir visiems rengė 
tokias pares, o jam niekas.

Taigi, jis, susiradęs talkinin
kų bučernėse, grosernėse ir ki
tokiose įstaigose, kurias lanko 
daugiausia siurpraiz parių ren
gėjos, paskelbė sistematingą va
jų prieš parininkes ir jų pares.

Bet kas’ pasirodė? Nagi pari- 
ninkėms stojo pagelbon Raulas 
ir kiti siurprais parių rėmėjai 
ir promoteriai. Paseka tokia, 
kad Reporteriui teko nutilti, ba 
visuomenės ūpas 
Raulo ir jo bendrų 
ir nutilo markatnia

Panašus likimas 
ko kitus garbingus
ten t kunigus Krušą, Paškau- 
ską ir Liukų. Neseniai jie iš
leido dekretą, kuris uždraudė 
nešti bažnyčion gėles ir dėti 
jas prie karsto; atidaryti gra
bą kapinėse, ir graboriams už
duoti poterius, mirusį 
jant.

Ir 
šiųjų 
šiaip
tikisi, kad kas nors iš jų tar
po mirs, ėmė pykti, priešintis 
dekretui, protestuoti.

Paseka tokia, kad jau trys 
kunigai Krušo, ’ Paškausko ir 
Linkaus dekretą padėjo į ša
lį, ir tenka manyti, jogei ne
tolimoj ateityje šių pirmųjų 
pavyzdžių paseks visi kiti mu
sų dvasios vadai.

O dekretas buvo išleistas jei 
ne taip kiltu tikslu, kaip Re-

dirbti
iš

pasireiškė 
pusėje. Jis 
širdimi, 
dabar išti- 
vyrus, bu-

Jalido

mim- 
ir net

NAUJIENOS, Chicago, UI.

kas pasirodė? Nagi 
giminės, palydovai

kurie tik darlietuviai.

porterio vajus prieš siurpraiz 
pures, lai ir ne ką žemesniu. 
Bet matyti, kad prieš vėją ne
papūsi: kur daugybė, ten ir ga-

, ale ką pa- 
Reporteris.

SLA. 134 kuopoj 
perversmas

dabartiniu I 
madoj, tai ir 
nekurtos narės 

rengiasi prie

perversmai 
tos kuopos 
tylomis irgi 
žinkokio perversmo.

dieną kovo (penkiadienio 
kare) kuopos susirinkime 
noma

Patartina narėms kuopos
kalus daboti ir perversmo 
sirinkime dalyvauti.

Ne-perversmininkė.

tai padaryti.

pa

va-
ma-

rei-

Dramatiško Ratelio 
narių dėmesiui

Dramatiško Batelio repetici 
“Užburti Turtu” įvyks penk»a

ladieiii, kovo 7 dieną, Lietuvių 
Auditorijos didžiojoj svetainė
je, 3133 So. Halsted st., lygiai 
8 vai. vakare.

lošime
prašomi pribūti paskirtu laik

Komitetas.

Norinti užsisakyti iš 
anksto

Knygą “Ariami Prisikėlimas”, 
prašomi pasiskubinti

jau baigiama spaus- 
mėnesio 15 d. iš- 
spaudon sąrašas 
leidjėjų (original 
kurs bus įdėtas 

Tame sąraše taip

Knyga 
dinti. Kovo 
siunčiamas 
pagalbinių 
subscribers), 
knygos gale,
jau bus įdėti vardai tų prenu
meratorių, kurie užsisakė kny
gą iškalno. Norintieji knygą 
dar užsisakyti iškalno, prašomi 
pasiskubinti ir savo adresus at
siųsti ligi kovo 15 dienos, kad 
suspėtų patekti į sąrašą.

Užsakymus prašoma siųsti 
adresu: J. Pronskus, 
Woodlawn Avė., Chicago,

So. Englewood

Šerno Fondo reikalu
Daug jau buvo rašyta, kal

bėta apie Dėdės Šerno nu veik
lus (laibus musų taniai, ir po
draug prašyta iš visuomenes 
aukų jo pagarbai statomam pa
minklui.

Taigi labai pageidaujama ir 
prašoma gerb. visuomenės 
skaitlingu atsilankymu pagel
bėti garbingai užbaigti šį mu
sų tautos kultūrišką darbą, ku
ris liks istorijos lapuose.

K. Ju—te.

Ketvirtadienis, kovo G, 19"0

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

5659
III.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie 
ma.sk i ų 
vasario 
plačiau

Jaunimo I>ailes Choro 
balių, kuris 'atsibuvo

paminėti apie šį vaka-

Pirmas toks balius musų ko
lonijoj buvo. Publikos prisi
rinko tiek, kad p. Petroko sve
taine pasirodė per maža. Bu
vo matyti ne tik musų kolo
nijos gyventojai, bet daug žmo
nių suvažiavo ir iš kitų kolo- 

kas 
jų

Šti

kompanija, Bridgeport

Ma<rquettc Parko biz- 
A. Svetikas ir P. Pave- 
Vietiniai biznieriai do- 
aukavo baliui: W. Mi-

nijų. Dovanas gavo visi 
ik buvo apsimaskavęs, o 

juvo gana didelis buris.
Daugiausiai pasidarbavo

rengimui šio baliaus p-ni Dra- 
sutienė, p-ni Barzda ir p-ni 
’Bitte. Tą jų darbą parėmė vie
liniai ir kitų kolonijų biznie
riai, kaip tai: Peoples Turni
ūre
7urnifure Co., Jos. F. Budrik 

muzikos krautuvė, vaistininkas 
p. Justas Kulis, p. R. Andre- 
iunas.

nieriai 
ionis.

vanas
kaliunas, B. Janulis, J. žuralis, 
ir A. Balčiūnas.

Daugumas ir ne biznierių 
prisidėjo prie šio baliaus au- 
kodlami kokią nors dovanelę. 
3utų gerai, kad Jaunimo Dai- 
ės Choras ir daugiau sureng

tų tokių vakarėlių.
Pereitos nedėlios vakarą bu

vo balius Tėvynės Mylėtojų 
Pašalpos Draugystės. Žmonių 
prisirinko gražus būrelis. Jau
nimo Dailės Choro orkestrai 
griežiant angliškus ir lietuviš
kus šokius, visi linksminosi iki 
vėlvvos nakties. G.

Daugelis musų brolių ir se
sučių prielankiai atsiliepė į 
Komiteto atsišaukimus, patys 
aukaudami ir tam tikslui au
kas rinkdami ir, dėka šių vi
sų k ii tad vašių lietuvių, šian
dien jau Tautiškose kapinėse 
ant velionio Dėdes Šerno ka
po stovi gražus granito pa
minklas. 'I'ečiau Komiteto dar
bas dar nėra baigtas — dar 
trūksta kelių šimtų dolerių pa
minklo skolai apmokėti.

tąjį darbą — nepalikti pamink
lo konlrąkloriui skolingais, tai 
šerno Fondo Komitetas rengia 
gražų vakarą su perstatymu 
labai įdomaus veikalo “Užbur
ti Turtai”, koncertu ir šokiais, 
kovo 9 d. Chicagos Lietuvių 
Aiulilor:j:)j. Pradžia 6:20 vai. 
vakare.

astai yru malonu pa
kuti kaip žymiausios 

Ratelio spėkos 1< 
dainininkai a 
atlyginimo, d 

du didžiausias pastangas, idai 
minėtas vakaras rašytojui Še 
n ui pagerbti butų tikrai žav< 
jautis.

Dramatiško 
Šime, taip ir

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nariams.

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

.................i----------------------------------------------------------- -

Pelningi metai dėl
Richman Bros. Co.

didžiau- 
šalyje,

Richman Bros., skaitomi 
siais drabužininkais visoje 
Kur.e patvs isdirbinėja ir pardavinė
ja savo drabužius, metiniame ščri- 

ur. ‘S r n ūmu ravo padary
ta didelį pelną pereitais metais. 
Grynas pelnas sieke $4,208,037, ar
ba po $7.07 ant kiekvieno Šero, kuo
met užpernai pelnas nuo Šerų siekė 
$6.00.

Pereitais metais Richman Bros, 
šventė 50 metų sukaktuves ir padidi
no savo kapitalą nuo 250,000 šėrų 
iki 1,000,000 šėrų. Padalino Šerus 
po tris už vieną ir paskiro 50,000 
Šerų savo darbininkams po $50 už 
•kiekvieną.

Susirinkime taipjau tapo paskelb
ta, kad iki pavasario bus atidarytos 
dar 35 sankrovos. Dabar Richman 
turi 40 sankrovų 38 miestuose. Kom
panija taipjau veda prekybą 
paštą ir turi savo agentus 
šalies dalyse, 
turi viena 
ateity mano atidaryti dar dvi 
krovas.

Kompanijos turtas siekia virš 
$10.000,000.

Financial
Finanaui-i'aHkolos

SKOLINAM PINIGUS
ANT PIRMU MORGiCIU 

Lengvomis išlygomis
Public Morcgage

Exchange'
S. L. FAB1AN, Mgr.

809 VVest 35th Street

NORIU pirkti bučernę ir groser- 
nę su namu arba be namo. Atsišau
kite i Naujienų Skyrių, Box 59, 
3210 So. Halsted St.

Automobile^
$1.450 

. $650 
$¥50 

. $005 
$525 
$395

Duodame 10 dienų važinėtis bandymui. 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7130-3S S. Halsted St.
Visuomet atdaru

Bu iek 1030 — 01 Sėdim .....
hssex 1029 Coupe ruiuble soat 
Hudsou 1030 medau ___ ____ __
jNaan 10^8 Seduu — 5 paus. .. 
l’ontiav 1029 Cua«h ----------------
Buiek 1927 Seduu, 2 door -----

50 kitų gerų karų

Miscelianeoua
|vairu»

per 
visose 

Chicagoje kompanija 
sankrova, bet artimoj 

i san-

GARSUS RAD1UM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Ganai 2311.

BRIDGEPORT 
KN1TT1NG SHOP 

Neriam vilnonius svetelius — uto- 
ru» ir plonus, taipgi ir vilnones pau- 
ciukas. Parduodam pigioms karnoms, 
įsenaui *>ung užsakymų naujus sve- 
cenus ?r taisome senus. Vilnonuos 
gijos dėl nerimų ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, j 
A.vieciamc atsilanKyu ir jsiUKZinu. 
musų prekių gerumų. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmauie 
mals nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonaviėius 
504 \V. 88rd bl. pne Normai Avė. 

l'ei. Victury

iVlisceiianeeus for dale
įvairus Pardavuaai

KadAOts

Mpncialtstas iryclytne chroniAkų ir aaum U 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydytl. atsllaa 
Ryki t pas mane. Mano pilnas Ucgzamlnavi' 
mas atidengs Jūsų tikrą lljįrą ir jei ai apsl 
imsiu jus grydytl, sveikata jums sugryt. Eli (... — ...— ----- .
kur 
po

“Birutės” Choro praktika jvyksta 
lygiai 8 valandą ketvergo vakare, 
Gage salėj. Visi choro dalyviai bū
tinai ir punktualiai dalyvaukite, nes 
tai yra stropiai rengiamasi prie su
mok inimo operos Cavaleria Rustica- 
na. — “Birutės” Valdyba.Birutės” Valdyba,

SLA. 134 kuopos narių domei. Ko
vo 7 d., minėta kuopa laikys^ mėne
sinį susirinkimą nariams žinomoj 
svetainėj, 7:30 v. v. Gerbiamų kuo
pos narių prašoma būtinai atvykti, 
nes tame susirinkime pienuojama 
pravesti kokis tai nepaprastai nau
jas tarimas. Valdyba.

šerno Fondo Komitetas rengia la
bai indomų vakarą rašytojo šerno 
atminčiai pagerbti. Perstatymas 
“Užburti Turtai” ir Koncertas, sek
madieny, kovo 9 d., 1930 m., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Po programui šokiai. Ix>šime ir kon
certe dalyvauja musų scenos žy
miausios spėkos. Visus nuoširdžiai 
kviečia, šerno Fondo Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieny, kovo 7 dieną, 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorium, Visi nariai ir kurie 
pripildėte aplikacijas per vakarienę 
ir balių, malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti.

— Rašt. S. Kuneviče.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyru visos drau
gės ir draugai draugystės visokiais 
reikalais kreipkitės prie raštininko, 
Mike čeplinsky, po numeriu 3533 S. 
Wallace St.

Cicero. — Raudonos Rožės P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas Įvyks 
kovo 7 d., 8 vai. vak., Lukštos svet., 
1500 So. 49 Avė., Cicero, 111. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Bus priimama daug naujų narių.

Rašt. B. Tumavich.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Kovo 

6, 7 ir 8
Visas kalbantis didysis Flo- 
rence Ziegfield paveikslas 
“Glorifying the
American Giri”

Gražių moterų gražus spal
vuotas paveikslas 

Dalyvaujant
Mary Eaton, Eddie Cantor,
Helen Morgan, Rudy Vallee

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Hot and How” 
Kalbančio* kinio*.

Kit pat tikrų specialistą, kuri* neklaua Jutų 
- ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iiegzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jackson BIvcL netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvtn ki 1 no pietų.

20 St

PO

ctS

CLASSIFIED ADS.
................. — I ■ ■—■■■■...............  I, <

Business Service
BiznioPątoraayimas

PATENTAI, copyrlghta — išradimai 
eokioa rųAies.

B. PELECHOVVICZ
2300 W. Chicago Avė.

BruDBwick 7187

vi-

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

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

—o-
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoru oj am

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

Financial
Finansai-Paskolo*

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičlag 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

li

PASKOLINSIM nuo $50 iki $80$ 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitaga 1199

2281

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

24

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

VARTOTI FONOGRAFAI IR 
RADIOS 

$5 ir augš.
Kiekvienas instrumentas garantuotas 

Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicerp, 111. 

Tel. Cicero 1829

Vartners VVanted

REIKALINGAS pusininką* j au
tomobilių taisymo dirbtuvę. Geram 
žmogui gera proga padaryti pinigų. 
Priimsiu ir nepatyrusi to biznio. Ta- 

jnešti biskj pinigų.
Morgan St. Auto Repair Sh*» 

3407 S. Morgan Dt. 
Tel. Boulevard 9421

ri

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

GREITAI auganti organizacija 
yra reikalinga kelių lietuvių parda
vėjų, kurie galėtų išsidirbti į ®ky- 
rių manažerius. Rašykite: Naujie
nos, 1739 So. Halsted St Box 1178.

....... ........................... 1—---------- 1---------- 1------ ——
-------- O-------

REIKALINGAS pirmorankb ke
pėjas. 1208 E. 93 St. Che*teffi«ld 
1172. i

Help Wanted—Femato
Dsrbiutnkli Reikia

REIKALINGA moterie erba mer
gina dirbti j burdingauze. gali būti 
ir su vaiku. 11440 Front Are. Chi
cago.

REIKALINGA moteris pridaboti 
2 m, amžiaus, vaikuti. Valgis, guolis 
ir užmokestis. Atsišaukit i štorą. 
2517 W. 69th St.

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėti 4 vai
kus. Kaz. Čepulis, 1 lubos, 7208 S. 
Maplewood Avė. Tel. Hemlock 2852.

.... . ............... ll.lHIUlHHI.Uli—■—M

Businen* Chaneei

PARDAVIMUI bučernS ir fro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI stambus lietuviš
kas biznis tinkamas tiktai inteli
gentiškam lietuviui — vyrui arba 
moteriai. Reikia įnešti nemažiau 
$2,500, kitus išmokėjimais. Plates
niam paaiškinimui kreipkitės i “Nau
jienas”, klauskite V. Mišeiką.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 4 kambariai gyvenimui, $40.00 
rendos mėnesiui, priežastis apleidžiu 
Chicagą. 8701 Ėmerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė — namas 
ir lotai, važiuoju i Lietuvą. Lotai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 8657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

PARDAVIMUI bučemi it gro*er- 
ne. šaukite

Lafayette 7219
...... ........................ ....... ........ .. ----------- T-----

PARSIDUODA buč*rn® ir groąiar- 
nė. šaukite

Hemlock 7225

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė.

3935 S. California Avė.

PARSIDUODA bučernė Ir groser- 
nė, arba mainysiu ant automobilio. 
5752 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser^ 
nė labai pigiai. Priežastis pardavimo 
liga* 5700 So. Morgan St.

Farms For Sale
UkiaiPardavim ui_________
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuiki su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo. .

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

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

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

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

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

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

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

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

girios, vidutiniai

prie cementinio

bu-

ke- 
arti 
ke-

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. Setai 
Bufetai ..........................
Miegamojo kamb. Setai 
Kaurai visokio didumo 

ir augš.
Grindų Lempos . 
Coxwell Kėdės ...

I Dinette Setai ....
\V ISCONSIN j pavieni Dreseriai

10 akrų vištų farma, 75 in. nuo Pavieni Vanity ..
Chicagos, rezortų apielinkėj, 1 mylia Tj.1v t nvnq 
nuo 4,000 gyventojų miestelio. 7 L T
kambarių namas. Geras vištininkas 
ir daržinė; tinka daržovių farmai. 

my- 
nu-

Turi gerai išdirbtą biznį. 
lios nuo golfo lauko. Galima 
pirkti pigiai už cash.

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

Tel. Central 5013

VIŠTŲ FARMOS
Mažas jmokėjimas. 

jos randasi arti Chicagos. 
pąbudavosime ant jūsų loto 
norėsite bungalow ar 
už mažą jmokėjimą.

R. WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

1 iki 5 akrų.
Visos
Arba 
kokią 
narna,

Rašykite

Exchange—Mainai

flatų

MAINYSIU rezidenciją ant 2-jų 
flatų. Box 60, Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, 
nius.

C.

farmas, lotus ir visokius biz-

P. SUROMSKIS & CO.
3852 So. Halsted St.

Yards 6751

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
pekarnės bizniu, mainysiu ant pri- 
vatiško namo, nepaisant apielinkės, 
arba nedidelės farmos, loto, automo
bilio, arba priimsiu kitą bizni kaipo 
prmą imokėjmą.

IŠSIMAINO dvejų flatų namas po 
4 ir 5 kambarius; priimsiu bučernę, 
restaurantą, automobilių, arba 
turit j mainus. Ką* pirmas, 
laimei.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette. 5107 \

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

rakau-

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

... $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

Pavienės Lovos .............
Skrynios ..................... —
Ice Box’iai ....................
Garbačių Degintojai .....
Hot Blast Pečiai .........
Kietų Anglių Pečiai ....
Verdamieji Pečiai .......
Elektrikinės Skalbimo

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

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

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.

ką 
tas

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

6 kambarių, 2 augžtų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKU ATIDAI 

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

E. E. BJORK, 186 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

MŪRINIS 2 FLATŲ PA
AUKOJAMAS

$11,500; 5 ir 5 kambariu; garu 
šildomas; ųjfnavletė, knygų šėpos; 
visi pagerinimai suvesti; lotas 30x- 
125; $1,500 imoketi, likusius kaip 
renčia. Matykit prie 8415 S. Seeley 
Avė. Agentas ant vietos kasdie 
nedaliomis arba matykit

SACK REALTY CO.
(Excl. Agts) 

934 E. 63rd St., 
Wentworth 7464-65.

ir

PARDAVIMUI gražus, šviesus, di
delis 8 kambariu mūrinis namas dėl 
2 šeiminų; 2 karų garažas. Tai tik
ras bargenas, tik $2,000. 2040 So. 
Ruble St.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

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

Sis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 

‘ Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

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

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

100 Grindų Lempų ir Šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuoj aus. Pirmas aitė- 

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

150

ir

iki kovo 10 d., jskaity

VICTOR
W. I>ake Street 

kasdie iki 10 v, v
4811

Atdara 
nedėliomis iki 5 ▼. v.

augš.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and
Salesroom 

5920-22 S. State Si


