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Lewis’o Priešų Šaukiama 
Konvencija Prasideda Šiandie
Dalyvauja apie 1,000 delegatų iš Illinois 

ir kitų valstijų
Angliakasiu maištas 

prieš diktatorių John 
L. Lewis’ą

Angliakasių unijos Distriktas 
12, Illinois valstijoje, iškėlė; 
maišto vėliavą prieš Internacio-. 
nali Prezidentą, John L. Le-I 
wis’ą, nutardamas paimti uni
jos likimą i savo rankas ir tuo 
tikslu sušaukdamas Tarptauti
nę Reorganizacijos Konvenciją 
Springfielde, 111.

šiandie ta konvencija prasi- išleido atsišaukimą į angliaka- 
deda 1 vai. popiet naujoje K. C. sius', ragindamas juos ignoruoti 
Auditorijoje. . “griovikų konvenciją” Spring-

Jau penktadienio vakarą bu-fielde. Šiandie Lewis taip pat
vo užsiregistravę laikinoje kon-,šaukia savo konvencijų India- 
vencijos raštinėje, musų korės-’ napolis’e, Ind., ir vadina ją “re-
pondento pranešimu, 700 dele-( gūliare konvencija”, nors ji ne- 
gatų iš Illinois ir kitų valstijų, i įvyksta sulig unijos taisyklėmis, 
Manoma, kad. konvencijai pra- kadangi bent už 15 dienų prieš 
sidejus, delegatų bus' apie 1,000. reguliarę konvenciją turi būt

šios konvencijos sumanymą 
remia ne tik mainierių unijos 
12-to distrikto prezidentas Fish- 
wick ir kiti viršininkai, bet taip 
pat visa eilė angliakasių vadų 
visoje Amerikoje, kaip tai: 
Alexander Howat, Kansas val
stijos' mainierių prezidentas ir 
senas Lewis’o priešas; John 
Brophy, PennsyKanijos mainie
rių lyderis; Mother Jonės, gar
sioji kalbėtoja ir agitatorė; 
Adolph Germer, buvęs Illinois 
angliakasių unijos viršininkas 
(ir vienu tarpu ėjęs Socialistų 
Partijos sekretoriaus pareigas). 
Reorganizacijos komitete yra, 
pagaliau, ir Illinois Darbo Fe
deracijos prezidentas, John II. 
Walker.

Smulkesnių žinių apie šią 
konvenciją paduoda specialis 
“N-nų” korespondentas Spring- 
fielde (žiur. jo pranešimą ko
respondencijų skyriuje.)

Lewis atmetė kompromisą
Konvencijos sumanytojai ban

dė geruoju išspręsti ginčus 
angliakasių unijoje, kilusius tar
pe internacionalių viršininkų ir 
12-to distrikto bei jo rėmėjų. 
Tuo tikslu reorganizacijos ko
mitetas davė pasiūlymą Le- 
wis’ui, kadi konvencijos tvarky
mas' butų pavestas nesuintere
suotiems asmenims, bet tąja 
sąlyga, kad ir Levvis su savo 
šalininkais neatsisakytų daly 
vauti konvencijoje.

Komitetas pasiūlė i konvenci
jos pirmininkus VVilliamą B. 
Wils'o»i’ą, kuris buvo Darbo Sek
retorius prezidento Wilsono ka
binete, o prieš tai buvo iždo 
sekretorius United Mine Wor- 
kers unijoje. Į konvencijos sek- 
retorius jisai pasiūlė VVilIiamą jos išsklaidyti.

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

Green’ą, dabartinį Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentą ii 
buvusį iždo sekretorių mainie
rių unijoje. Jisai pasiūlė, kad
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba sudarytų 
mandatų komisiją konvencijai, 
•taip kad nebūtų jokių abejonių 
dėl konvencijos dalyvių teisės 
kalbėti organizuotųjų mainierių 
vardu. 1

Bet prezidentas Lewis tuos 
pasiūlymus atmetė ir. vietoje to,

atsiųsti delegatai ir skyrių įne
šimai, ko šiame atsitikime pe- 
buvo galima padaryti, nes uni
jos' nariams nebuvo duota pa
kankamai laiko.

Unijos (Skilimas ar reorga
nizavimas?

Kadangi tuo pačiu laiku susi
renka dvi priešingos viena ant
rai mainierių konvencijos, 
Springfielde ir Indianapolise, tai 
unijai grasina pavojus galutinai 
suskilti ir pakrikti. Lewis’o 
priešai tvirtina, kad šio pavo
jaus pašalinimas' priklauso pir
miausia nuo Levvis’o ir jo šali
ninkų. Unijos skilimas bus iš
vengtas. jeigu jisai pasitrauks 
iš savo vietos ir leis patiems na
riams' rūpintis savo organizaci
jos likimu.

Su prezidentu Levvis’u anglia- 
kasių unija vistiek eina į pra
gaištį, sako Springfieldo kon
vencijos organizatoriai. Per jo 
prezidentavimo laiką unija ne
teko apie 400.000 narių. Dau
gumoje kasyklų minkštųjų ang
lių srityje, išimant Illinois val
stiją, unija seniai sugriuvus, ir 
šimtai tūkstančių /mainierių 
šiandie kenčia vargą ir skurdą, 
nedrįsdami savo išnaudotojams 
pasipriešinti.

Illinois valstijos angliakasiai 
sako, kad unija gali išsigelbėti 
nuo visiško suirimo, tiktai atsi-* 
kračiusi Levvis’o ir persiorgani
zavusi sveikes'niais pagrindais.

JERUZOL1MAS. Palestina, 
kovo 9. — Keli šimtai komunis
tų, susirinki užumiestyr, vakar 
bandė žygiuoti į Jeruzolimą, 
bet buvo britų ir vietos polici-
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VVilliam Howard Taft, buvęs 1909-1913 m. Jungtinių“ Valstybių 
prezidentas, kuris praeitą šeštadienį mirė Washingtone. Jis 

, buvo 72 metų amžiaus.

Vokietija įspėja so
vietus paliauti savo 

propagandą
BERLYNAS, kovo 9. — So

cialistų spaudos agentūros pra
nešimu, Vokietijos vyriausybė 
įspėjo Maskvą paliauti savo 
bolševikišką propagandą Vokie
tijoje.

Pasak pranešimo, užsienių 
reikalų ministeris Curtius pra
nešė sovietų ambasadoriui Ber
lyne, kad nuo šio laiko Vokieti
jos vyriausybė nebedarysianti 
skirtumo tarp Komunistų In
ternacionalo ir sovietų vyriau
sybės -kalbų ir darbų: ateity už 
Kominterno kalbas ir darbus 
busianti laikoma atsakinga so
vietų vyriausybė.

Siūlo paskirt Haiti; 
laikinį prezidentą

Hooverio komisijos projektui 
pritarią prezidentas Berno ir 
jo priešininkai.

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
kovo 9. — Prezidento Ilooverio 
paskirta komisija Haiti sąly
goms ištirti vakar pasiuntė 
Hooveriui pranešimą, kuriuo ji 
pataria, kad butų paskirtas lai
kinis Haiti prezidentas, kuris 
paimtų krašto valdžią į savo 
rankas gegužės mėnesio 15 die
ną, kai pasibaigs dabartinio 
prezidento Borno kadencija. 
Borno tam pritariąs.

Laikinis' prezidentas butų ne- 
itralus žmogus, paskirtas bend
ru partijų vadų sutarimu. Jis 
turėtų prezidentauti, kol bus 
galima laikyti visuotiniai seimo 
rinkimai. Susirinkęs seimas 
tada išrinks krašto prezidentą; 
normaliam terminui.

( •, j .

Šitokiam komisijos planui 
pritarią ir dabartinio preziden
to Borno oponetai.

Penki angliakasiai 
užmušti sprogimui 
įvykus kasyklose

SALT LAKE CITY, Utah, 
kovo 9. — Peerless Coal kom
panijos kasyklose, netoli nuo 
Castelegate, Utah, vakar vaka
rą įvyko smarkus sprogimas, 
kurio penki angliakasiai buvo 
užmušti.

Aštuoniems kitiems darbi- 
I ninkams, 'kurie taipjau tuo me- 
I tu dirbo kasyklose, pavyko 
; sveikiems pabėgti.

i Mirė buv. Amerikos 
j prezidentas Taftas

WASHINGTONAS, kovo 9, - 
Vakar 5:15 po pietų mirė Wil- 
liam Howard Taft. buvęs dvide,- 
šimt septintas (1909—1913) 
Jungtinių Valstybių preziden
tas, vėliau Augščiausiojo Jung
tinių Valstybių teismo pirmi
ninkas. Iš tos vietos jis nese
niai, dėl nesveikaos, rezignavo. 
Jis sirgo arterijų sukietėjimu 
ir širdies liga. Bus' palaidotas 
Arlingtono Nacionaliniuose ka
puose.

Taftas buvo gimęs Cincinnati, 
Ohio, 1857 metų rugsėjo 15 die
na. * 4

KORHSd
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana-

Iš dalies debesiuota; kantais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir 
vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 47° F.

Šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 5:49. Menuo leidžiasi 3:57 
ryto.

Kam Stalinas staiga 
pasuko ienas atgal 

nuo rusų kaimo
Bolševikų vykdomi ūkininkų su

šaudymai uždegė kaimą kerš
tu; grėsė visuotinis sukilimas

NEW YORKAS, kovo-9.— R. 
Abramovičius, Rusų Socialde
mokratų Darbininkų partijos 
Vadas, kuris dabar vieši Jungti
nėse Valstybėse, gavo iš slapto 
rusų socialdemokratų komiteto 
Rusijoje svarbų laišką, išsiųstą 
iš Maskvos vasario 12 dieną. 
Laiške paduodama nepaprastų 
faktų.

Kiekvienam yra žinomas so
vietų valdžios nutarimas išnai
kinti, “kulakus”, vadinas, tur
tingesnius rusų ukihinkus', be,t 
labai maža dagi komunistų Ru
sijoje žino ką apie slaptą cirku 
liarą, kurį “politbiuras” — vir
šiausias sovietų valdžios apara
tas — yra' išsiuntinėjęs savo 
komitetams' visoje Rusijoje. Tas 
dokumentas parodo tokį žvėriš
ką bolševikų viršūnių sąmokslą, 
kad dagi senuose komunistuose, 
kurie šiaip irgi prieš nieką ne
sustoja, jis vis dėlto sukėlė ait
rumų.

Tuo slaptu cirkuliaru/ įsako
ma vietų sovietams', kad “kula- 
kai” butų skirstomi į tris at
skiras kategorijas. Pirmos ka
tegorijos ‘‘kulakai” — turtin
gieji ūkininkai, kurie aktingai 
veikia prieš sovietų režimą, tu
ri būt be niekur nieko sušaudo
mi.

Antrą kategoriją sudaro vidu
tiniai ūkininkai, kurie samdosi 
darbininkus. Tųjų visas turtas 
turi būt konfiskuojamas ir ati
duodamas žemės ūkio komu
noms. Patys “kulakai” ir jų šei
mos turi būt siunčiami į toli
miausias žiemių Rusijos vietas 
sunkiems' darbams dirbti.

Visi likusieji “kulakai” eina 
trečion kategorijom Tie turi būt 
nusavinami ir išmetami laukan 
iš jų namų be, jokios mantos.

Tai toks to cirkuliaro turinys. 
Valdžios viršūnės priėmė visų 
priemonių, kad jis ' neišvystų 
dienos šviesos', tačiau, kai val
džios agentai pradėjo šaudyti 
ĮX> 40—50 ir daugiau ūkininkų 
kas diena, ūkininkuose kilo toks 
įtūžimas ir sujudimas, kad su
kilimo pavojus patapo tikreny
be.

Gautas dar laiškas iš Mask
vos geriausiai išaiškina, dėl ko 
bolževikijos diktatorius, Stali
nas, savo politikoje kaimui 
prieš kelias dienas staiga pasu- 
ko ienas atgal ir piktai įspėjo 
komunistus, kad1 jie truputį su
sivaldytų ir savo kovą su ūki
ninkais sušvelnintų.

Laiške, be, to, dar pranešama, 
kad sovietų valdžia meta lau
kan iš raudonosios armijos kiek
vieną, kuris tik esti įtariamas 
dėl ne visiško ištikimumo Stali
nui.

Mirė augščiausiojo teis
mo narys Sanford

WAS1HNGTONAS, kovo 9.— 
Vakar btaiga mirė Augščiausio 
jo Jungtinių Valstybių teismo 
narys Edward Terry Sanford, 
64 metų amžiaus. Jis nualpo 
de,ntisto kabinete, kur jam bu
vo ištrauktas dantis. Pargaben
tas namo, tuojau mirė.

iKlerikalų Ūkininkų Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

(Tęsinys)
Vakar teismo pirmininkas p. 

Gudauskas paklausė civilinio 
ieškovo įgaliotinį pris. advok. 
padėj. p. Nacevičių, ką jis pa
sirinks šiuo atveju — nuosto
lių atlyginimą, ar vekselių anu
liavimą. P. Nacevičius pasirin
ko draugiškų vekselių anulia
vimą.: i

Prisiek. advok. p. .Landau 
savo replikoje vakar dar pa
reiškė, kad kai kurie ūkinin
kų s-gos Rokiškio banko pa
imti draugiški vekseliai jau esą 
civiliniu keliu atsidūrę kitur į 
teismą kurie pas taikos tei
sėją, o kurie ir apygardos teis
mo civiliniam skyriuje, o to
dėl, girdi, draugiškų vekselių 
sąskaiton civilinio ieškinio

■ ' "■/ "....... ■■■' •—~

Oro katastrofos
i \ ■ *

Du pilotai užsimušė nukritę 
netoli nuo Jolieto

JOLIET, UI., kovo 9^ — Jų 
aeroplanui nukritus iš 1,000 pė
dų augštumos, netoli nuo čia 
vakar po pietų užsimušė armi
jos aviatorius Įeit. Charles 
West, 22 metų, iš Fort Sill, 
Okla., ir komercijos pilotas Sari 
Johnson, 23, iš Jolieto.

Katastrofa įvyko, kai abudu 
lakūnai savo aeroplanu darė pa
vojingus skraidymo triukus 
ore.

Aviacijos studentas žuvo
DALLAS, Tt?x., kovo 9. — 

Kvočiamame skridime jo aero
planui sugedus ore ir nukritus 
žemėn iš 2,000 pėdų augštumos, 
užsimušė aspirantas į pilotus 
Clarence Pinchon iš Freemont, 
Ind.

Bažnytininkių spalva ei
na kalėti už degtinę

■ i

LANSING, Mich., kovo 9.
Mrs. Beatriče French, 35, Mo
terų Bažnyčios Rėmėjų Drau
gijos pirmininkė, vakar tapo 
circuit teismo nuteista nuo 9 
mėnesių iki 2 metų kalėjimo už 
svaigiųjų gėrimų laikymą. 

T

t klausimas negalįs būti šioje by
loje sprendžiamas.
Paskutiniame teisiamo žodyje 
Mačiulis susijaudinusiu bal
su pareiškė, girdi, žinoma, ap
sileidimo butą iš musų pusės, 

į iš visos valdybos, o dal/ar man 
tenka atsakyti vienam...

Nusiskundė, esą, daug išken
tėjęs morališkai ir nukentėjęs 
materiališkai, ir prašė pasigai
lėti — sumažinti bausmę ir į- 

■ skaityti į ją jau atsėdėtą lai- 
jką.

Z i n g b e r g a s, sukaupęs 
nekaltą miną, pareiškė, esą, 
nieko nepasisavinęs ir niekuo 
nenusikaltęs, o tik daręs tai, 
ko kitaip negalėjęs daryti. Pra
šė išjeisinti.

R a u p y s verksmingu tonu 
pasipasakojo autobiografiją, ir 
kaip patekęs į banką. Banke, 
esą, visą laiką dirbęs pagal 
Rimšos direktyvas. Kaltu, gir
di, nesijaučiąs — sąžinė esan
ti gryna. Taip pat prašė ištei
sinti.

P 1 c v o k a s visai šaltai aiš
kinosi dėl atskirų jam inkrimi
nuotų nusikaltimų ir padarė 
išvadą, girdi, nepadaręs sau jo
kio biznio nei su žibalu, nei 
su cementu. Girdi, bent jokio 
pėdsako nesą. Prašė išteisin
ti.

Repšys paskubomis ištarė, 
girdi, džiaugiąsis, sulaukęs šios 
dienos, kada aikštėn išeisiąs, 
esą, jo nekaltumas, ir prašė 
taip pat išteisinti.

Ant. Trimakas, susijau
dinęs, skardžiu ir gražiu balsu 
pareiškė, esą, atvykęs anuomet 
iš Kauno į Rokiškį, gerų norų 
ir gero tikslo vedamas. Girdi, 
jeigu p. valstybės gynėjas no
ri jį pamokinti, tai jis iškil
mingai pareiškiąs, kad 1Q28 m. 
V. 6 d. buvusi paskutinė to
kia jo diena, ir jis daugiau 
niekad to nepakartosiąs. Pra
šė teismą pasigailėti jo, esą, 
pat gyvenimo pradžioje ištiko 
tokios nelaimes, ir leisti dirbti 
toliau tą darbą, kurį dabar dir
bus ir kurįam mokslus išėjęs 
esąs.

(Bus daugiau)
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III. i East St. Louis, III.

Angliakasių Konvencija atsida
rys pirmadienį 10 dieną kovo, 
10 vai. iš ryto The Knights 
of Columbus Auditoriume.

Konvencijos sušaukimo užma-| 
nytojais ir lyderiais yra Alex-1 
ander Howat, prezidentas an
gliakasių Kansas valstijos; Au- 
gust’ Dorchy vice-prezidentas iš 
tos pat valstijos-; John Brophy, 
buvęs angliakasių prezidentas 
Pennsylvanijos Distrikto No. 2, 
J. M. Thorton ir Orai Daugherty 
buvę viršininkai angliakasių 
Ohio valstijos; Adolph Germer, 
buvęs vice-prezidentas angliaka
sių Illinois valst.; John Walker, 
prezidentas Illinois Federation 
of Labor. Ir dabartiniai Illinois 
angliakasių viršininkai: prezi
dentas, Harry Fishwick, vice
prezidentas George Merce.r, Sek- 
retorius-iždininkas Nesbit ir ki
ti. Programo svarbiausi šie 
punktai:

“First/ to establish an Inter
national organization of thc 
United Mine Workers of Ame
rica.

Naujas <*raborius

Nežinančiam tai gali aprodyti 
dideliu daiktu. Bet tikrumoj tai 
visai menkniekis. Į VVindsorą 
važiuoja nemažai lietuvių pašla
pinti, taip sakant, savo išdžiū
vusį liežuvį. O bolševikų šlamš
tas skambina,- kad tai baisybė 
publikos buvo suvažiavę. Pilna 
net svetaine. Na, pažiūrėkime, 
kaip didelė yra ta svetainė. Ko
kio dešimties pėdų ilgio ir tik 
jau pločio. Nereikia jau labai 
daug žmonių; kad tokią svetai
nę pripildyti. Sueina choras ir 
pusantro komisaro, — ir jau 
svetainėj apsisukti nebegalima. 
Tokia žmonių minia vargu užsi
moka didžiuotis.

Begaliniai klerikali
nės Ūkininkų Sąjun

gos vargai
I --------- *---------

Priteisė finansų ministerijai ir 
centralinio ūkininkų banko 
procentus už garantiją ūki
ninkų s-gai

Lietuviams čia nuo seniai yra 
žinomas graborius Jonas Kass- 
ly, kuris per 22 metus patar
nauja žmonėms. Dabar tėvas 
susilaukė sau ir pagelbininko. 
Tuo pagelbininku yra jo sūnūs, 
kuris prieš porą mėnesių baigė 
graborystės mokslą VVorsham 
mokykloj, Chicagoj.

John Kassly Jr. gana gabus ir 
rimtas jaunikaitis. Jis pirm 
baigimo graborystės mokslo už
baigė East St. Louise biznio 
kolegiją. Worsham mokykloj 
jis buvo išrinktas savo klasės 
vice-prezidentu.

Dabar jis kartu su tėvu laiko 
aidotuvių įstaigą prie 9th ii 
Exchange Avė.

Kuogeriausio pasisekimo nau-

Beje, beveik pamiršau primin
ti, kad Windsore susikūrė di
džiausia Aidi Baldi Maka Mal- 
di kuopa, susidedanti iš pusant
ros Maskvos davatkos. Jei jų 
visos kuopos taip skaitlingos, 
tai maskviškiai tikrai progre
suoja. Už miliono metų jie, jei 
visi gyvens, tikrai Amerikoj į- 
steigs bolševizmą. Bėda dar yra 
ir ta, kad Brooklyno štabas nar
siai kariauja tik su munšainu, o 
šiaip kitokiu veikimu nepasižy
mi. Reikėtų tą. štabą pasiųsti į 
Maskvą, kad jis ten išmoktų 
kariško muštro.

H* *
Kovo 1 d. ponai Strasdai 

vo namuose surengė puikų 
karcli savo dešimties metu
nybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjimui. Vakarėliu jie su
prašė nemažą būrelį savo drau
gų. Iš dalyvavusių paminėsiu 
ponus Motuzus, Sinkus, Vaitie
kūnus, Sadulą, Jonušienę, Gįrš- 
tautą, Azeravičių su sunum ir 
Puti. Kitu svečiu nebeatsime
nu. Svečių buvo, rodosi, apie

KAUNAS. (LA). — 1291 me
lais Lietuvos ūkininkų sąjun
ga pirko už 1,418,841,93 litus 
žemės ūkio mašinų iš Švedi
jos. Tas mašinas gavo kredi
tan tuo 'budu, kad 25% sumos 
sumokėjo gaunant prekes, o 
75% sumos buvo atidėti sumo
kėti iki 1929 m. XII. 31 d., 
mokant tačiau už tą kreditą 
po 6% palūkanų. Ir tai tokį 
kreditą ūkininkų s-ga gavo, 
tik patiekus švedams Lietuvos 
finansų ministerijos garantiją, 
kad! pirkėjas viską sumokės. 
Finansų ministerija iš savo pu
sės buvo gavusi iš centralinio 
ūkininkų banko atitinkamą ga
rantiją už ūkininkų s-gą.

Iš pradžios ūkininkų s-ga 
dar puti mokėjo švedams su
tartus procentus. Vėliau tačiau,

matyt, nusigyvenus, liovėsi pa
ti mokėjus. švedai tada pa
reikalavo iš garantiją davusios 
finansų ministerijos. Tuo bu
du už laiką iki 1928 m. XII. 
31 d. teko iš Lietuvos valsty
bės iždo sumokėti švedams 86,- 
408,48 litus sakytų procentų už 
ūkininkų s-ga.

Finansų ministerija pareika
lavo iš jai garantiją davusio 
centralinio ūkininkų banko su
grąžinti jai tuos pinigus. Ta
sai bankas tačiau ne tik ne
grąžino, bet jo valdyba galop 
neatsakinėdavo net j ministe
rijos raginimo raštus. Tada fi
nansų ministerijai teliko vie
nas kelias — į Įteisiną.

Kauno apygardos teismas 
pernai kovo mėn. 7 d., išspren
dęs bylą, priteisė centraliniam 
ūkininkų bankui sumokėti fi
nansų ministerijai tuos 86,408,- 
18 litus ir dar po 6% palū
kanų už tą sumą.

Centralinis uk. bankas ne
mokėjo ir dabar. Banko val
dyba patiekė vyriausiajam tri
bunolui apeliacijos skundą, buk 
apygardos teismas neteisingai 
priteisęs sugrąžinti finansų mi
nisterijai tuos valstybės iždo 
pinigus.

Tačiau vyriausiasis tribuno
las, pereitą savaitę išsprendęs 
apeliaciją, patvirtino apygar
dos teismo sprendimą.

Vadinasi, centralinis ūkinin
kų bankas tepasidarė be rei
kalo tik dar daugiau teismo 
išlaidų.

Teko girdėti, kad centrai i- 
niam ūkininkų bankui jhu ke
liama byla ir už nesumokeji- 
mą pačios kredito ūkininkų s- 
gai sumos švedams.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

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

fo prašo Lietuvos žmonėsir L S ST E RIN 
taip pataria lietuvos banka’ KULS GERMS IN

15 SECONDS

100 Radio Setų
sa- 
va- 
že-

“Second, to adopt an inter- jam profesionalui.—N. 
national constitution of 
United Mine Warkers that 
place the control of the 
ganization i n the hands of

the 
will
or- 
thc1 

rauk and file by restoring home1 
rule to thc distriets, secondly, i 
that \vill prevent the Interna- i 
tional officers from meddiing in 
the affairs of self supporting; 
distriet and thirdly, th£.t .....,

place the ownership and con-i 
trol of the property of the Į 
distriet, sub-distriets. and locals 
in the hands of tįiose vvho cre- 
ated it.

Waukegan, III
šaunus vakarus

musų koloniją aplankė 
l Margutis ir dzimdzi-drimdzi. 
[Tai įvyko subatoj. kovo 1 d.

j. 1 SLA. 262 kuopiu Liuosybės’ sve- 
. tainėj turėjo vakarą su progra- 

- - ! mu ir šokiais. Programą išpil
dė dzimdzi-drimdzi J. Olšauskas 
ir Margutis-Vanagaitis arba 
‘‘ponas redaktorius”. Nors gar
sinta buvo, kad prasidėjo vaka
ras 8 vai., bet pusę po septynių 
svetainę jau buvo beveik pilna. 
Programas’ prasidėjo lygiai aš
tuntą valandą. Pirmiausia pa
sirodė Vanagaitis. Publika pa
sitiko jį triukšmingu rankų plo
jimu. Na, ir Vanagas pradėjo 
visokius juokus krėsti.

štai išeina ir Olšauskas tau
tiškais rūbais apsirengęs. Pub
lika iš juoko nenusėdi kedės’e. 

tiansac'tion 'of such I Na- 0 kai Jis 1)rartC'jo dainuoti, 
ta} publika nenorėjo jo nuleisti 
nei nuo scenos. Artistai tikrai 
šauniai mus palinksmino.

delegatų jau buvo Dabav’ kai žm0l,Cs. Eusitinka 
: vieni su antrais, tai tuoj klau
sia: ar buvai dzimdzių vakare? 
Apgailestaujama 
neteko matyti tą 

: mą.
Kurie nebuvo

i tai klausia, kada dzimdziai ir 
) vėl atvažiuos.. To tikrai negaliu 
; pasakyti. Bet man rodosi, kad 
! prieš Velykas butų galima vėl 
panašus vakaras surengti. O jei
gu ne. tai jau rudenį “siur”. Tą
syk visi turės progos dzimdzius 
pamatyti ir nereikės daugiau 
apgailestauti. —J. M.

“Third, to elect international 
officer of the United Mino 
VVorkers of America in accord- 
anco with the provision of said 
constitution.

“Fourth, to adopt ways and 
ineans to accomplish the coni- 
plete reorganization of the U. 
M. W. of America, to unionize 
the unorganized local fieldš and 
stabilize the local industry and1 
for the t________ __ ___ ,
other business as may properly j 
come before such convention.

Pereitą penktadienį užsiregis- 
trauvusių
700. Iki 10-tai kovo tikimasi; 
turėti apie 1000. Delegatų užsi- ■ 
registravusių yra iš Illinois, i 
Ohio, Kansas, lowa, Indiana ir 
Pennsylvanija valstijos. Vadai j 
šios konvencijos pilni gero ūpo! 
ir jie tikisi gerų pasekmių. Jie' 
man sakė, kad ši konvericija, ar-' 
ba revoliucija, būtinai buvo rei
kalinga. Ir tiesa. Senoji unija, i 
yra taip nusidėvėjusi, kad ki
taip jau negali būt, kaip tik rei
kia ją perorganizuoti iš pačių 
pamatų, šios konvencijos prie
šai, Levcis’o šalininkai ir komu
nistai, taipgi nesnaudžia. Jie 
viską daro, kad tik šiai konven
cijai pakenkti. Bet vargu jie 
ka nors atsieks.

Iš Lewis tvirtovės Williamson' 
County irgi išrinkta delegatai iš 
šių vietų: Blairsville, localai No. 
5090 ir 1726; Colp 1144; Ma 
rion 518, 891 ir 1818; Pitčs- 
burgh 698 ir 3221; Energy 
5666; Bush 2418; ir Ziegler 992 
lokalas.

Illinois’ valstijoje organizuotų 
angliakasių dar randasi 55,000. 
O visose kitose valstijose 30,- 
000. Viso minkštųjų anglių 
angliakasių yra apie 85.000. O 
kada John Lewis užėmė prezi
dento vietą 1920 metais, buvo 
500,000. Per 10Jtj metų savo 
prezidentavimo prarado 400,000 
narių.

Ponai Strasdai yra seni socia
listai ir geri naujieniečiai. Jie 
pasižymi savo linksmu budu ir 
svetingumu. Pertat su visais 
gerai sugyvena.

Vakarienė buvo tikrai šauni: 
pilni stalai buvo apkrauti viso 
kių valgių ir visokių gėrimų. 
Laike vakarienės buvo pasakyta 
daug visokių kalbų ir linkėji
mų. P-nas Motuzas buvo va
karo “tostmasteris”. Visi susi
rinkusieji linkėjo Strasdamas 
dar ilgus, ilgus metus laimin
gai gyventi.

Po vakarienės prasidėjo “bun 
co” lošimas su trimis dovano 
mis. Dovanas laimėjo p-ni Mo
tuzienė, p. Strasdas 
dar trečias, 
nu.

ir kažkas 
neatsime- 
stebėtino: 
šešta, va-

tie, kuriems 
gražų progra-

tame vakare,

Detroit, Mich
Visko po bisk;

matomai, perdaug 
Kai kada pradeda 

darbiniu-.

Darbai, 
nesigerina. 
priiminėti atleistu 
kus, bet kai’ kuriam laikui pra
ėjus, žiūrėk, ir vėl atleidžia. 
Kas bus toliau ,tai tiesiog sun
ku ir pasakyti. Atrodo, kad 
Amerikoj tapo pridaryta per
daug įvairių dirbinių, kuriems 
kapitalistai nebesuranda rinkos. 
Tarp Amerikos ir kitų šalių ka
pitalistų eina varžytinės dėl rin
kų. O padarinyj mes turime 
nedarbą, 
valdžia 
rankas.

Ir turėsime tol, kol 
nepateks į socialistų

--Geru'ilų Ainis.
P. S. Levis irgi ant tos pa

čios dienofc, tai yra 10-tos kovo 
šaukia savo konvenciją Indiana- 
polis, Ind. Bet dar neteko pa
tirti, ar kas važiuos iš Spring- 
fieldo Į jo konvenciją. —G. A.

?’t ♦

Vasario 22 d. Detroito komu- 
listai turėjo kokį tai jomarką 
Windsore, kur yra apie pusant
ro lietuviško komisaro. Savo 
maskviškėj “Vilnyjj jie rašo 
apie baisiausias pasekmes’. Gir
di. publikos buvę pilna, svotai 
ne.

Pavardės
Tame gi nieko 

pradėjome* vakarėlį 
landą vakaro, o išsiskirstėme
šeštą valandą ryto. Lengva tad 
buvo kai kurias smulkmenas ii 
pamiršti.

Strasdai yra gana pasiturin
tys žmonės ir gražiai gyvena. 
Su visais jie yra draugiški. Ir 
nuo savęs aš jiems linkiu lai
mingo gyvenimo.

—J. P. šunkoraitis.

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA
Gaukit greitą pagelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS 
JŪSŲ APTIŪKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoja 
ORANGEINE
MILTELIUS

OraNgeiNe
IPOVVDEHb)

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 326G.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy- 

i 
Tai yra vienatinė

šis 
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis.
vieta Chicagojo.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Pilone Virtiniu 20 54

JOSEPH VILIMAS
Na m u Statymo

1556 So. Rockvvell St., Chicago, III

Skausmas!
Dabartinionf’dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
geli® mažų skausmą, ir taip tau
kiai kaip jaučia bilc skausmą.

>
Kodėl ne? Tai užtikrintas 

antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikiu! vi

Ir Bayer A spiri n tabletai vi
sai nekcnksfflingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalęiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausTnais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

bereikalingas

ItAl l lš ASIH KIIV
Asplrin yra trado žymO Baycr Fabriko Monoaeetioacldcsler oi Salicyllcacld

AR NORI
' LAIMĖTI

DOVANAS?
“Naujienų” kohtestąs baigsis Gegužės-Miay 31 d. Dar 

iki kontesto užbaigtu laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantu buj uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra reikalin
ga kortestiuitų įvairiose kolonijoje, kur tiktai lietuviai 
gyvenu, Veikdami kaipo “Naujienų” kontestaųtai atliksite 
kilnų darbą “Naujienomis” ir sykiu sau laimėsite dovanas 
sulig padaryto biznio “Naujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blaifkutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT., 
1739 S'o. Halsted St., 
Chicago, III.

GERU. KONTESTO VEDĖJAS: X /\ . , 
Noriu būti kontestantu 4-ine NAUJIENŲ Kontesto. Malonė

kite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano ^Vardas Pavarde .................................................... ............. .

Gatvė ...................................................................................................

Miestas .................................. ................... Valstija .......................

sugrąžintų iš Kostumerių, kurie nega
lėjo išsimokėti, jums tik tereikės už

mokėti tiek kiek paliko balansas

R. C. A. Radiola Dynanlic, su kabinetu vertės 
$210.00 už .....................................................

Atvvatcr Kent 7 tūbų
vertės $200.00 už .................. ........................

Steinile 7 tūbų 
vertės $225.00 už .............................a ,

Brunsv.’ick-Radiola, Phonografas ir Radio 
krūvoje vertės $250.00 už ........................

9 tūbų RADIO 
vertės $275.00 už ...•.......................................

Grojyklis Pianas su rolėmis — buvo kaina 
$700.00 už .....................................................

Skalbiama mašina, Klektrikine 
buvo vertės $175.00 ....................... .........................

Brunswick Radiola 
vertės $200.00 už ........................................

Graži Victrola 
vditės $150.00 už ...........................................

Pianas rankinis, geras dėl mokinimos 
parsiduoda tiktai už ...............................

$79.00
$49.00
$39.00
$49.00
$98.00
$98.00
$29.00
$29.00
$15.00
$19.00

Viskas guarantuota ir parduodame ant 
Lengvų Išmokėjimų

Rex. Radio Shop 
3343 South Halsted Street 

Tek Boalevard 3986
.......... , s : = = : : :

BUSI IŠMINTINGAS' SKAITYDAMAS 
žurnalą “TARPININKĄ”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną

Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fdntanine 
plunksną, 2) neparastą paišelį: rašo ir už- 
dega, 3) 1 §v. saldainių dėžė, 4) trejanka |

Vienas numeris A AQ 332 W. Broadwaj
10c. Adresas: J.1V1VI. A 1^1 Ali 1X21So. Boston, Mass

Pas mus taipgi galima gauti rašomosios mašinėlės su lietuviu rai
dėmis ir kitokių naujenybių. Klauskite laišku, įdedant 2c. štampų.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įspūdžiai iš komu 
nistų demonstra

cijos
Sulig duotu iš Maskvos bol

ševikų popiežiaus Stalino isaky 
mu rengti bedarbių vardu de
monstraciją. vietine bolševikų 
spauda per porą mėnesių garsi
no įvyksianti maršavimą. Kovo 
6 dieną kvietė prisidėti dirban
čius ir nedirbančius prie tos de
monstracijos.

Man buvo Įdomu matyti lie
tuviškus bolševikus marguojan
čius eilėmis, nes komunistų or
ganas “Vilnis” dieną iš dienos 
rašė, kad marguojančių tarpe 
lietuvių “bedarbių” susidarys 
didelės eilės. Kadangi man di
džiuma Čikagos lietuvių bolševi
kų yra pažįstama, tai maniau 
juos visus pamatyti, kada visi 
jie maršuos.

Vagi mano apsirikta. Turiu 
pasakyti, kad lietuvių bolševikų 
marguojančių eilėse buvo,vos 
pora desėtkų, o iš patentuotų 
komunistų nė vieno nesimatė. 
Iš “Vilnies” štabo tiktai dženi- 
torius ir viena mergina, dirban
ti raštinėje, temaršavo. Šiaip gi 
— buvo keletas lietuviškų pieš- 
kų, tai ir viskas.

Maniau, kad tur būt. komisa
rų lapą teskaito tiktai “buržu
jai”, nes komunistai nemaršuo- 
ja ir, matyti, jo šauksmų ne- 
klauso. Už tai komisarai ir 
pyksta, kad “Naujienos” (ne
skelbė jų biznio. Mat, “Naujie
nas” skaito darbo žmonės, o 
komisarų gazietą kapitalistai, 
kurie nieko nenori girdėti apie

renkiamus kokius ten bolševikų 
naudai maršavimus.

Reikia pagirti lietuvius darbi
ninkus, kad jie nesiduoda vary
ti i Stalino bučį.

šiaip, iki pusės marguojančių 
būrio, eiles susidėjo iš laimi 
prasto elemento — tai buvo gat
vinės mergšės ir rėksniai vai
kėzai ; tai buvo tas pats elemen
tas, kuris svetainėse, prakalbo
se kelia triukšmų ir kurį tenka 
tvarkdariams mesti laukan.

Tas elementas ir šiame mar
še pasižymėjo cypimu, šatiksmu, 
staugimu. Maršuotojai, eidami 
pro bažnyčią, staugė, cypė. Ka
da atėjo prie “Naujienų” namo, j “asilų klubą”. To klubo tikš
tai kai kurie net liežuvius iški-ilas bus rūpintis farmerių rei
so. ! kalais.

Labai prastą įspūdį darė iš j 
šalies' žiūrint į tuos komunistus.! 
Tiktai prie galo eilės atrodė su- j 
sidėjusios iš rimtesnių žmonių 1

Su tokiais komunistų pabas-, 
tomis nei vienas susipratęs dar
bininkas nenorės' turėti reikalo.

:<Tji

T

K.*> • .•.•Nv.’.-.v.

Budrikas užlaikai labai malo
nius ir patyrusius darbininkus. 
Iš savo pusės prižadame Tams
tų nepamiršti ateityje ir steng
simės savo tautiečiams reko
menduoti Tamstų krautuvę, ra- 
dios, pianus ir forniČius...

Vladas Szafranauskas, 
Kankakee, III.

Lietuvaitė pasižy 
mėjo

MADOS

ir pasitarnavime (character, toliau mokintis tokiu pat 
sėholarship, leadership, Service), žymėjimu, kaip iki šiol.

’ Linkėtina p-lei Florence ir T’' *rPP. Kurpiu (L nugis.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

U'aeiiic and Atlantic Photo)

St. Paul, Minn. — Robert 
Freeman, kuris suorganizavo 
“asilų klubą”.

Pp. Karpių duktė, iš Crystal 
L ikę, užsitarnavo, garbes mo
kykloje.

Crystal
Į mokyklą 
j Karpi u te, 

būdama gera dainininkė ir daug: draugų. KI,. — 
'muzikoje pasiekusi, ji.turi pa-'yra tik 15 metų, bet jau vyres- 
! jėgų ii- kitus mokyti. Su jos pa-'niųjų mokinių seniors —sky- 
gelba Jakavičius parodys ką ga-i 
Ii dainoje Birutės vakare. —P.

Lake 
lanko 

gerų
pp. Karpių, duktė. Ji

aukštesniąją
p-lč Florence

‘‘Naujienų”

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 gydo 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-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria i 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 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

Komisarai, look out! Neteksi
te Maskvos senvičių, ba lietu
viškos pieškos jūsų nebeklauso.

Dar turiu pasakyti, kad komi
sarų gazieta meluoja sakydama, 
buk maršavę 25,000. Atimkite 
23,000, tai bus tikra skaitlinė.

Apie penki plakatai buvo to
kie, kurie reikalavo “juodiems 
broliams” lygių teisių, o negrų 
parodoje buvo viso tiktai trys. 
Šiaip gi — ateiviai, daugiausia 
iš senosios Rusijos, kurie ma- 

tereiškia Šamo žemėje.
P M.

Lietuvių valanda

Laiškai Jos. F. Budrikui dėl 
programų per radio:

žai

Iš Birutės
■Rengiantis prie išpildymo 

operos “Cavaleria Rusticana” 
kovo 23 dieną Lietuvių Audito
rijoje tenka pakalbėti apie at
skirus dalyvius.

Pranui Jakavičiui teks gana 
sunkus dalykas atlikti. Mat, jis 
turės dainuoti Alfio, vežėjo ro
lę. Dainos yra sunkios,/bet la
bai gražios. Vienok Pranas sa
vo baritoną gerai valdo ir moka 
scenoje šauniai užsilaikyti. Tai
gi galima iš anksto sakyti, kad 
Jakavičius Alfio rolę suvaidins 
puikiai.

Šiai operai pastatyti daug 
gelbsti mokytoja Anele Salavei- 
čikiutė-Steponavičienė, nes pati

MILDA

šil-

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Night Ride”
šiurpulinga drama 

Dalyvaujant
Joseph Schildkraut

THEATRE
3140 S. Halsted St

Nedėlioj ir Panedely, 
Kovo 9 ir 10

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Clancy at the Bat” 

Kalbančios žinios.
3306. Naujos mados. Juodo 

ko suknelė. Su dideliu “bolero” 
kalnierium, kuris labai gražiai at
rodo. Jeigu kam tinka gali siū
dinti iš šauniai raudonos materijos.

Sukirptos mieros 16, 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint Krauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo varde. pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištijero šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

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

Vardas

Adresas

Bea Van 580-5th Avenue, Ncw York

Feen:amint

periodni mo- 
ada mergraitC 
kada moteris 

kada nio- 
amAiaus. 

Pinkham'R 
pagelbsti

sveikatą ir

Thla 
eludes 
Tissuo 
Faclal
Tollot AVater $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
liantine 75c, Skin VVhttenor 76c.
Value $12.00. 
ten plccea to

CttlVĮBfl U N D
IYNN, MASS. • •

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Is a Famous Vivanl Sėt and In- 
facc powder, $1.00; Rauge, 75c, 
Cream $1.OO, Depllatory $1.00.

Astringent $1.75. Bath Salt JLOO.

Totai 
Speclal prlce, $1.97 for all 

Introduce tblH line.

j riuje. Tatai rodo jos gabumą ir 
į darbštumą.

Pastaruoju laiku ji buvo tin
kamai atžymėta. P-lė Karpiu'tė 

' tapo priimta į mokyklos garbes 
' draugiją, kurion paskiriama tik- 
j tai vadinami seniors mokiniai 
ir mokinės; ir priimama tik 
15 goriausių vyresnioses kle- 
sos mokinių. Draugijon paski
ria mokyklos perdėtiniai, moky- 

ke- tojų taryba.
Kai į šią draugiją priimama,

Gerb. p. Budrikas:
Siunčiame Tamstai nors 

lis padėkos žodžius už tokius 
puikius radio programos ir ge- tai duodama tam tikras ženklas 
rą patarnavįmą Tamstų krau- su raidėmis C. S. L. S. Raides 
tuvėje, kokį mes patyrėme ap- reiškia atžymėjimą charakterio, 
silankę. Pamatėme, kad p. darbštumo mpksle, vadovavime

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ’

Tel. Kedzie 8902

35U-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. r'i w

CHICAGO. ILL.

KONTESTAS KONTESr

“MARGUČIO” KONTESTA
cas
iŠ

vyriausia Gi ocn 
DOVANA V 1,4 3 U

2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty” 

v-------------—-----------——=
, 4. ..322?^

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIRŪJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. /

KAUNO ALBUMAS ...........................................  >.........
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
Lietuvių kalbos rašyba......................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. (

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................................  55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

.50

$7.00
.. .50

193 Grand Street Brooklyn, N. N<

1HEM UAY3 ARE GUNE FUKEVEK
(
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m Youth W
Yra tcya sunkus 
tcriefi gyvenime: 
subręsta į nioteij. 
gimdo pirmą kūdikį,
terla pasiekia viditrj 
Tais laikais I.ydia E. 
Vegetable Compound 
aistrinti normalę 
gyvumą.

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Guma 
Soknis Tik 

Mėtos

OUrtyES 
.Night and Moming to kccp 
thetnClean, Clear and Hcaithy 

Writc for Free “Eyc Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co, Dept. U. S, 9 E. OhioSt., Chicago

LISTERINE 
. THW*AT 
k TABLETSl

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mu, Skau
dėjimu ir 
Kosėjimu.

'Made by
Lafl*b«rt Pharnucal Cn., Šame Lumia, U. S. A.
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no priėmimą reparacijų klausimui išspręsti.
Savo opozicija Youngo planui p. Schacht pagarsėjo 

ir užsieniuose. Jisai stengėsi padėti Vokietijos atžaga
reiviams nacionalistams, kurie bandė pasipriešinti 
Youngo planui net su referendumo pagelba.

Jį privertė pasitraukti daugiausia socialdemokra
tai.

Apžvalga
SLA. PILDOMOS TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

KOVA ANGLIAKASIŲ UNIJOJE

Amerikos angliakasių unija, United Mine Workers 
of America, šiandie pergyvena kritišką momentą. Stip
riausias ir vienintelis gerai suorganizuotas jos distrik- 
tas minkštųjų anglių srityse, numeris dvyliktas, kuris 
apima Illinois valstiją, pasiryžo nuversti tarptautinio 
prezidento, John L. Lewis’o, administraciją ir pertvar
kyti uniją taip, kad ją toliaus kontroliuotų “rauk and 

file”į — nariai.
Šituo tikslu yra sušaukta į Springfield’ą “tarptau

tinė reorganizacijos konvencija”. Kadangi tūkstančiai 
lietuvių darbininkų dirba anglių kasyklose, tai “Nau-

Pereitą pirmadienį, kovo 4 d., 
New Yorke susirinko SLA. Pil
domoji Taryba laikyti posėdžius, 
kurie tęsėsi keletą dienų. Apie 
jos nutarimus “Tėvėnė” žada 
pranešti savo sekančiame nu
meryje.

KLERIKALIŠKAS FANATIZ
MAS

Lietuvių kunigų “trustas” 
(“Vienybė”) pernai metais iš
leido dekretą, kuriuo draudžia
ma katalikams dainininkams 
dalyvauti “socialistų ir bedie
vių” rengiamuose radio progra 
muose ir koncertuose, čikagiš- 
\is to “trusto” skyrius šiemet

tarnauja bedievių socialistų 
spaudai ir draugijoms ir tuomi 
dedasi prie žalingos žmonijai 
bedievybės platinimo darbo.”

Katalikai menininkai, vadina
si, privalo tarnauti tiktai kleri
kalams. Kaip Lietuvoje klerika
lai agituodavo, kad geri katali
kai privalą pirkti tiktai “kata
likišką zuperį”, tai šičia jie no
ri “katalikiškų dainų” ir “kata
likiško^ muzikos”.

Konferencijai, kuri priėmė tą 
žioplą, fanatišką rezoliuciją, pir
mininkavo p. Mastauskas-Mast. 
Labai “gražiai” jisai tuo save 
užsirekomendavo!

PALEIDO LAŠINIŲ 
“SKUTIKUS”

Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuvių proga, p. Smetona 
dovanojo bausmes nuteistiems 
lašinių byloje Ūkininkų Sąjun
gos šulams: Petrui Josiukui, 
Juozui Sobliui, Bernardui Saka-

vunų išnykimas' bus pratęstas 
kai kuriam laikui. Galimas daik
tas, kad' pasiseks vieną ki'tą pri
jaukinti. Prijaukinti iki tokio 
laipsnio, kad jos galėtų gyventi 
nelaisvėj. Vienok tai tik laiko 
klausimas. Kad gorilos turės 
pranykti, šiandien niekas neabe
joja. Jų protinis ir fiziškas iš
sivystymas pakrypo į klaidingą 
pusę ir išsigelbėjimo nebėra. 
Gamta jokių išimčių nedaro,— 
nekompetentiški turi pasitrauk
ti iš gyvenimo ir užleisti vietą 
kitiems.

Gorilos nelaisvėj
Apie porą desėtkų gorilų bu

vo sugauta; daugiausia jaunu
tes. Tuzinas-jų tapo patalpinta 
zoologiškuose daržuose, — pen
kios jų dar ir dabar tebegyvena. 
Bet gorilos gyvenimo tragedija 
yra tą, kad ji nelaisvėj negali 
linksmai gyventi. Pagarsėjęs 
John Daniel (gorilos vardas) 
gyveno penkerius metus. Pri
žiūrimas jis buvo kuogeriausiai. 
Prie savo geradarių jis taip pat 
labai prisirišo. Vienok vis nega
lėjo gerai . jaustis ir galų gale 
žuvo. Tas pat atsitiko ir su 
Gongo, kurią psichologiškai stu
dijavo pro f. Yerkes. Aj)ie tą 
gorilą prof. Yerkes parašė kny
gą vardu “Almost Human”. Kaip

jienos” paskyrė speciali korespondentą tos konvencijos 
darbams aprašinėti, ir musų skaitytojai, tikimės, bus 
gerai painformuoti.

Bet tuo pačiu laiku, kai susirinkę į Springfieldą 
mainierių delegatai svarstys, kaip perorganizuoti uni
ją, kitame mieste, Indianapolise, laikys seimą ir Lewisas 
su savo šalininkais. Prie ko šios dvi, viena antrai prie
šingos, konvencijos prives, tik ateitis gali parodyti. Tuo 
tarpu aišku tiktai tiek, kad kova tarpe “reorganizato- 
rių” ir Lėwiso įėjo į tokias vėžes, kad ji vargiai galės 
sustoti pirma, negu viena arba antra pusė bus galutinai 
sumušta.

Iš šalies žiūrinčiai publikai gali atrodyti, kad Illi
nois valstijos distrikto sukilimas prieš internacionalį 
unijos prezidentą tai — tęsinys tų kivirčų, kuriuos jau 
geniai stengėsi sukelti mainierių unijoje komunistai. 
Bet tai netiesa. Maskvos “progresyviai” šitame konflik
te neina nei su Springfieldu, nei su Indianapolisu. Jie 
labai nusivylę, kadangi jų “nacionalei unijai” nepavyko 
paimti j savo rankas vadovybę kovoje prieš Lewisą. 
Komunistų bandymai iššaukti streiką kai kuriose dist
rikto dvyliktojo dalyse, pasibaigė visišku fiasco. Labai 
galimas dalykas, kad dabar jie ant kčršto stengsis la
biau pakenkti Lewiso priešams, negu Lewisui.

Vardai tų žmonių, kurie sušaukė Springfieldo kon
venciją, leidžia tikėtis, kad jų pastangos reorganizuot ir 
atgaivint buvusią kadaise galingą Amerikos angliaka
sių uniją yra nuoširdžios ir duos teigiamų vaisių.

»tą dekretą pakartojo. Pagaliau, 
jį patvirtino ir vadinamoji “R. 
katalikų vakarinių valstijų kon
ferencija”, neseniai laikyta Chi
cagoj e.

Anot Marijonų organo, ši 
konferencija priėmė rezoliuciją, 
kurioje ji “piktinasi tais' kata
likais menininkais, kurie dėl sa
vo karjeros ir garbes (1 “N.” 
Red.), dėl menko atlyginimo

lauskui ir, Juozui Bergui, pada
vus jiems malonės prašymą. 
Dr. Mikšiui ir Dr. Draugeliui 
bausmes nedovanotinos, kadan
gi juodu nebuvo padavę malo
nės prašymo.

Krikščioniškiems “mučelnin- 
kams”, pasirodo, nėi^a baisi 
teismo uždėta “pakuta”. Para
šo prašymą Smetonai, ir jisai 
juos paleidžia.

Gorilos ir žmonės

JAU ATEINA “PROSPERITY”
. v .............

Su “prosperity”, apie kurią tiek daug nuolatos rašo 
didieji Amerikos dienraščiai ir kalba republikonų poli
tikieriai, buvo pastaruoju laiku kas nors negero atsiti
kę. Dabar iš prezidento Hooverio pareiškimo spaudai 
patiriame, kad ji, ta “prosperity”, buvo mus laikinai 
apleidusi, bet ketina neilgai trukus sugrįžti. Jisai tvir
tina, kad už kokių 60 dienų ji vėl busianti musų tarpe.

Labai malonu. Happy New Year!
Kalbant apie “laikiną” Amerikos gerbūvio pasiša

linimą, tai, anot1 prezidento, visa nelaimė buvusi ta, kad 
pernai metais staigiai nukrito “stakų” kainos Wall-stry- 
tyje. Po to “stakų” nusmukimo ėmė vis lėčiau ir lėčiau 
eiti pramonė, ir pereitą gruodžio mėnesį ji pasiekė že
miausio’ laipsnio. Bet dabar, girdi, jau ji vėl kyla ir bė
giu dvejeto mėnesių pasieks normalų stovį.

Tai tikrai džiuginanti žinia. Bet yra keistas daly
kas, kad savo pareiškime, kurio aiškus tikslas yra pa
kelti publikos ūpą, Jungtinių Valstijų prezidentas ne
duoda jokių absoliučių skaitlinių, o vis operuoja tik 
nuošimčiais. Girdi, statybos darbai padidėjo ant tiek ir 
tiek nuošimčių; nedarbas buvo padidėjęs ant tiek nuo
šimčių, paskui vėl sumažėjo ant tiek nuošimčių, ir t. t.

Mums butų buvę ypatingai įdomu patirti, koks be
darbių skaičius dabar yra Amerikoje, nes apie tai gir
dima įvairios nuomonės ir plačioji publika nieko tikro 
nežino. Jei prekybos sekretorius ir darbo sekretorius 
galėjo pasakyti prezidentui, ant kiek nuošimčių tą arba 
kitą mėnesį padidėjo arba sumažėjo nedarbas, juodu 
galėjo pasakyti jam, ir kiek tų bedarbių kurį mėnesį 
buvo. Kam gi p. Hooveris tai slepia?

Ar prezidento žadamas “prosperity” grįžimas įvyks, 
pamatysime. i

REICIISBANKO PREZIDENTAS ATSISTATYDINO

Vokietijos valstybės banko (reichsbanko) preziden
tas, Dr. Hjalmar Schacht, buvo priverstas rezignuoti, 
kada jam nepavyko sutrukdyti'vadinamojo Youngo pla-

Gorilos nyksta

Pastaruoju laiku mokslinin
kai deda visas pastangas, kad 
kaip galima daugiau patirti apie 
sparčiai nykstančias gorilas. Jų 
obalsis yra: dabar arba niekad. 
O tai labai suprantama kodėl. 
Pareis dar kiek laiko, ir gori
los gal visiškai pranyks nuo že
mes paviršiaus. Tąsyk, žino
ma, nebe, laikas bus jas studi
juoti.

Dar praeitais metais į Afriką 
tapo pasiųstos dvi mokslininkų 
ekspedicijos. Viena ekspedicija 
stebės gorilų judėjimus ir kū
no papročius. Po to ji nušaus 
porą gorilų anatomiškam tyri
nėjimui. Kitos ekspedicijos 
tikslas visai kitoniškas: ji ty
rinės sociali gorilų gyvenimą 
natų Fališkose apystovose.

Ekspedicijos ir jų dalyviai
Pirmą j ai ekspedicijai vado

vauja Dr. Henry C. Raven. Sa
vo tarpe ji turi tokių pasižy
mėjusių žmonių, kaip Dr. Wil- 
liam K. Gregory, prof. J. M. Mc- 
Gregor ir prof. E. T. Eagle. 
Ekspediciją finansuoja Colum- 
bia universitetas' ir Amerikos 
Gamtos Istorijos Muziejus. Ant
ros ekspedicijos dalyviai yra pa
sižymėję psichologai, kaip an
tai: Dr. Harold C. Bingham ir 
jo žmona. Ekspedeciją finan
suoja Carnegie institutas ir Va
le universitetas. Abi ekspedici
jos pradeda darbą nuo Zanzi- 
bar. Iš ten Binghamai vyks į 
Kivu ežerą, kur gyvena nema
žai gorilų. Ten ekspedicija pa
siliks apie metus laiko, o gal 
ii\ daugiau.

New Yorko mokslininkai 
trauks į kalnus, kur jie stebės 
gorilas, o paskui porą jų nušaus 
ir atgabens' į Ameriką, kad čia 
galėjus tinkamai išstudijuoti jų 
anatomiją. Gorilos bus užbal- 
zamuotos, kad nesugestų. Jei to 
nebus galima padaryti, tai' ana
tomiškas tyrinėjimas bus atlik
tas ant vietos. Mat, iki šiol 
anatomiška gorilos ‘struktūra 
nėra taip žinoma, kaip to pagei
dautų mokslininkai. Seniau kol 
atveždavo iš Afrikos nušautas

gorilas, tai belikdavo oda ir kau
lai.

Kova dėl būvio
Iš Kivų rajono newyorkiečiai 

keliaus į Kongo sritį, Camaroon 
kalnus, čia vėl bus pakartoti 
tokie pat eksperimentai. Tų 
eksperimentų tikslas bus patir
ti, ar Kivu gorilos yra lyginai 
tokios pait, kaip ir tos, kurios 
gyvena Kongo žemėj. Tas stru- 
diavimas gali žymiai prisidėti 
prie išaiškinimo kai kurių evo
liucijos teorijos klausimų.

Kiekvienas gyvūnas turi vesti 
aštrią kovą dėl būvio. Tai pa
grindinis gamtos dėsnis. Kas 
tos kovos neatlaiko, tas turi 
žūti. Jokio pasigalėjimo nėra, 
šiuo atžvilgiu Afrikos ^gorilos 
randasi labai prastoj' padėtyj. 
Jos neatlaiko kovos dėl buvio. 
Na, o tai, žinomą, veda prie jų 
nykimo. Apskaitoma, kad vi
same pasaulyj randasi apie 3,- 
000 gorilų. O tuo tarpu jų gi
minaitės—orangutanai ir šim
panzės—visai nei nemano pra
nykti. Matomai, tos žmogbež
džiones yra geriau prisitaikiu
sios prie gyvenimo aplinkybių. 
Drąsiai galima sakyti, kad mil
žiniškos gorilos praėjus kai ku
riam laikui bus priskaitytos prie 
išnykusių gyvūnų.
/ Gorilos beviltingumas

Pas laukinę gorilą pasireiškia 
beviltingumas. Atrodo, kad ji 
lyg numano, jog turės žūti. Jos 
žiaurumas pareina nuo baimės. 
Gyvenimas, taip sakant, prispy
rė ją prie sienos ir ji kovoja 
visomis keturiomis, kad dar 
truputį ilgiau išsilaikyti. Carl 
Akeley pirmas tarp gamtininkų 
pastebėjo, jog baimėj verčia go
rilą rodyti savo žiaurumą. Kuo
met pašalinama baime, tai go
rila pasidaro jauki ir labai pri
siriša prie žmogaus.

Bet nors žmonės dabar go
riau supranta gorilą, tačiau 
vargu bėra vilties išgelbėti ją 
nuo pranykimo nuo žemės pavir
šiaus. Tiesa, Akeley pasidarba
vimu prie Kivu ežero Centrali- 
nėj Afrikoj tapo įsteigtos re
zervacijos, kur gyvena apie 2,- 
000 gorilų. Ten jos yra apsau
gotos nuo medžiotojų ir nuo 

I laukinių žvėrių. Tuo budu gy-

viena, taip ir kita gorila tesu
laukė tik penkių metų amžiaus. 
Iš jų todėl nėra galima padary
ti galutinas išvadąs apie suau
gusių gorilų elgesį ir anatomi
ją.
Giminingumas tarp žmogiaus ir 

beždžionių
Iki šiol dar tebėra anatomiška 

misterija gorilos raumenų su
dėties kojose ir nugaroj. Moks
lininkams rupi tatai patirti. Pa
tirti jie nori tą misteriją ne 
vien dėl to, kad patenkinti sa
vo smalsumą. Gorilos muskulų 

į sutvarkymui biologai priduoda 
labai daug svarbos. Tinkamas 
to klausimo išsprendimas duos 
galimybės užbaigti tarp biologų 
ginčą dėl žmogaus evoliucijos. 
Mat, dalykas i yra toks. Vieni 
biologai tvirtina, kad žmogus 
yra išsivystęs1 iš beždžionių šei
mos, o kiti sako, jog tolimoj 
praeityj buvo žmonių pirmtaku- 
nai, kurie tiesioginiai nepaeina 
iš primatų (žmogbeždžionių).

Kad tarp žmogaus ir beždžio
nių (gorilos, šimpazes, gibono 
ir urangutano) yra artimas gi
miningumas, dėliai to tarp bio
logų nėra dviejų nuomonių. Ta
čiau vienas žymus Amerikos 
mokslininkas, Henry F. Os'born, 
mano, kad tas giminingumas 
nėra toks jau labai artimas, 
kaip kiti biologai tvirtina. Jis 
sako, kad prieš keletą milionų 
metų gyveno žemėj panašus į 
žmones sutvėrimai. Iš tų tai su
tvėrimų esą ir • išsivystęs’ dabar
tinis žmogus. Beždžiones, pa
sak Osborno, paeina iš kitos gi
minės ir todėl jas negalima 
skaityti žmonių pirmtakunais.

žmogaus viduriniai organai
I

Dr. William K. Gregory, ku
ris dalyvauja ekspedicijoj ir 
yra vienas žymiausių pasaulio 
mokslininkų, nesutinka su Os
borno nuomone. Giminingumas 
tarp žmogaus ir minėtų beždžio
nių, sako Dr. Gregory, yra la
bai didelis. Anatomiškas tyri
nėjimas turės' dar labiau tą gi
miningumą pabrėžti.

Kiekvienas' inžinierius pasa
kys, kad žmogaus viduriniai or
ganai yra labai netikusiai su
tvarkyti. Jie kabo nuo nugar
kaulio. Dažnai jie nuslenka že
myn ir daro visokias obstrukci
jas, kurių pašalinimui reikalin
gas chirurgo peilis. Mokslinin
kai mano, kad prie milioną ar 
daugiau metų žmogaus pirmta- 
kunai vaikščiojo taip, kaip go
rilos arba šimpanzės, t. y. su
silenkę ir rankomis siekdami že
mę. Evoliucija, taip sakant, iš
tiesė žmogaus nugarkaulį. Ačiū 
tam, viduriniai organa/ atsidūrė 
nenatūrališkoj padėtyj.

Kraujo giminingumas
Yra dar ir kitas labai svar

bus žmogaus' giminingumo su 
beždžione įrodymas. Tai kraujo

chemija. Prieš keletą metų ta
po surasta, kad gyvūnų kraujas 
chemiška savo sudėtimi skiria
si. Ir juo gyvūnai yra mažiau 
giminingi, tuo jų kraujas la
biau skiriasi. Visų rasią žmo
nės turi beveik vienodą kraują. 
Tarp žmogaus ir beždžionės 
kraujo yra nemažas skirtumas, 
Tačiau beždžionės kraujas yra 
daug artimesnis, negu bile ku
rio kito, gyvūno. Manoma, kad 
gorilos kraujas parodys dar 
daugiau bendrumo. Iki šiol jis 
nebuvo tinkamai išstudijuotas.

e 
Parazitai

Bus taip pat studijuojama ir 
įvairus parazitai. Tapo pastebė
ta, kad parazitai, kurie atsiran
da pas žmones, taip pat kan
kina ir beždžiones. Arkliai, 
kiaules ir kiti gyvūnai turi visai 
skirtingus parazitus.

Tačiau labai galima, kad go
rilos yra labai švarios ir todėl 
pas jas neatsiranda parazitų. 
Anglų medžiotojas H. F. Fenn 
1927 m. Kivų apielinkėj nušo
vė gorilą, kurią jis' atidžiai iš- 
egzaminavo. Nerado jis amt Jos 

kūno nei vieno parazito!

Akloji žarna

Gorilos akloji žarna, sakoma, 
siekianti apie vieną pėdą. Bet 
galimas daiktas, kad jos ilgis į- 
vairuoja taip, kaip ir pas žmo
nes. Bet jeigu pasirodytų, kad 
gorila turi ilgesnę akląją žarną, 
negu žmogus, tai gal ir pasi
tvirtintų kai kurių fiziologų 
samprotavimai. Joje, sako jie, 
veisiasL tam tikros bakterijos, 
kurios žymiai prisideda prie ru
paus maisto suvirškinimo. Tad 
iš tos ekspedicijos ir vidurinių 
ligų specialistai galės, ko gera, 
daug nauja patirti.

Gorilų socialis gyvenimas
įdomu bus patirti ir apie go

rilų sociali gyvenimą. Jeigu ga
lima tikėti medžiotojų stebėji
mais. tai gorilos gyvena šeimo
mis, kurios tuo pačiu laiku yra

ir gentimis, šeimos turi ir sa
vo “patriarchą”. Kai vyriško
sios lyties gorilos subręsta, tai 
jos tuoj yra vejamos lauk ir tu
ri vesti savistovi gyvenimą. 
“Patriarchas” su* pustuziniu pa- 
telkų ir jaunikliais pasilieka 
šeimynoj.

Skelbiama ir įdomesnių daly
kų. Girdi, kiekviena šeima tu
ri ir savo nuosavybę,—tam tik
rą teritoriją, kur tik tos šei- • 
mos nariai tegali medžioti. Ypač 
jaunikliams yra draudžiama tą 
teritorijų apleisti.

Gorilų kalba
Pastaruoju laiku daug dėme

sio kreipiama ir į gorilų kalbą. 
Daug kartų buvo pranešta, kad 
gorilos turi savo kalbą. Bet tiek 
jau kartų tie pranešimai buvo 
ir užginčyti. Prof. Yerkes, vie
nas žymiausių pasaulio autori
tetų, sako, kad gorilos nekalba. 
Jų balso aparatas esą yra tin
kamas kalbai, tačiau jų smage- 
nys nėra pakankamai išsivystę, 
kad galėtų kalbėti.

Iš kitos pusės, Burbridge sa
vo knygoj “Gorilla” paduoda to
kiu faktų, kurie, rodo, kad go
rilos turi savo kalbą. Burbridge 
sako, kad jis išmokęs kai ku
riuos gdrilų vartojamus žodžius. 
Ir ^są tuos žodžius jaunikliai 
pilnai suprasdavę.

Be to, Burbridge sako, kad 
pas jokius kitus gyvūnus, iš
ėmus žmogų, nėra tiek daug 
individuališkumo, kaip pas go
rilas'. Kiekviena gorila pasižy 
mi savo skirtinga asmenybe.

Iš viso, kas aukščiau pasa
kyta. kiekvienam bus nuomanu, 
kad ekspedicijų tikslas yra la
bai svarbus. Ir kadangi ekspe
dicijoms vadovauja pasižymėję 
mokslininkai, tai galime pilnai 
tikėtis, kad trumpoj ateityj mes 
apie gorilas sužinosime daug 
daug naujų ir įdomių dalykų, 
kurie pagelbės tinkamai išaiš
kinti kai kuriuos painius žmo
gaus evoliucijos klausimus.

—K. A.

Jus Liguisti 
Kenčiantys
VYRAI!

Įgykit Naują

Tvirtumą,

Bukit Energiški, Gėrėkitės Gyvenimu

Ar jus meldžiatės geros sveikatos? Ar jus geidžiate 
būti stiprus, energiški ir sveiki? Bet jus negalite lokiais 
būti iki jus nesutvarkysite savo virškinimo- sistemos, jei
gu jus neatsikratysite pilvo ligų, konstipacijos, nemiegos 
ir pairusių nervų.

Ir neapsimoka gauti tiktai laikinę pagelba nuo šių ne- 
galiavimų. Reikia pilnai atbudavoti jūsų sunaikintą virš
kinimo sistemą... padaryti ją stipria ir veiklia, tai]) kad 
ji paverstų jūsų valgomą maistą į raumenis, kaulus, rie
bų kraują ir suteiktų jums sveikatą, kurios jus ilgitės.

Jūsų laimei, mokslas pasiūlo gyduoles tinkamai sutvar
kyti jūsų sistemą ir palaikyti ją veiklią. Šios gyduolės 
yra žinomos kaipo Esorka, pastebėtinas tonikas, kuris 
atgaivina jūsų visą virškinimo sistemą. Tai yra tonikas 
prirengtas dirbti ranka už rankos su moderninėmis gy
venimo sąlygomis.

4
.Jo veikimas yra paremtas ant gamtiniu principu. Jis sustiprina 

virškinamuosius organus ir atbudavoja visa kūną, pagelbėdamas 
gamtiniam mitybos procesui. Jis pagelbs^ paversti jūsų valgoma 
maistą į riebų, raudoną kraują, raumenis ir kaulus. Pastebėtinos 
pasekmės, kurias suteikia šis tonikas, jus nustebins ir patenkins.

Tikrai, jus džiaugsitės proga pašalinti šiemet pavasario nuo
vargi, tad nueikite j aptieką šiandie ir gaukite bonką Esorka. šis 
pastebėtinas tonikas neturi kenksmingu vaistų—vien užtikimas žo
les, šaknis ir žieves, kurios yra moksliškai sumaišytos, kad duoti 
labiausia pageidaujamas pasekmes.

SEVElU's 
ESORKA

Užtikimaę Tonikas, kuris Sutvarko

?
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Kvietky paroda

ren-Didžiulė kvietkų paroda 
giamas turėti Čikagoje nuo 5 
d. iki 13 d. balandžio. Paro
da įvyks Čikagos stadiume.

Chatfelder. Visi, sakoma, 
esantys smulkus politikieriai.

Be to, ryšyje su šia vagyste 
padaryta krata Drain Layers 
Union buveinėje, 118 N. La 
Salto St. Ir čia areštuota ke
letas vyrų. Policija sakosi ra
dusi falšyvų taksų warento čekį 
sumoje $209.90.

Prapuolusių taksų warantų 
numeriai eina nuo 4,000 iki 
5,000. Apsisaugokite, kad ne* 
išmainytumėte iš tų numerių, 
ba jie skaitysis negeri.

los $74,000,000 iki taksos pra
dės plaukti, ši suma jau su
kelta vakar. Miesto darbinin
kai gali tikėtis dabar algas gau
ti laiku. < 1 :

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Graboriai Akių Gydytojai
^wwww*X^^*****-«************—’h ****

Lietuviai Gydytojai įvairus gydytojai

Kur daugiausia nelai 
mių pasitaiko

Darbininkai indorsavo
V bonų išleidimą

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Čikagos policijos komisionie- 
rius WnV F. Russell praneša, 
kad praėjusiais metais Čikagos 
gatvėse buvo 14,254 trafiko ne
laimių (akcidentų). 70 nuošim
čių tų nelaimių atsitikę ties 
kryžkelėmis; 20 nuošimčių ties 
gatvių kampais, 5 nuošimčiai 
vadinamuose 
ir tik penki 
kiose vietose, 
įlinkas įspėja 
publikų būti 
gins prie kryžkelių.

o 
saugumo zonose, 
nuošimčiai kito-

Policijos virši- 
automobilistus ir 
ypatingai atsar-

Phone
Hemlock 9252

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

Suėmė dar 511 ypatų
Detektyvai ir paprastoji po

licija suėmė dar 511 ypatų įvai
riose vietose. Suimtųjų tarpe 
užtikta keturi tokie, kurie tu- 

ginklus. Be to, policija su
rengę iš šešių jaunų vy- 
kurie, sakoma, prisipaži- 

kad paskutinių dviejų 
padarė 200

mū

rojo
ėmė
rų,
ne,
nešiu bėgiu
Šimų.

Nauja problema 
daug senių

per

sumoje $8,715,000;
Šalie St. — sumoje
Ogden Avenue — 
Western Avė. — 
Municipaliam or-

Chicagos Darbo Federacija 
vienu balsu nutarė rekomen- 
douti išleidimą bonų, kad tai
syti šias gatves: • | TlilBj

Taisymas Ashland Avė. išlei
sti bonų 
North La 
$4,115,000; 
$5,400,000; 
$6,146,000;
laivių laukui — $450,000. Visi 
Chicagos Darbo Federacija už- 
gyrė išleisti $24,820,000 bonų. 
Pasak Fitzpatriko, Federacijos 
prezidento, šitie projektai, jei
gu butų priimti, daug padėtų 
nedarbo problemai čieagoje 
rišti.

Sukelta reikalingi 
pinigai

iš-

V idikas-Lulevičienč
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 

reikąlu^e
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Graboriai

Kad varyti Čikagos kaip mie- 
sto, mokyklų ų- kitokių vald
žios įstaigų bizni, buvo apskai
čiuota reikalinga esant pasko-

PRANEŠIMAI

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dvkai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St.

Chicago, III
Tel. Victory 1115

—O”-1-...

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

Chicago, III.'
Patarnauja laidotu
vėse kuoDuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonag Yards 1188

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 ' vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

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

ŽMOGAUS 
AKIS 

taip dalikatnas sudėjimas, jog 
jos

Čikagoje įvyksta ekonomistų 
suvažiavimas. Ir vienas klau
simas, kuris teks jiems svar
styti, yra senatvės klausimas. 
Pasak prof. Paul Douglas 1890 
m. Čikagoje buvo 21,000 žmo
nių senesnių kaip 60 metų. 
1920 metais lokio amžiaus žmo-, 
niu buvo 85,000. 1899 metais 
senių buvę Čikagoj 2 nuošim
čiai. 1920 m. jų buvę jau 3.2 
nuošimčiai. Oak Forest įstai
gos įnamių skaičius nuo 1920 
m. iki šių dienų padidėjęs dvi-1 
gubai.

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

West Side. — Svarbios prakalbos 
Įvyks seredoj, kovo 12 d., 8 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242-44 W. 23 Pi. 
Kalbės geriausi kalbėtojai. Visi esa
te kviečiami atsilankyti j šias pra- 

! kalbas. įžanga dykai.
1—LSS. Chicagos Centrą line Kuopa.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tol. Canal 6174

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

yra 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle užt dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, 'arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau-

20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

giau
metų

Jei

Dr.

Lietuviai Gydytojai

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

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

CHICAGO. ILL.
O* ■■ f "O ■—' I I ®

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4038

Sugavo vagius miesto 
pinigų

žinote, Čikaga ilgokų laiką 
jautė stoka pinigų miesto dar
bininkams algas mokėti. Kad 
kaip nors verstis, pradėti duoti 
miesto darbininkams tam tik
ros popieros su garantija, jo- 
gei jos bus atmokėtos takso
mis, kai jos bus paimtos (tax 
\varants).

Kuris laikas atgal miesto1 
kontrolerius pasigedo taksų į 
vvarantų čekių sumoje $100,000.! 
Keletas pavogtų šitokių čekių 
buvo išmiaynta. Juos išmainė I 
biznieriai. Dabar pagal išmai
nytus čekius susekta 
tuota keturi asmenys. 
Pat riek Dvvayer,-
White, I. E. Callahan

ir areš-
Jie yra!

ir tūlas

JUOZAPAS ENDZIKAITIS
Persikyrč su šiuo pasauliu 

kovo 8 diena, 3:50 valanda po 
piet 1930 m., sulaukęs 57 me
tu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Žigaičių parap., Dabru- 
pinių kaime. Amerikoj išgyve
no 27 niekus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Marijoną, 
po tėvais Budrikaitė, du sunu 
— Juozapą ir Augustina, duk
terį Ona ir žentą Joną Žul- 
tauskus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės jv.vks utarninke, 
kovo 11 diena. 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus ’ gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Endzi- 
kaitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti imu paskuUnį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
žuliu. Eudeiki;., tel. > artis 1711

JUOZAPAS ŠNIAUKŠTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 7 d., 10:15 vai. ryte, 
1930 m. Gimęs Tauragės apsk., 
Šilalės para|)., Gūbrių kaime. 
Paliko 
moterį Veroniką, po tėvais Ba- 
gožaitė, 4 dukteris — Antani
ną, Prancišką, Oną ir Bronis- 
lavą, sūnų Kazimierą, seserį 
Kazimierą ir švogerį Juozapą 
Adomaičius ir gimines, o Lie
tuvoj du Simus — Petrą ir Le
oną ir sesei} Barborą. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Ilermilage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninkc, 
kovo 11 d., 2 vai. po piet iš 
Eudcikio koplyčios į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo šniaukš- 
tos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Sesuo, 

švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra-1 

borius Eudeikis, tel. Yards

dideliame nuliudime

JOSEPHINA EVAŠKUS 
po tėvais Černnuskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 8 diena, 5 valanda iš ry
to, 1930 m., sulaukus 21 metu 
amžiaus, gimus Chicago, III., 
rugsėjo 13, 1908 m. Paliko di
deliame nubudime vyra Pran
ciškų ir sūnų Pranciškų, tėve-
nūs Antaną ir uną cernaus-i 
kius ir gimines ir draugus. Ku-į 
nas pašarvotas randasi Masal-< 
skio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuves jvyks antradieny, 
kovo 11 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už; 
velionės sielą, o iš ten bus nu-l 
lydėta i šv. Kazimiero kapines.:

Visi A. A. Josephinos Evaš- 
kus gimines, draugai ir pažjs-j 

' tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-; 
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekamo,
Vyras, Sūnūs, Tėveliai, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139. ,

Stanislovas Molis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 6 dienų, 7:35 valanda po 

pietų, 1930 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Telšių apskrity, 
Navaičiui valsčiaus, Kacenių kaime. Išgyveno Amerikoj 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime moterj Marijonų, du brolius — Feliksų 
ir Adoma, dvi seseris Eleonora Niunivienę, Johanų Dzidzilietienę, 
Racine, Wis., sūnų Joną ir dukrelę Eleną, taipgi švogerius, pus
brolius ir pusseseres; Lietuvoj senų motinėlę ir dvi seseris — 
Sofiją ir Proksėdą ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 3103 So. 
Halsted St. I

Laidotuvės jvyks vanedėly, kovo .10 dieną, 2 vai. po pietų iš 
Lulevičiaus koplyčios bus nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Molio gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, —
MOTERIS, BROLIAI, SESERYS, VAIKAI, 
ŠVOGERIAI IR GIMINĖS

Laidotuvėse patarnauja graborius J. Lulevičius, Tel. Victory 1115.

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Telefonai
Boulevard 5203

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

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebčkit mano iškabas 
i Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

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

Phone Canal 0523

va-

Akių Gydytojai
Tel. Victory_6279

! DR. G. SERNER
lietuvis Akių specialistas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4G50 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 ' South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Pilone Boulevard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3313 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr, Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 VVest 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.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

- -------o-------
Oflao Telefonai Virpinta 0030 

Be«. Tel. Van Buren 5808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos •!! ryto Iki 1 po pieta, 2 iki i ir
0 iki 8 vakaro. Nedfillom nno 10 iki 12 die*

Namų ofisai North Side
3413 Franklin Blvd.

Valaadoi 8:80 iki 0:80 vakaro

-------0-------
DR. J. J. KOVVARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1628
Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Tel. Drexel 6323
Dr. >S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DĘNTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Armitage 174t 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M.
DR. S. T. THOMAS

(Tamošaitis)
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lll-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 SUGRĮŽUS 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 sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:^.0 vai- 
vakarą Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diana

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

Dr. J. W. Beaudette
VirŠuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė

VALANDOS

iki 4:80 ir nuo 7 Iki IM

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų »ir visų chronišką ligų

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

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

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

. K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1819
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

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

------- O-------
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Victory 0562
— 7 iki 9 vakare
Ketv. ir Subatos vak.

Ser. ir Pėtnyčios v.

Tel.
Valandos 

Olis — Utar. 
Vasalle — Pan

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
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 Pėtnyčioj nuo 9 iki fl

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG«
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9601

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 78Q 
Tel. Central 6390. VaL 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tek Prospect 8525

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland A veuue 
Ant Zaleskio Aptiekei

CHICAGO, ILL.

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas /1

134 Nnrth LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliaig ir Ketvergab Local Office: 1900 So. Union

i 8 iki 8 v. ▼. Utarninkati ir
Pitnyčiomii 1 iki 6 v. ▼<

Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 iki 9 vai. valu
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Tarp Chicagos 
Lietuvių I

taiikų tarpe yra priimta ligo
nėmis paiarnaiiti. Jis, be to, 
pasako, kad neitąsias nė kata
likų k i.pinese moteriškę laido- 

vyras
ir

Tuomet moteriškes 
duk tė, sakoma, k re

rai

West Side
dicr.y sv.u bios prakaltos 
Meldažio svetainėj

• i kunigas prakišęs.
♦ :;t

Gyveno čia moteris gyvanaš

Ateinantį trečiadienį, kovo 12 
d., M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 Place įvyks labai svar
bios prakalbos. Rengia jas lie 
tuviai sccialisitai, kurie jau se
nai nėra rengę čia prakalbų. 
Bus gciiausi kalbėtojai, kurie 
kalbės svarbiausiais 
klausimais.

Visi West Sidės i r

lo tur būt subhido.
Nu, o

m ui

nu ats«

kad

vo ofisus biloms priimti; gy
ventoj: ms butų parankiau.

Nutarta paraginti valdžią, 
kad atkreiptų atydą i kai ku
riuos gyventojus," idant jie pri

vytų veika’ mjamo švarin- 
nes artinasi šiltesnis lai- 
o išmatoms vietos suiru- 
sulužusios. Mat, esama to- 
žmonių, kurie nieko ne

nepaiso todėl, kad 
nepriklau- 

I. y. I ra- 
Vi s apsi-

nio,

apielinkčs'
da*bininkai-ės kviečia- j

tamsus katalikai su
kam įvertina? Jie są
vokinis apsėdęs. Vel- 

i'vvli didžiausias mels
vi a kunigas. Gerai.
šaukia kunigas. Jis atsi- 

pašventino, sukalbėjo 
maldas, prikaiše moters kišenes 
benkemis su šventu vandeniu 
ir iš~jo, pareiškęs, kad dau
giau velnias jos nebegąsdins.

Vienok 
padarė. ,

sies
klų 
paiso.
nėra organizuoti ir. 
so savo organizacijai 
provėment kliubu’.
leidimas, nerangumas.

Buvo daug’ kalbėta apie pa
gražinimų apielinkos. Tai yra,

Užgirsit daug svarbaus. Įžanga
dykai. Pradžia prakalbų 8 v. v. vaistai libiau

Adv. Gugis sugrįžo

po’ieininkai geriau 
išgabeno moterį i 

ligoninę. Kažin kieno 
mačys” — 

nigo ar valdžios?
įdomu visgi: musų koloni- 

jcj kunigai dar tebebovija žmo
nes

kurios ran- 
Tos tvoros 
įspudžio ir 

gadina išžiūrą visos a.pit'lydiūs. 
šiame susivokime įstojo ke

letas naujų narių. Bet gaila, 
kad netekome vienos nares, p. 
K’mkienės, kuri mirė praėju
sį sekmadienį.

namu
I voras, 
fronte.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS i
______ . .... ,. .. / • ' ____ J. J

Financial
Finansai-Paskolos

Miscellaneous
Įvairus

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandu i-Įtaisai

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2to nuošimčio ir lengvais išmo- 

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

Telephone Armitage 1199

kėjimais.
valandas.

2231

Paskolos suteikiama;
i vien* diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame rea] estate 

kontraktus

24

Tel. Republic 5099
. ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Ix)ng Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockvvell Street 

CHJCAGO

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

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

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Exch ange—M ainai

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 rūšies 
dų.

rakan-

Anksti sekmadienio rytą su 
grižo iš New Yorko adv. K. Gu-; 
gis, Susivienijimo Lietuvių! 
Amerikoje iždininkas. Jisai bu-f 
vo išvykęs New Yorkan Susi-j 
vienijimo reikalais. Pildančio- i

. sios Tarybos’ posėdžiui. —Ref

Improvement kliudo susirin- 
.! kimas Įvyko kovo' 5 dieną p. 

Lukštienos svetainėje.
Kaip pelenų ('ieną, iš pp 

Užgavėnių, tai susirinko narių 
ne daugiausia.

Aptaria reikalai. Pasirodė, 
kad butų reikalas turėti komi- 

kc'lioliką metų buvęs duonos ke-Įsjj.^ kuri lankytų miesto val- 
pyklos biznyje, dabar Įrengė (liniukų susirinkimus ir pra- 
naują papso ir sudės išdirbys-i neštų kliubui kas yra svarsto- 
tės bizni, vardu “Drigot Boti-ima ir tariama.
ing Works, Soda and Mineral1 Nutarta atsikreipti Į telefo- 
Water, Swan Brand”, 5114-1G nu kompaniją, kad įtaisytų sa- 
So. Knox Avė.

Visas išdirbystės biznis įreng
tas pagal higienos reikalavimus.

P-as S. Drigotas stengsis pri
statyti visiems reikalaujantiems 
viršminėtų gėrimų krautuvnin- 
kams, 
besket 
kiems

Naujame biznyje
P-as Stasys Drigotas, per

draugijų išvažiavimams, 
piknikams’ ir draugiš- 

išvažiavimams.
A. Ambrozevičius.

Mergina įšokusi į 
kanalą

Vakar, sekmadienio rytą, prie 
kanalo, ties’ 36-ta gatve ir Ra- 
cine avenue. buvo didelio suju
dimo. Policijai duota žinia, kad 
kanalan įšokusi mergina ir pa
siskandinusi.

Policija ieškojo paskenduolės, 
grėbstė kanalo dugną.

Sanžudystė, sakoma, papildy
ta buvo 4 vai. ryto. —X.

Melrose Park
įvykiu iš musu kolonijos

buvo toks atsitikimas.
lietuvės moters vyras.Mirė

Kiek vėliau moteris ištekėjo už 
kito. Šis vyras buvo persisky- 
ros su savo moteria. Taigi šliu- 
bą našlė moteris gavo civili. 
Sužinojusios apie tai, narės ko
kio ten šventojo vardo drau
gijos, išmetė moterį iš narių 
tarpo. Kiek laiko praėjo, ir mo
teris susirgo. Pašaukta kunigas, 
ba moteris prašė. Kunigas at
sisakė jai patarnauti kaip ka-

Raselas.

zabovnmis.

Cicero

Mprctallntaa rodyme eliroulAkų ir aaujq l> 
Jei kiti ncralčjo jurniH iflkyrtyti. atsllan 

itykJt phh mane. Mano ptlnan iėegzanilnavi- 
atidenirn jurų tikrų lira Ir jei aA apn- 

inialu Juh rodyti, sveikata jums siurry*. Ei
kit pns tikrų speelaiiHtų. kuri, neklaus jusq 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino i*egxaruinavirao—kas jums yra. j

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto Ud 1
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rv*n Iri 1 no pietų.

PO

20 St. i

L. Maytag kalbės 
šiandie vakare per 

radio
Laike Maytag programo šiandie, 

kovo 10 d., vakare F. L. Maytag, 
pirmininkas direktorių tarybos The 
The Maytag Company, Nevvton, Iowa, 
padarys labai svarbų pranešimą, 
kurį bus jdomu išgirsti visai publi
kai, taipjau ir Maytag pardavėjams.

P-as Maytag, nors jau sulaukė 72 
m. amžiaus, vis dar tebeveikia May
tag koniponijoj, kurią jis jkurė. 
Kaipo vieno žymiausių skalbiamųjų 
mašinų išdirbėjo, jo pranešimas 
šiandie vakare sudomins visą šalį.

Maytag programai yra perduoda
mi visu radio tinklu, nuo Atlantiko 
iki Pacifiko. Chicagoj juos per
duoda KYW stotis, Pittsburghe — 
KDKA, New Yorke — WJZ. Jie 
būna kiekviena pirmadienį, 9 vai. 
vakare — rytų laiku, 8 vai. centrali- 
niu laiku, 7 vai. vakare kalnų 
ir 6 vai. Pacifiko laiku.

Svarbiausia dalim Maytag 
gramu būna Ted Fiorito, gerai 
mas kompozitorius ir dirigentas ir 
jo simfoninis šokių orkestras iš 20 
muzikantų. Taipgi būna vokalis trio 
ir pianu duo.

laiku
pro- 

žino

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Harmony at 
Home” 
Dalyvaujant?

William Collier, Marguerite 
Churchill

Tainri
Vitaphone Vodevilio Aktai

g ŠIANDIE VAKARE :T:

:r:

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai

Peoples Furniture Co
KRAUTUVES

Duos Lietuvišką Programą per

:X:

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

Programas bus labai Įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę!!

Ofiso 
pietų.

lioj

po

WiHiam B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249. S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

CLASSIFIED ADS.
..................................... I ............... t

Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. II L.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrighta — Išradimai 
šokios rųšies.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187

vi-

10% PIGIAU UZ 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 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Financial
Fi nansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

ii

JNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PINIGAI PINIGAI
Kam reikalinga ant 1-mu Morgečių 

GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 
pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE
809. W. 35 St ■

Automobiles

n p;iHH

si .450
. $550 

$850
. $m<r> 

$525 
$31)5

Oulck 1030 — 01 Sodnn ....
Ehbox 1021) Coupe rumble Heat
HikIhoii 1930 sedan
Nash 1928 Sėdau —
Politine 1929 Coach
Buick 1927 Sodan, 2 door .....

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

7136-38 S. Halsted St.
Visuomet atdara

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.Č0 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Miscellaneous
įvairus

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANA 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSI 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALĖTUS 
LOVĄ 
VEIDRODĮ 
PAVEIKSIĄ 
LEMPA 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų sužy
mėtų dovanų gali gauti kožnas 
“Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi gavime “Naujienoms” skai
tytojų bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų i biznio knygą. Už tą visą 
padarytą bizni gausite/ kreditą bal
sais, o už1 gautus balsus gausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau
giau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo. daugiau gausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnės dovanas gausite.
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. įtaiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana .daug. Todelgi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už įdėtą 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
j “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai i 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitą blankutę ir prisius
ite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS:

Noriu stoti i “Naupjienų” kontes
tą, malonėkite mane priimti ir su
teikti visas reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šįyo adresu: 
Mano Vardas Pavardė .......... '..........

KONTES-

Kad ios

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

Gatvė .
Miestas
Valstija

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

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., Cicero, III. 

Tel. Cicero 1329

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

.REIKIA AGRESINGŲ VYRŲ 
su $500'iki $100, pilnai apsaugotu, 
prisidėti prie išdirbimo" korporacijos. 
Biznis duoda 100% pelno. Nepa
prasta proga. Ištirkit.

J. S AM RID1NGS
7153 S. Carpenter St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, indų plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

--------O-------- K
REIKALINGA senyva moteris 

prižiūrėti 3 mažus kūdikius, nes 
motina nesveikauja. Duosiu guo
lį, valgį ir primokėsiu. Frank Luka.- 
sevich, 1448 So. Rockvvell St., 2 lu
bos užpakaly.

------o------
REIKALINGA patyrusi moteris 

dėl skirtstymo skudurų, pastovus 
darbas, gera mokestis. 5138 Went- 
vvorth Avė.

REIKALINGAS virėjas arba vi
rėja i restaurantą, darbas dienoms. 
5702 W. 65th St., Clearing, III.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

. DVIEJŲ švariai atrodančių vyrų 
ir moterų, kurie kalba rusiškai, spe
cialiam darbui. Uždarbis nuo $40 
iki $60 j savaite.

Kreipkitės nuo 10 vai. ryto 
valandai po piet.

MR. MOORE
5 augštas

75 E. Wacker Drive

Business Chances
Pardavimui Bizniai

iki 1

PARDAVIMUI bučernė ir gro
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 — namas 
ir lotai, važiuoju i Lietuva. Lotai 
randasi Evanstone, o naujas namas 
Bridgeporte. 3657 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0689.

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

PARDUODU groserne, cigarų, ci- 
garetų, Ice Cream, kendžių ir kito
kių delicatessen daiktų. Priežasti 
pardavimo patirsit ant vietos. 1609 
S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė geroj 
vietoj, labai \ pigiai. 10806 Michigan 
Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

gera 
upė

dva-

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

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

200 akrų, gera žeme, geri budin
kai, miškas, sodnas, upe teka, arti 
miesto, $3000.

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

80 akrų ūke, 
puikus sodnas, 
dinkai, $1700.

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

P. D. ANDREKUS, 
Pigeofl Lofts R; 1» Pentwat®r* Mich.

arti Michigan ežero, 
girios, vidutiniai bu-

arti

Real Estate For Sale

Radios visokių išdirbys- 
čių ...................

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

ir augs.

$35.00
$35.00
$25.00

.. $15.00

6 kambariu, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ' SAVININKU AtlDAI

Mes pabudavosime 6.kamb. 2 augštu
degtų plytų rezidenciją ir garažą, Grindų Lempos 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi-1 p n tz0,l-,0 
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti ", s '
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge-1 Uedar Chests ... 
lis stylių. Apsimokės jums ištirti. Pusryčiu Setai .

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 1 ~ '' ’
Park Ridge, telefonas 690

------o------
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkos 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
-----------0-----------

------o------
MŪRINIS 2 FLATŲ PA

AUKOJAMAS
$11,500; 5 ir 5 kambarių; garu 

šildomas; ugnavietė, knygų šėpos; 
visi pagerinimai suvesti; lotas 30x- 
125; $1,500 įmokėti, likusius kaip 
renda. Matykit prie 8415 S. Seeley 
Avė. Agentas ant vietos kasdie 
nedėliomis arba matykit <

SACK REALTY CO.
(Excl. Agts) 

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

PELNINGA PRAPERTe 
2 FLATŲ BARGENAS

ir

N. Merrimac Avė. Beveik 
puikus mūrinis 2 apartmentų 

Abu flatai turi 6 didelius,

5835 
naujas 
namas, 
šviesius kambarius; karštu vandeniu 
šildomi; visi pagerinimai 
nėra assesmentų. 
waukee Avė. gatvekario.
auganti apielinkč; arti visų sankro
vų. Pranertė tikrai žymiai pakils 
savo vertėje per ateinančius kelis 
metus. Extra flatas dabar yra iš- 
renduotas. Pirmas morgičius $8000.

Kaina tiktai $13,500.
$1,500 įmokėti. Likusius 

$125 i mėnesi, iškaitant visus 
šimčius.

Telefonuokit, 
MR. BAGDONAS 

Central 4804

sudėti;
2 blokai iki Mil- 

Greitai

i po 
nuo-

HARVEY NAMAS ĮSAKYTAS 
PARDUOTI

Jus galite sutaupinti daug pinigų 
veikdami greitai šiame 

FORECLOSURE PARDAVIME
Savininkas nenori PELNO

VIETA: 15727 S. Paulina St., Har- 
vey, 3 blokai nųp mokyklos.

APRAŠYMAS: 5 kambarių gerų 
plytų bungalovv, 3 metų senumo. 
Lotas 32x125. Gražus namas.

TRANSPORTACIJA: 32 minutes iš 
vidurmiesčio elektriniu III. Cent
ral.

KAINA: $7,750. Tik $500 įmokėti, 
likusius po $65 į mėnesį, įskai
tant visus nuošimčius, ši kaina 
bus žymiai sumažinta, jei bus 
daugiau pinigų įnešta.

PRISIRUOŠKIT PAMATYTI ŠĮ 
NAMĄ TUOJAUS 

BAGDONAS
Telefonas Harvey 1757, 

arba Central 4804

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DELICATESSEN FIXTURIAI
Randasi 1-mos klesos stovyje. Yra 

refrigeratorius, keisai, priimti mai
nui. Parsiduoda labai pigiai.
ADVANCE STORE AND OFFICE 

FIXTURES CO.
2127 S. Ogden Avė.

Tel. Seeley 4692

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite ši 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. setų, dabar $69.

Sis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

iki kovo 10 d., iskaitv-
V1CTOR

W. Lake Street 
kasdie iki 10 v. v.

4811 
Atdara 

nedžliomis iki 5 v. v.

....,$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

Dinette Setai ............
Pavieni Dreseriai ......
Pavieni Vanity .........
Day Lovos .................
Pavienės Lovos .........
Skrynios .....................
Ice Box’iai .................
Garbačių Degintojai .. 
Hot Blast Pečiai ......
Kietų Anglių Pečiai . 
Verdamieji Pečiai ....
Elektrikinės Skalbimo

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

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertes augštos jųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svari/ vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Mat rasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Made 
Sterling Quality 
Standard Quality

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

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

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

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

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

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais iki 9 vai.

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35.00 ir

Subatos vakarais iki 9 vai.

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and
Salesroom


