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Angliakasių Unijos Reor
ganizacijos Konvencija

Fishwick prarado kontrolę konvencijai; 
nuolatiniu seimo pirmininku delegatai 
išsirinko Howattą, Kansas angliakasių 
vadą

[Specialio “Naujienų” korespon- unijos prezidentui. Paskui vėl 
kilo ginčų dėl sumanymo, kad 
įvairias konvencijos komisijas 
skirtų unijos reorganizacijos 
komitetas. Farringtono manda
tas bus' sprendžiamas mandatų 
komisijos, kuri bus paskirta. 
Delegatai iš viso, reikalaudami 
kad visos komisijos butų renka
mos balsavimu, laimėjo.

Nuolatiniu konvencijos pirmi
ninku tapo kaip vienu balsu iš
rinktas Alex Hovvatt, Kansas 
valstijos angliakasių vadas.

. dento telegrama]
SPRINGFIELD, III., kovo 10. 

5:28 p. m. — Knights of Co- 
lumbus Auditorijoje šiandie čia 
prasidėjo angliakasių unijos 
'“reorganizacijos” konvencija, 
kuri turės išrinkti naują inter
nacionalines kasyklų darbininkų 
unijos vadus’, priimti naują uni
jos konstituciją ir nustatyti 
naują darbų programą.

Konvencijoj dalyvauja dau-' 
giau kaip 600 delegatų.

Kad šita konvencija yra tik
ras eilinių narių — rank and j 
file — atstovaujamas seimas,! 
parodo pora ginčų, kilusių ne- 
•trukus po to. kai konvencija de
vintą valandą ryto buvo 12-to 
(Illinois) distrikto pirmininko, 
Harry Fishvvicko, atidaryta.

Pirmiausia kilo smarkių pro
testų prieš suteikimą delegato 
vietos Frankui Farringtonui, 
buvusiam Illinois angliakasių

Netrukus p ras i dėsią viešėji sta
tybos darbai, kuriems šiemet 
busią išleista 7 bilijonai do
lerių.

Ramina, kad nedar- Antarktinė Byrd’o 
bo padėtis krašte ekspedicija sugrįžo į 
veikiai pagerėsianti Naują Zelandiją

Klerikalu Ūkininku Sąjungos 
Bankininku Byla Rokišky

WASHINGTONAS, kovo 10. 
— Prekybos sekretorius Robert 
P. Lamont skelbia, kad jo gau
tais iš daugiau kaip dviejų treč
dalių valstijų gubernatorių pra
nešimais, šiemet viešiems staty
bos darbams busią išleista 7 bi
lijonai dolerių, kurių daugiau 
kaip bilijonas dolerių busią iš
leista trijose svarbiausiose val
stijose — New Yorko, Penn- 
sylvanijos ir Ohio. New Yorko 
vai. išleisianti daugiausia, bū
tent $475,275,400; paskui Penn- 
sylvanija — $305,988.100 ir 
Ohio — $223,225,000. Toliaus 
seka: Michigano valstija — 
$93,000,000, Iowa — $70.000,- 
000, Kentucky — $57,670,00. 
Maryland — $48,860,000, Rhode 
Island — $20.000,000, Utah — 
$8,800,000 ir Nevada — $3,250,- 
000.

Viešieji statybos darbai, pa
sak Lamoii'to, turėsią jau šį 
mėnesį prasidėti ir nedarbo pa- 
Hetis žymiai pagerbsianti.

GREENWOOD, Neb., kovo' 
10. — Jo automobiliui susidū
rus su krovinių automobiliu bu
vo čia užmuštas policijos virši
ninkas R. Kuypers. Kartu su 
juo važiavus moteriškė sužalo
ta.

Pranešimas

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS

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

Tuo pačiu laiku, kai Spring- 
fielde prasidėjo angliakasių “re 
organizacijos” konvencija, In- 
dianapolise, Ind.. prasidėjo John 
L. Levviso, internacionalinio 
angliakasių unijos prezidento, 
sušaukta savo šalininkų konven
cija. Springfieldo konvencija 
yra sušaukta Lewiso priešinin
kų, kurie siekia jo diktatūrą 
angliakasių unijoje, nuversti.

Dunediniečiai triukšmingai svei
kina grįžusiuosius; po 10 die
nų išplauks j New Yorką.

DUNEDIN, Naujoji Zelandi
ja, kovo 10. — Amerikos tyri
nėtojas. kontradmirolas Richar
das E. Byrd, ii- jo ekspedicijos 

; į pietų ašigalį nariai šiandie lai
vais City of New York ir Elea- 
nor Bolling parvyko į Dunediną, 
daugiau kaip metus laiko pralei
dę antarktinėse srityse. Beveik 
visi Dunedino gyventojai išėjo 
pasitikti grįžusią ekspediciją.

Toje ekspedicijoje Byrd atra
do antarktinį kraštą, kurį jis, 
savo žmonos garbei, pavadino 
Marijos Byrd žeme.

Byrd yra vienintelis žmogus, 
j kuris buvo nuskridęs į abudu 
(ašigaliu. Šioje ekspedicijoje jis, 
1929 metų lapkričio 29 dieną, 
buvo trijų motorų aeroplanu, 
aviatoriui Bemtui Balchenui pi
lotuojant, nuskridęs į pietų aši
galį iš savo bazės Little Ame
rica. 1926 metais, gegužės 9 die
ną, Byrd iš Špicbergeno nuskri
do į žiemių ašigalį.

Ekspedicija ketina pabūti Du- 
nedine apie dešimtį dienų, o 
paskui išplaukti i New Y orka 

per Panamos kanalą.

BESSEMER, Mich., kovo 10. 
— Kilusio vietos' kasyklose ne
didelio gaisro uždarytas urve, 
kuriame jis dirbo, nutroško ne
gyvai angliakasys Peter Adam- 
czak. 63 metų amžiaus.

[Atlantic and Pacific Photo]

Ispanijos karalius Alfonso, kuris yra susirūpinęs dėl savo sos
to. Ji^ nuolat laiko konferencijas su armijos vadais.

Vokiečių komunistų 
partijos krikimas

Vis daugiau komunistų darbuo
tojų atsižada Maskvos ir eina 

laukan iš partijos.

BERLYNAS, kovo 10. — Kri
kimas Vokietijos komunistų 
partijoje kasdien didėja, šešias
dešimt žymių komunistų dar
buotojų, kurie andai aštriai iš
ėjo prieš maskviškio' komunistų 
internacionalo diktatūrą ir pa
reiškė viešai, kad jie daugiau 
jokių Maskvos) įsakymų neklau
sys'. gauna vis daugiau pritarė
jų visoje Vokietijoje.

Del kilusio maišto prieš Ma
skvos bašibuzukus, centrai inis 
vokiečių komunistų partijos ko
mitetas iš savo puses ėmė mė
tyti laukan iš partijos ištisas 
įtariamų dėl neištikimumo ko
munistų grupes. Be daugelio 
pašalintų praeitą savaitę, per 
pastaras dvi dienas iš part’jos 
tapo išmesti dar aštuoni žymus 
komunistų veikėjai.

Maištas Francijos ko
munistų partijoje; 5 
deputatai pašalinti

Panašiai kaip Vokietijoje, iri
mas pasireiškia ir Francijos ko
munistuose. žymus komunistų 
darbuotojai, atsisakydami klau
syti toliau Maskvos diktatorių, 
arba patys traukiasi iš partijos, 
arba partijos viršūnių metami 
laukan. Ką tik gautos Berlyne 
žinios praneša, kad iš dvylikoj 
komunistų deputatų Francijos 
parlamente dabar penki tapo iš 
komunistų partijos pašalinti.

Ghandi pradės Indų pa
syvaus priešinimos 
Anglijai kampaniją

AHMEDABADAS, Indija, ko
vo 10. — Mahatmos Ghandi se
kėjų susirinkimas, pačiam indų 
nacionabstu vadui, Ghandi, 
nirmininkauiant, priėmė rezo
liuciją pradėti induose pasy
vaus priešinimo;, Anglijai k 
paniją ir tuo budo laimėti Indi
jai nepriklausomybę. Kampa
nija nutarta pradėti ateinantį 
trečiadienį.

104 žmonės žuvo te
atro gaisre Korėjoj

šimtas kitų sužaloti; žuvusieji 
daugiausiai japonų jūreiviai, 
jų moterys ir vaikai.

SEULAS, Korėja, kovo 10.— 
Gaisre, kuris šiandie, kilo viena
me krutamu jų paveikslų teatre 
Cinkai laivyno bazėj. Korėjos 
pietuose, 104 asmenys žuvo, o 
šimtas ar daugiau kitų buvo su
žaloti.

Dauguma aukų buvo japonų 
laivyno jūreiviai, jų žmonos ir 
vaikai.

Gaisras kilo užsidegus fil- 
moms', kurios buvo rodomos 
dvidešimt pen kerių metų Muk
deno kovos per rusų-japonų ka
rą sukaktuvių proga.

6 asmenys užmušti 
traukiniui užgavus 

automobilį
FLORIN. Pa., kovo 10. — Ge

ležinkelio kryžkelėj, netoli nuo 
čia, pasažieriniam Pennsylvania 
traukiniui užgavus sustojusį bė
giuose, automobilį, buvo užmuš
ti šeši asmenys': George II. Frey 
ir jo žmona; John Miller su 
žmona ir Albert. Holden su žmo
na, visi iš Lancastero.

Suomija užsisako Fran- 
ciioje 70 aeroplanų 

sienoms sergėti
PARYŽIUS, kovo 10. — Suo

mijos vyriausybė užsisakė vie
noj franeuzų aeroplanų kom
panijoj 70 aeroplanų^ kurie bus 
vartojami žvalgu v imu tarnybai 
Suomijos Rusijos sienoj.

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

U: r,Ii: s debsfl.kioS ir šalčiau; 
vidutiniai žiemių vakarų vėju.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 38° ir 52° F.

Šiandie saulė teka 6:10, lei
džiasi 4:41 ryto.

Grudų nėra, sovietai 
dabar eksportuos 

“garbedžių” ‘ ------ —I
MASKVA, kovo 10. — Sovie

tų Rusijos moterys vakar šven
tė “tarptautinę moterų dieną”. 
Jos laike paradus ir mitingus.

Pažymėtina ..viena įdomybė, 
c h a rak te r i z u o j a n t i š i a nd y kšt ę 
Rusiją. Maskvos miesto vyriaui- 
sybė atsišaukė į moteris, kad 
savo tarptautinę šventę jos su
vartotų išmetimams (“garbe- 
džiui”) rinkti. Surinkti išmeti
mai busią parduoti užsieniuose, 
o gauti pinigai suvartoti trak
toriams pirkti. <•

Reikalaus svetimša
lių komunistų de

portavimo
NEW YORKAS. kovo 10. — 

New Yorko Chamber of Com- 
merce (Prekybos kamera) su
kūrė tam tikrą komitetą kovai 
su “raudonuoju pavojum”. Tas 
komitetas veiksiąs per įvairias 
“patrijotines organizacijas” ir 
valdžios organus taip, kad sve
timšaliai komunistai butų “ku
pinais laivais” deportuojami 
laukan iš Jungtinių Valstybių. 
Samdytojai busią raginami ša
linti iš darbo visus komunistuo-
jančius' darbininkus.

Prekybos kamera ketina ne
trukus sutaisyti svetimšalių agi
tatorių sąrašą ir reikalauti, kad 
jie butų deportuoti. 

t

Anglija išleis 89% 
miliono dolerių 

aviacijai
LONDONAS, kovo 10. — An

glijos vyriausybė numato šie
met aviacijos reikalams išleisti 
$89,250,000, arba $450,000 dau
giau nekaip praeitais metais.

R. I. gubernatorius pa
sirašė bilių dėl prohi- 

cijos referendumo /
PROVIDENCE, R. I., kovo 

10. — Gubernatorius N. S. Case 
pasirašė legislaturos priimtą 
bilių paskelbti visuotinį Rhode 
Island valstijos piliečių balsavi
mą 18-to konstitucijos amend- 
mento (prohibicijoą įstatymo) 
panaikinimo klausimu. I

29 darbininkai užsi
mušė nukritę į ka

syklų šaftą
JOHANNESBURGAS, Pietų 

Afrikos Sąjunga, kovo 10. —- 
Crown kasyklose šiandie įvyko 
didelė nelaimė. Leidžian'ties į 
kasyklas, keltuvas nutruko ir 
nukrito šafto dugnan, 1.600 pė
dų gilumo. Dvidešimt devym 
darbininkai, išskiriant vieną bal
ta visi kiti afrikiečiai, užsimu
šė.

4 indėnai mirė nuo au- 
tomobilio “degtinės”
DEVILS LAKE, N. D., kovo 

10. —Vort Toten indėnų rezer
vacijoje, netoli nuo Tokio, mirė 
keturi sioux indėnai, išgėrę de
natūrato mišinio, vartojamo au
tomobiliams nuo užšalimo ap
saugoti. Trys kiti indėnai pa
vojingai serga, o vienas kažin 
kur prapuolė. Denatūrato misi I 
nys buvo iš vienos krautuvėm 
pavogtas.

CLINTON, la., kovo 10. -į 
Netoli nuo čia pasažieriniam 
traukiniui užgavus automobilį 
buvo užmušti Carl Johnson ir 
jo žmona iš Morrison, III.

(Tęsinys)
P r a I. L aba n a u s k a s, 

taip pat susinervinęs, pasakė, 
esą, ėjęs dirbti visuomeninį 
darbą ir palikęs pasitikėjimo 
auka. Už tą phsitikėjimą, gir
di, jau ligšiol esąs {MTskaud- 
žiai nubaustas. Esąs visai ne
kaltas. Prašė išteisinti.
Lesevičius ypatingai drą

siai ir pasitikėjimo savimi ku
pinu tonu gyrėsi savo ilgame
čio kooperacinio darbo sąžinin
gumu. Kad geras žmogus esąs, 
girdi, galį paliudyti visi ro
kiškėnai. Jokių didelių turtų 
nesusikrovęs. Esąs nesusiprati
mo, intrigų ir banko buhalte
rio klaidų auka. Prašo ištei
sinti. t

K urkis ypatingai nuošird
žiu balsu pareiškė, tebesąs jau
nas ir niekad ligtol nenusikal
tęs. Esą, Rimšos pinkles įpai
niojusios jį į tą nusikalstamą 
darbą, kurį, girdi, deja, tik
rai padaręs, už ką dabar ir 
teisiamas. Gal, girdi, galį jį 
kiek pateisinti tai, kad tą nu
sikaltimą padaręs, jei ne fi
ziškai, tai bent moraliniai ver
čiamas. Šiaip, girdi, gerai jau
giąs dorovės svarbumą ir rei
kalingumą ir žadąs niekad 
daugiau nebenusikalsti. Prašė 
pasigailėti ir, girdi, jeigu ga
lima, įskaityti į bausmę, jau 
atsėdėtą kalėjime laiką...

Teismo pirmininkas p. Gu
dauskai paskelbė, tada — apie 
nusiau antrą vai. po pietų ša
lių ginčus baigtus.

Teismas pastatė sau klausi
mus ir išėjo tartis. Prieš išei
nant, teismo pirmininkas dar 
paskelbė, jog teismas manąs, 
kad jo sprcndfthas galėsiąs lu
ti paskelbtas šiandien 4 vai. 
po pietų.

Vakar apie 6 vai. vakaro Pa
nevėžio apygardos teismo išva
žiuojamos sesijos Rokišky pir
mininkas p. Gudauskas Lietu
vos Respublikos vardu paskel-

Nori surinkti $6,000,000 
rytų Europos ir Pa

lestinos žydams

WASHINGTONAS, kovo 10 
-r- Nacionaline Amerikos žydi’ 
konferencija nutarė pradėti vi 
šame krašte kampaniją 6 mili
jonų dolerių fondui sukelti. Tie 
pinigai bus suvartoti žydams 
rytų Europos kraštuose, ypačia’’ 
Rusijoje, ir Palestinoje remti. (Bus daugiau)

rbė teisino sprendimą Prano 
Mačiulio ir kitų byloje, kurio
je

pripažinti kaltais:
Mačiulis Pranas, Raupys An

tanas, Plevokas Juozas, Rep
šys Gasparas, pral. Labanaus
kas Ignas, Lesevičius Jonas, 
Kurkis Vladas ir Zingbergas 
Jonas.

Jie pasmerkti: 
sunkiųjų darbų kalėjimo su 
baudž. statuto 28 ir 30 str. nu
matytomis pasekmėmis — po
litinių teisių aprėžimu: Mačiu
lis, Raupys ir Zingbergas, at
skaičius visiems trimį pagal 
1928 m. V. 15 d. amnestijos 
įstatymą po trečdalį bausmės,
— kiekvienas po vienerius me- 
►us, vieną mėnesį ir 15 dienų, 
iš to tačiau atskaityta dar vi
siems trims po 7 mėnesius jau 
’a Įėjime atsėdėto laiko ir tuo 
budu paliko po 6 mėnesius ir 
15 dienų kiekvienam dar sėdė- 
li sunk, darbų kalėjime.

Plevokas ir Repšys — kiek
vienas po vienerius metus ir 
šešis mėnesius, atskaičius ta
kiau abiem po 7 mėnesius jau 
Įsėdėto laiko, palikta tuo bu- 
’u po 11 mėnesių sėdėti sunk, 

’rba kalėjime.
Lesevičius, atskaičius pagal 

'928 m. V. 15 d. amnest. įstat. 
bausmės trečdalį, — taip pat 
pusantrų meitų, palikus visą 
alką ir sėdėti sunk, darbų ka

lėjime.
Kurkis, atskaičius taip pat 

amnestuotą bausmės trečdalį,
— dvejiems metams ir trims 
mėnesiams, iš to tačiau atskai
tyta dar dveji metai kalėjime 
jau atsėdėto laiko, palikta tuo
udu tik 3 mėnesiai sėdėti dar 

sunk, darbų kalėjime.
Tuo tarpu pral, Labanaus

kas nuteistas tik trims mėne
siams arešto ir lygtinai atlei
stas nuo bausmės, jeigu per 
dvejus metus daugiau nebenu- 
sikals. Teismo pirmininkas p. 
Gudauskas, paskelbęs teismo 
sprendimą, jam čia pat paaiš
kino dar, kad, jeigu per ta 
laiką daugiau nebenusikals, tai 
’r šį kartą visai nebesiskaitys 
ir baustas. Ši bausmė jam pa
skirta, girdi, už tai, kad, bu-' 
damas banko priežiūros organo 
n?riu, sąmoningai leido ban
kui vesti draudžiamą prekybą.

Pagaliau - Ant. Trimakas 
►eismo pripažintas nekaltu ir 
’šteisintas.



F2) NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, kovo 11, 1930

ICORESPONDENCIJOS
ANGLIAKASIŲ 
KONVENCIJA

Keturiolika kaltinimų Lewis’ui

Vakar Springfielde prasidėjo 
angliakasių reorganizacijos kon
vencija. Tą konvenciją privertė 
šaukti Levviso režimas. Le\vis 
šeimininkavo angliakasių unijoj 
kaip koks diktatorius. Reorga
nizacijos komitetas sako, kad 
Lewis su savo genge galutinai 
baigia krikdyti angliakasių uni
ją. Tarp kitko jam primetama 
sekami nusidėjimai:

1. Nuo to laiko, kai Lewis pa-

(nieko neišmano apie angliakasių 
reikalus.

5. Tų pinigų, kurie iš anglia
kasių iždo tapo išmokėti advo
katams Indianapolyj, daugiau 
nei užtektų apmokėti visų aukš
čiausiojo teismo teisėjų algas.

6. Tūkstančiai ir tūkstančiai 
dolerių tapo išmokėta delega
tams tokių unijų, kurios fakti- 
nai nebeveikia. Tie delegatai 
buvo reikalingi tam, kad kon
vencijose turėjus daugumą. Dar 
didesnė suma išleista samdymui 
tvarkdarių, kjirie konvencijose

j nutildydavo tuos delegatus, ku
rie drįsdavo pasipriešinti Lewiso 
saikai.

Maskvos davatkos pasivogė 
dienraščio “Naujienos” kelius 
numerius iš kaimyno “Naujie
nų” skaitytojo pašto dėžutės ir 
įas “naujienietis” turėjo pavog
tus numerius skolinti iš kito 
“Naujienų” skaitytojo; be to, 
žada paduoti skundą už pavogi
mą “Naujienų”. , Todėl geriau 
tos Maskvos davatkos tegul 
klaupia prieš Lenino “ikoną” ir 
mušdamiesi krūtinėn lai sako: 
“...mea culpa...” ir lai prašo iš
rišimo, tai gal gaus!?..

—Svajonė.

Hammond, Ind.
Tareilininkams antausis

sidarė prezidentu, Merchants 
Bank trobesy j. Indianapolyj, ta
po pasamdytas šaunus ofisas, 
už kurį mokama $1,800 per mė
nesi arba $21,000 per metus.

2. John L. Lewis gauna per 
metus $12,000 algos ir apie 
$10,000 visokioms išlaidoms.

3. Jo sekretorius, Orai Garri 
son. gauna $1,200 algos per me 
tus ir apie tiek pat išlaidoms.

4. Ellis Searles, antraeilis re
porteris, kuris yra vadinamas 
“The Journal” redaktorium, 
gauna algos ir išlaidoms pinigų 
tiek, kiek yra mokama pusei tu
zinų tikrai gerų redaktorių. Nicr 
kuomet savo gyvenime jis ne
priklausė darbininkų unijai ir

7. Tūkstančiai ir tūkstančiai 
dolerių tapo išmokėta Earl 
Houck, fikseriui ir Internacio- 
nalės Unijos, taip sakant, slap
tosios policijos viršininkui.

8. Surinkti iš Illinois. Han
sas ir Indiana angliakasių mo- 
kesniai ėjo palaikymui unijos 
viršininkų tose vietose, kur dėl 
Lewisb politikos unija tapo su-

I naikinta.
9. Be atodairos mėtoma pini

gai taip vadinamiems organiza
toriams, kurie tik trinasi po 
viešbučius.

10. Tūkstančiai ir tūkstančiai 
dolerių išmokama taip vadina
miems Internacionalės Pildomo
sios Tarybos nariams. Yra ži
noma, kad jie visi (išėmus du

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas,

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

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

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

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

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

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

ar tris) pilnai priklauso nuo 
Levviso, kuris juos tuoj pašali
na, jeigu tik jie drįsta jo politi
kai pasipriešinti.

11. Milionai dolerių išmokėta 
kaipo “pašalpa tokiam ir tokiam 
distriktui”. Tačiau iš tų išmokė-I

ijimų niekuomet neišduodama 
• pilnos atskaitos.

12. Išmokama didelės sumos 
pinigų visokiems Pascoes’, Hef-

i ferleys, Jonės, Goettes, Hu- 
| gheses, K. C. Adams ir tuzinui 
kitų, kurie užsiima - griovimu 
unijų tuose distriktuose, kur 
angliakasiai yra organizuoti.

13. Krūvos ir krūvos pinigų 
išleista spausdinimui “The

i Journal”, kuris kaipo darbini n- 
I kų laikraštis yra didžiausias 
•juokas. Padėkavonės Dienoj ta- 
Į me laikraštyj tilpo paveikslas, 
vaizduojąs angliakasių šeimą 
prie stalo. Ant štato stovi dide
lis kalakutas ir kitokie gardus 
valgiai. Vadinasi, angliakasių 
šeimynai nieko netrūksta, — ji 
pilnai patenkinta. Ghio anglia
kasiai, kurie gyvena palapinėse, 
tikrai džiaugėsi tais šauniais 
pietums, nupieštais laikraštyj. 
Tas paveikslas kiekvienam ang
liakasiui turėjo atidaryti akis, 
kad tie ponai, kurie gyvena šau
niame Indianapolio ofise, visaiĮ 
nustojo kontakto su anglies pra
monės darbininkais.

14. Susirinkime skaitlingai’ į 
Springfieldo konvenciją kovo TO 
d. ir iššluokimc lauk tuos pa
razitus ir unijos ardytojus. Su
mažinkime tas nepaprastas iš
laidas. Išleiskime naują nepri
klausomybės dekleraciją. Jie. pa
rodė, kad netinka vadovauti 
musų unijai. Tad mes privalo
me pasirinkti sau naujus vadus 
ir atsteigti uniją.

SLA. 273 kp. laikė susirinki
mą kovo 2 d. Vaicikausko sve
tainėje, 506 Ames Avė. Svar
biausiu dienos klausimu’ buvo 
Pildomosios Tarybos balsavi
mas. Rezultatai sekami: iš 20 
narių, priklausančių šiai kuo
pai, susirinkime dalyvavo 17 ir 
visi tarsi vienas balsavo už se
nąją valdybą. Tareila negavo 
nei vieno balso, nors agitatyvių 
lapelių buvo prisiųsta po kelis 
kiekvienam kuopos nariui, agi
tuojančių' už Tareilą.

Kuopoje didžiausias pasipik
tinimas siuntinėjamais’ lapeliais, 
kuriuose juodašimtiškai yra 
šmeižiami socialistai ir tuo pa
čiu sykiu agituojama už Tarei
lą Į iždininkus. Atrodo, kad 

/tuzinas juodašimčių rytuose, o 
kitas pustuzinis vakaruose varo 
žalingą ir niekšiką politiką SLA. 
Musų SLA. 273 kuopa pirmuti
nė pareiškia griežtą protestą—• 
vienbalsiai balsavo už senąją 
valdybą, musų kuopos pavyzdį 
privalo sekti kiekvienas protin
gas, gerą velijąs SLA. narys. 
Nei vieno balso juodašimčių re
miamam kandidatui —visi kaip 
vienas už senąją valdybą!

—J. Maskvytis.

Eagle River, Wis.
Naujos žuvavimo taisyklės 

r K ’ ’ V '
Kadangi vasaros laiku daug 

lietuvių važiuoja į VVisconsino 
valstiją atostogoms praleisti, tai 
skaitau busiant ne pro šalį pra
nešti, kad ši- valstija įvedė nau
jus patvarkymus kai dėl žuva
vimo. Tie patvarkymai įėjo į ga
lią pereitų metų rugsėjo mėne
syj. Patvarkymai nusako, kad 
kitos valstijos gyventojas, ku
ris turi šešiolika ar daugiau me
tų ir nori žuvauti, privalo išsi
pirkti laisnį, sumokėdamas $3.

Žvejojant reikia prisilaikyti 
sekamų patvarkymų: per dieną 
galima pagauti tik 25 ešerius, 
nepaisant kokio didumd; 1 mu-

chelunge-nemažesnj 30 colių; 10 
pečherol-nemažesnius kaip po 
16 colių; 10 pikes-nemažesnius 
kaip po 13 colių; 15 ttouts-ne- 
mažesnius kaip po 7 colius; 20 
silver bass ir rock bass-nema- 
žesnius kaip po 7 colius, ir taip 
toliau. Šio patvarkymo turi pri
silaikyti visi, tiek vietos gyven
tojai, tiek iš kitų valstijų atva
žiavę. Svarbiausias to patvar
kymo tikslas yra apsaugoti ma
žas žuvytes nuo naikinimo, 
šiaip gi sugauti liek žuvų, kiek 
leidžiama, butų labai sunku. 
Reikėtų, taip sakant, gerokai 
paprakaituoti. —John Sharka

Winnipeg, Manitoba
Pasiuntė tėvą ir motiną .į kalė

jimą už paliktiną vaiko trau
kiny.).

Praeito mėnesio pabaigoj Vla
das Žukauskas ir jo žmona tapo 
pasiųsti kalėjiman kęturiems 
mėnesiams už palikimą vaiko 
traukinyj tikslu atsikratyti nuo 
jo.

Abu nuteistieji yra lietuviai. 
Tiek vienas, tiek kitas yra 24 
metų amžiaus. Po to, kai at
sėdės keturis mėnesius kalėji
me, jie bus deportuoti. “Mes 
norime ne tokios rųšies' žmo
nių”, pareiškė teisėjas, paskir
damas bausmę.

Vladas Žukauskas yra gimęs 
Petrogrdde. 1926 m. jis parva
žiavo į Rokiškio apskritį, iš kur 
jo tėvai yra kilę. Sekamais me
tais apsivedė, o praeitą vasarą 
kartu su savo žmona atvažiavo 
į Kanadą. Rudenį gimė vaikas. 
Negalėdami padaryti pragyve
nimą Winnipege, Žukauskai nu
tarė vykti į Toronto. Kadangi 
vhikas buvo jiems sunkenybė, 
tai jie nutarė palikti jį ant 
traukinio. Kuriam laikui pra
slinkus vaikas tapo nuvežtas į 
Kenora miesto ligoninę, kur jis 
ir pasimirė. Tuoj po to poli
ciją pradėjo ieškoti kaltininkų 
ir surado juos Toronto mieste. 
Iš ten jie tapo pargabenti i Win- 
nipjegą, kur ir buvo teisiami.

Nors musų mieste lietuvių ir 
nedaug tegyvena, bet tarp jų 
atsitikimų tai jau labai daug į- 
vyksta. Sunku visus ir surašy
ti. Paminėsiu tik keletą.

Praeitais metais išdeportavo 
Lietuvon vyrą ir moterį. Mote
rie susirgo ir pateko ligoninėn, 
o vyras nenorėjo dirbti sun
kaus darbo. Valdžia nusprendė, 
kad juodu yra nepageidaujami 
Kanadai.

Kitas lietuvis' sumanė pasi
važinėti traukiniu “zuikiu”, t. 
y. be tikieto. Prisiartinant prie 
stoties šoko iš traukinio ir nusi
laužė koją. Tapo nugabentas į 
ligoninę, kur prisiėjo jam koją

nupiauti. Pasveikęs jis pradėjo 
pardavinėti munšainą. Pateko į 
policijos rankas. Teko jam pa
sėdėti kalėjime, o paskui tapo 
išvežtas į Lietuvą.

Neseniai liko išvežti į Lietuvą 
du vaikinai. Jie apsirgo proto
liga. Dabar irgi vienas lietu
vis tapo patalpintas ligoninėj. 
Tai Stasys Kondrotas iš Šiau
lių apskričio. Jeigu niekas juo 
nesirūpins, tai jam teks ten gal 
gana ilgai pabūti.

—Naujienų Sk litytoĄas.

Medeikis, Antanas. Kilęs iš 
Druopstų k., Rietavo vals., Tel
šių aps. 3 metai atgal dirbo ka
syklose netoli Pittsburgh,Penn- 
sylvania.

Myško, Aleksas ir Eugenia. 
Gyveno kadaise Cicero, Illinois.

Aukščiau išvardyti asmenys

yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas kų nors apie juos ži
notų’y ra prašomi suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus brangiai į- 
įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1082-608 So. Dearborn St., 

Chicago, Illinois.

Tikri Dažytai Duoda
Geriausias Pasekmes

Tai daug-maž tokį atsišauki-

Ausie jus, Petras. Kilęs iš 
Kraniškio vien., Radviliškio 
vals., Biržų aps. Kadaise gyve
no sulig adresu: 10522 Indiana 
Avenue, Chicagoje.

Gecevičiai, Leonardas ir Juo
zas. Kadaise gyveno Racine, 
Wisconsin.

Jasulaitis, Steponas. Kilęs iš 
Kražių vals., Raseinių aps. Gy
veno kadaise Chicagoje.

Jurgelionienė, Ege, Gyvenan
ti Springfield, Illinois.

Kasputis, Domininkas. Kilęs 
iš Skaudvilės vals., Raseinių 
aps. Gyvenąs Chicagoje.

Paieškojimas Nr. 26
šie asmenys, gyveną Ameriko

je, yra ieškomi:

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu kiti dažytai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tąda palyginkite pa. 
sėkmės. Pastebėkite, kad nėra tos perdažy- 
mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Mėlimas pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną aude
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius. 

Diamond Dyes
Lengvi yartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

MAYTAG GENIJUS 
Teikia

NAUJAji;

....SKALBIMO MASINĄ .
4 • t

MAYTAG dabar pristato jums sa
vo vėliausi triumfą — $4,500,000 
produktą... pasekmę nesulyginamų 
Maytaft- ištekliaus ir Įrengimo.... 

produktą sugabumo ir mokslingumo pa
saulio puikiausių skalbimo mašinų ga
mintojų... padarytą pasaulio didžiausioj 
skalbimo mašinų dirbtuvėj. NAUJASIS 
Maytag viršija tiek daug visus kitus May
tag atsiekimus, kaip kad pirmieji Maytag 
praskinė kelią skalbimo mašinų išsivys
tymui.

PIRMĄ KARTĄ, skalbimo mašina yra 
įrengta su NAUJA vieno šmoto, lieto alu- 
minum rėčka.

PIRMĄ KARTĄ, Maytag pasiūlo nau
ja rolių vandens gręžėją, kuris yra ap
gaubtas, tikslus veikime, automatiškai 
gręžiantis.

FIRMĄ KARTĄ, Maytag pasiūlo NAU
JĄ, tykią, amžiną, veikiančią aliejuje va
rymo šaftą. NAUJĄ parankią automobi
liu rųšies rankieną pradėjimui ir sustab
dymui vandens veikimo ir daugeli kitų 
pažymėtų naujų ypatybių, kurios suteikia 
naują parankumą ir didesni veiksmingu
mo šiam naujiAisiam Maytag triumfui. 
TELEFONUOKIT. Il>» ‘ “r j ‘» skafbii s u 
NAUJU Maytag, kad ji įvertinti. Patele- 
fonuokit dėl bandomojo skalbimo jūsų na
muose. Jeigu jis pats neparsiduos savęs, 
nėlaikykit jį. Išdalinti išmokėjimai, ku
rių jus niekad nepasigesite.

THE MAYTAG COMPANY, 
Newton, Iowa 

įkurta 1893

PAIN-EMPEILER
AKS vPAr.on •«

RYANO SOUTH rim« »TS.
BROOKL.YN, N.V

7h» Ltbortloi’itt erf
F.A<1RICHTER & COi

į
Naudokite išlaukiniai nuo j

Skaudamų Muskulų t
BL Peršalimų
K Skausmų Krutinėję

Sustingusio Sprando <
Pečių Skaudėjimo

1 Išsinarinimų ir
■r Išsi tempimų
Kr Neuralgijos
i/-' Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
A r^jį! INKARO vaiabašenklia ant 
K pakelto pagelbės jums Apsisaugoti. 
R Knygutė, kurioje paduodama pilni 
■ nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
K PELLERIO daugely atsitikimų, prl- 
K dedama prie kiekvienos bokutčs.
A. Parsiduoda visose vaistinėse 

po 35c, ir 70c. bonka.
I Arba galima užsisakyti stačiai ii

mą išleido reorganizacijos ko 
mitetas, kuris sušaukė į Spring- 
fieldą angliakasių konvenciją.

kilis pain -

East Windsor, Ont.
____________

Bu jus dalykas

Vietos Maskvos agentai dien
raštyje “Vilnis” lieja gailias 
krokodilio ašaras, kad “Naujie- 

I uos” įtraukė juos j “smertelną” 
“gricką” atsiųsdamos vieną ai
du egzempliorius dienraščio 
“Naujienos” pasižiūrėjimui; ir 
išspažindami savo grieką, Mask
vos davatkos vergiškai prašo 

! išrišimo, prisižadėdami net. nu
traukti ryšius su visomis priva
tinėmis bendrovėmis, kurios 
kada nors turėjo reikalą su 
“Naujienomis”. Bet tikrumoje, 
tai tųs “ščyros” ir “viernos”

AR NORI 
LAIMĖTI

DOVANAS?
“Nau jienų” kentestas baigsis Gegužes-Wiy 31 d. Dar 

iki kontesto užbaigai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio menesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra reikalin- 

. ga kortestr.mtų įvairiose kolonijose, kur tiktai lietuviai 
gyvenu. Veikdami kaina “Naujienų” kontestantai atliksite 
kilnų dirba “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite dovanas 
sulig padaryto biznio “Naujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blankntę ir siųskite i “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

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

GERE. KONTESTO VEDĖJAS: *
Noriu būti kontestantu 4-ine NAUJIENŲ Kontesto. Malonė

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

: ‘ i

Mano Vardas Pavardė ..................................................................

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

Miestas ................... ,............................ . Valstija .......................

The NEW one-piece, 
Cast-aluminum Tub

For homes withoui deciric- 
ily the Maytag is aoailable 
with in-buiU gasoline molor.

The NEW auiet, life- 
titne, Oll-packed Drive

on Maytag Rndio Programa 
over N.B.C. Coast to Coaat 
Network MONPAY Even- 
Inga 9:00 E.S.T., JkOOC.S.T., 
7:00 M.T., 6:00 P.T.
VVJZ. Ncw Yorkj KDKA, 
Pitt&hurgh; KYW, Chicago, 
KSTP, St. Pauli WSM, Naalv
KOA, Denvers KSL, Salt 
Lake City! WI< Y, Oklahoma 
Citys KPRC, Hpuatonj 
KECA, Loa Angeleai KGW. 
Portland and 34 Aasociated 
St atlotu.

The NEW Roller 
Water Removcr

MAYTAG CHICAGO CO.
160 ĘAST ILLINOIS STREET,

CHCAGO, ILLINOIS
SUPERIOR 1776
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užsiregistruokite!
šiandie yra diena užsiregis

truoti busimam “primary” bal
savimui, balandžio 8 d. Užsire
gistruoti turi tie, kurie įgijo pi
lietines popieras nuo laiko pra
ėjusios registracijos; kurie per
sikėlė gyventi liaujon vieton ir 
tie, kurie susilaukė 21 metų 
amžiaus. Jeigu tokie asmenys 
neužsiregisrtuos, tai negalės 
balsuoti balandžio 8 dieną.

Šiandie Obertos lai
dotuvės

šiandie Obertos laidotuvės. 
Manoma, kad jos busią labai 
didelės. Joe Šaltis, su kuriuo 
Oberta draugavo ir kuriam 
tarnavo, atsilankė į detektyvų 
biurą su prašymu leisti jam da
lyvauti laidotuvėse. Šaltis ga
vo leidimą.

žinią ir pamačiau, kad kovo 
12 dieną, M. Meldažio svetainė
je, lietuviai socialistai rengia 
prakalbas. Klausiu:

- O kas čia tokio įdomaus?
— Kaip nieko įdomaus — 

atkirto šeimininkas. — Ar ne
matai, kad socialistai pas mus 
rengia prakalbas?

Kalbon įsimaišė kitas:
— Tai .tikrai įdomu. Matai, 

per keletą metų socialistai ir 
akių neparodė VVestsidėje; mes 
manėme, kad ir Chicagoje jų 
nebeliko. Bet dabar matome, 
kad apsirikome.

Prabilo ir trečias. Girdi, jis 
pamenąs, kada, būdavo, sociali
stai parengia prakalbas ar kokį 
kitą vakarą, tai kartais ir sve
tainėje žmonės nesutilpdavo. 
Visi jų darbuote įdomavo. Jis 
manąs, kad ir šios prakalbos 
gerai pavyks. Visi, sako, jų iš- 
siilgome.

Tai matote kaip westsidiečiai 
apie socialistus kalba.

Ne-reporteris.

Mirė p-nia Striko- 
lienė

Ponus Strikolius, kurie turi 
armą arti Crystal Lake, ištiko 
Raudi nelaimė. Prieš 4 savai

tes susirgo pono A. Strikolio 
:mona. Ji buvo nuvežta į Sher- 
nan ligoninę, Elgin, III. Užva
kar mes dar buvome, su jų duk
rele Stella, kuri lanko De Paul 
universitetą Chicagoj, nuvykę 
jos motiną aplankyti. Ligonė 
atrodė daug geriau ir. sako, 
jautėsi gan gerai. Bet vakar ry
tą ponia Karpienė telefonu' pra- 
iešė mums, kad p-ia Strikolie- 

nė pirmadienio naktį mirus.
P-lė Stella buvo pašaukta iš 

mokyklos ir skubiai nuvyko į 
Crystal Lake.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Andrių ir dukteris Oną ir 
Stella. —Rep.

SPORTAS

D. Bložis

dalyvauti įvai-vo siunčiamas 
riose rugtynėse. Ir visose tose 
rungtynėse jis nepra laimėj o nei 
vienų ristynių. Tai tikrai ne- 
paprastas rekordas. Ir štai tas 
jaunas ir smarkus atletas rytoj 
pirmą kartą pasirodys tarp lie- 
tuvių? Pravaitu nueiti jį pažiu-

Ristynės įvyks Marąujtte 
Parko parapijos svetainėj, 
Washtenaw ir 69. Pradžia 8 va- 
landa vakaro. —N.

KAD PAAKSTINTI APETITĄ & 
TIK SUTVARKYT VIDURIUS A

Viskas ką turite tik užmokėti likusi 
balansą ant $235.09 vertės Radio.

Auka Lietuvos soci
aldemokratams

Lietuvos socialdemokratų po
litinių kalinių fondui dar pa
aukauta $6. Aukavo: K. Uvi- 
kienė $1 ir P. J. Juzeliūnas $5.

Aukos — $6 — gautos ir bus 
pasiūtos Lietuvon. Priėmė M. 
Jurgelionienė V. P.

West Side
VVestsidiečiai yra susidomėję 

ateinančio trečiadienio vakaru 
Man teko aplankyti vieną savo 
seną draugą VVestsidėje.

Įeinu į stubą. Matau, sėdi 
keletas vyrų. Vieni pažįstami, 
o kiti nepažįstami. Pradėjome 
kalbėtis.

Po valandėlės pasikalbėjimo 
šeimininkas paklausė manęs:

“Ar skaitei šios dienos “Nau
jienas“ ?

Atsakiau, kad dar neskaičiau, 
šeimininkas tuomet paėmė 
“Naujienas“ nuo stalo ir padė
jo man; pirštu rodydamas jis 
sako: “Pasiskaityk!“

Aš greitai perbėgau akimis

Inkstai kvaršina jus?
Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 

palengvina inkstų ar pūslės įdegimų ir su
stabdo kurčius, gniaužiančius skausmus nu
garoje ir strėnose. Nakties poilsis nebūna 
sutrukdomas ir jus pabundate ryte sustiprė
jęs ir žymiai atsigaivinęs po poilsingo, -ne
nutraukto miego.

Nuga-Tone suteikia šią pageidaujamą pa- 
gelbą, kadangi jis pašalina nuodus, kurie 
pagimdo įdegimą ir sutvirtina inkstus, taip 
kad kad jie gali geriau veikti. Be to 
Nuga-Tone yra abelnas sveikatos ir stiprumo 
budavotojas, kuris stimuliuoja visus kūno 
organus ir veikimą, tuo nugalėdamas ne
virškinimą, ganus ar išpūtimą viduriuose ar 
pilve, galvos skaudėjimą, kvaitulius, neteki
mą svarumo, stiprumo ir panašius pakriki
mus. paeinančius delei netinkamo vidurių 
valitposi ir pakrikusių inkstų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų aptie- 
kininkų. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jų, 
jis gali gauti jų iš savo džiaberio.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalia patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienu perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienu perspėjimas ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienu perspėjimas ren- 
dauninkams.
5 Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne kaina
7. Gaukit apdraucį^ pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

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

vokatais kiekvienu klausimu ir gauti 
iš jų patarimus veltui.

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

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

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

Adresas ............................ J,.............

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

Rožių Žemė
Pereitą antradienį buvo užga- 

včnios. Jau praėjo mada ei
ti “žydais“ apsimaskavusiems'. 
Mes, Rožių žemės grupė žmo
nių, iš penkiolikos asmenų, nu
tarėme iškirsti šposą bridgepor- 
tiečiams. Tas mums pasisekė.- 
Papasakosiu kaip buvo.

Pamatėme “Naujienose” skel
bimą, kad draugija šv. Petronė
lės rengia maskių balių. Ėmėm 
organizuotis. Į pusantros dienos 
suorganizavome penkiolika as
menų. Paskui pradėjome ieškoti 
drabužių. Su drabužiais nebuvo 
vargo. Juos greit suradome pas 
p. šiušius. Jie turėjo drabužius 
seniai, tik reikėjo juos biskį pa
gražinti.

Susiorganizavę, paskirtu lai
ku susirinkome apsirengti. Ap
sirengti buvo ne visai lengva. 
Mat, nepriprasti rusų kazokų 
drabužiai. Apsirengę, aštuntų 
valandą susėdome i mašinas ir 
išvažiavome. Už valandos atva
žiavome į,' Bridgeportą.

įėję į svetainę, jau radome 
pusėtinai publikos. Apsimaska- 
vusių nedaug buvo. Mačiau 
slaugių grupę iš septynių ir ke
letą pavienių. Muzika gera, jau
nuomene šoko. Rusų kazokai 
pradžioje buvo nedrąsus, ne- 
maršavo į didžiąją svetainę; 
pavieni išsiskirstę sėdėjo bal
kone. Iš publikos pastebėjo: ka
žin, girdi, kodėl tokie nedrąsus 
raudonieji?

Kai muzika sustojo grojusi, 
tada susiorganizavome į “šeren- 
gą“, apmaršavome “round” sve
tainę. Kazokai turėjo savo mu
ziką. Paskui jų muzikantas gro
jo. Šokėjai daugiau šoko rusų 
kazokų muzikai grojant. Po to 
buvo galima pastebėti, kad ka
zokai patiko publikai.

Smagu buvo vaikštinėti po 
svetainę ir matyti daug publi
kos visokiais drabužiais apsi
rengusios. •

Vienuoliktai valandai išmu
šus, komisija susirinko estrado
je, muzika pradėjo grot maršą, 
grupės,, ir pavieniai apsimaska- 
vę eiliavus ir maršavo apie sve
tainę. Kazokai apmaršavo vieną 
kartą. Komisijos narė pasuko 
kazokus į šalį, bet kita, n.Uo 
estrados, paliepė dar maršuoti. 
Pradėjus maršuoti, vėl ta pati 
komisijos narė sustabdė. Nuo 
estrados 'komisija įteikė pirmą 
dovaną $25.

Buvo numanoma,*kad komisi
joj yra nesusipratimo. Mat, 
vienos norėjo duoti pirmą do
vaną slaugėms, kurių grupė bu
vo iš dvylikos narių, o rusų ka
zokų grupė iš penkiolikos asme
nų. —Buvęk

Vytauto Jubiliejaus 
reikalu

Kviečia masinį susirinkimą 
Lietuvių Auditorijoje

—e-------------

Susivienijimas Lietuvių Drau
gijų ir Kliubų Bridgeporte šau
kia masinį susirinkimą Lietu
vių Auditorijoje kovo 28 dieną, 
idant • apsvarstyti klausimus, 
kurie liečia paminėjimą 500 me
tų sukaktuvių nuo D. L. K. Vy
tauto mirties.

Susirinkiman kviečiami drau
gijų, kliubų, parapijų ir visų ki
tų organizacijų atstovai; kvie
čiami taipjau pavieniai asme
nys; pakvietimas yra visiems, 
be skirtumo.

Susirinkimas’ prasidės 7:30 
valandą vakare. Bukite visi kas 
galite. —Komitetas.

Marųuette Park
Oficfalis pranešimas ir 

kvietimas
Šioje kolonijoje tapo suorga

nizuota lietuvių nuosavybės sa
vininkų sąjunga ir įregistruota 
vasario 28 dieną 1930 m. Illi
nois valstijoje; jai išduota ir 
certifikatas’, kuris skamba taip: 
“Certificate of Organization of 
Marųuette Property Owners 
Association“.

Susirinkimas įvyks trečiadie
nį, kovo 12 dieną, 7:30 valandą 
vakare, p. Dargio ofise, 2456 W. 
69 Street. Susirinkime bus ren
kama valdyba šiems metams.

Taigi širdingai kviečiame vi
sus ^savininkus ir biznierius’ at
silankyti į susirinkimą. Turėsi
me daug svarbių reikalų.

Nepamirškite! i
J. A. Micheliunas. John J. 

Zolp, A. Butkis, S. Szambaras, 
Frank B. Mast’auskas, J. K. 
Butkus, J. P. Baltutis’, Daniel 
Gricius, A. N. Masiulis, M. Zi- 
zas, F. Dargelas, A. J. Preibis. 
V. Petkus, F. Sutkus, J. Prei- 
bys, M. Narvid, Alex Dargia.

N au jos Plunksnos,
Visokios rūšies 

•Ką tik atšviežintos su garu.
Gryni pūkai.

Geros plunksnos.
Mes pristatom. Ateikit^ ir 

pamatykite jas.
Mes kalbame angliškai.

THE R.H.ARMBRUSTER MFG.Co.
480 S. 4th St., Springfield, III. 

v. *

Garsinkitės Naujienose Dr. Ross

A
Laike daugiau kaip tris dešimt 

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

Dr. B. M. ROSS,
’ 35 So. Dearbom St.
kampan Monroe St.. Chicago. Crilly Bldgr. 
don: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— trln defiimt metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dčliomtn 10 iki 1. Paneddllaia, Seredomis 
ir Subatomia nuo 10 Iki 8 vai. vakare 

h ii linam if«i-ii4i*HM<.i.R"»m><iiiiiiiii , IĮmį^

Rytoj vakare įvyks smarkus 
susirėmimas itarp dviejų kliubųi

> Universal ir West Sidėš Jau
nų Vyrų Klihbo. Kaip vienas, 
taip ir kitas kliubas turi smar
kių ristikų. Tad ir liko nutarta 
persitikrinti: patirti, kuris’kliu
bas yra smarkesnis ir turi ge
resnių ristikų. Laimėjusis kliu
bas šio mėnesio pabaigoj risis 
su Požėlos kliubu.

Risis’ šie ristikai: Bancevičius, 
Mingela, D. Dudinskas, C. Le
vickis, A. Vidzes, St. Bagdo
nas, XJ. J. Bagdonas, W. Juzė
nas ir, ant^ galo, D. Bložis.

Lietuvių sporto mėgėjams vi
si paminėti ristikai, išėmus 1)4 
Bložį, yra daugiau ar mažiau 
žinomi. Todėl čia daugiau* ir no
riu apie Bložį kalbėti. Bložis 
yra studentas’. Aukštesnėj mo
kykloj jis per keturis metus lo
šė futbolą ir skaitėsi savo “ty
mo” žvaigžde. B.udamas tvirto 
sudėjimo ir didelio vikrumo jis 
sumanė lavintis ir ristynėsę. 
Lavinosi jis per keletą metų. 
Savo mokyklos’ jis visuomet bu-

Kada dįcnos baiga randa jus 
pavargusį; maistas jus nevilio-lS 
ja ir nesivirškina; yra prastas 
kvapas; liežuvis padengtas, tik 8 
sukramtykit saldaininį tabletą rų 
prieš gulsiant. Rytoj jus busite j 
naujas žmogus! 1 |

Cascaret saldainis kiekvieną y: 
kartą pašalina aitrumą, gasus 
ir galvos skaudėjimą. Atgaivi
na apetitą. Pagelbsti virškini
mui. Paakstina vidurius.

Cascarets yra padaryti iš 
cascara, kuri, žinovų nuomone, 
tikrai sustiprina vidurių mus
kulus. Taipgi imkite šiuos ska
nius tabktus 
norite; arba 
sai vaikams, 
pardavinėja
šimtuką ir jokis dolerinis pre
paratas negali geriau atlikti 
darbą.

taip tankiai, kaip 
duokite juos liuo-

Visos aptiekos
Cascarets už d e-

IŠMOKIT DEZĄfNINIMA
JV Dezaininimas ir siuvimas 

A dresių moka didelę algą.
*^us ^alite išmokti šio ge- 

mAjA rai apsimokančio užsič- 
1 mimo i trumpą laiką. Di- 

l’Al i® plomos išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos 
knygelės. t

MASTER COLLEGE 
j, .‘a Jos. F. Kasnicka,

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

i

Tiktai $82.00 su 8 tūbomis. Dynamic 
Speakeriu, gražus kabinetas. Dykai gu- 
arancija, dykai lempa rir Radio Rerichus.
Lengvus išmokėjimai, po $3.00 į savaitę.
Dabar tiktai yra jums proga įsigyti to
ki gerą Radio, vertė $235.00 už

$82 su viskuo

Jos.F.BudrikJnc
I V

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

LUCKY
Lucky Strike, puikiausias Cigaretes, kurį tik 

puikiausio 
IT’S 

Visi žino, jog karštis apvalo,

f'lICKY]

“Ateities įvykiai J 
"meta savo 

šešėlius priešakyj’*

kada žmogus rūkė, padirbtas 
tabako—Tabako Derliaus Smetona 
TOASTED 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

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

POfsekioja mus visus” 
"TBMMiiuj ^hn Greenleaf uor-'"*

1I

Tt’stoąsted
Jusu Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—-prieš kosulį.

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

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

© 1930, The Americ Tobni co ("<>., Mlia.
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cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu;

Męt^ns ----------------- -—
Pusei metu .................—
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiam_______
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išnežiotojuii
Viena kopija....... ....... ........... ,,,, 8c
Savaitei --  -------------- 18c
Mėnesiui.......... ..... .. ....... ,— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams . ..... —... .......   $7.00
Pusei metu ____ ——............ - 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _________  1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..........  — $8.00
Pusei metų    ........  4.01
Trims mėnesiams    2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

šiemet, liepos mėnesį, nuo 7 d. iki 11, įvyks tarp
tautinis darbo unijų kongresas Stockholme, Švedijoje. 
Tarpe svarbesniųjų dienotvarkės punktų yra šie:

Darbo unijų internacionalo ekonominė politika (ra
portuos Th. Leipart, Vokietijos darbininkų sąjungų 
prezidentas);

Darbo unijų internacioiialo socialinės įstatymdavy- 
bės programas (raportuos C. Mertens, Belgijos darbi
ninkų unijų vadas);

Nusiginklavimas ir pasaulio taika (raportuos L. 
Jouhaux, Francijos unijų vadas);

Profesinis darbininkų judėjimas tose šalyse, ku
riose nėra demokratijos (raportuos A. Thorberg).

KAIP SKAITLINĖS AUGA

———------------- --

Polemika ir Kritika
*■

“Naujienose” buvo išreikšta nuomonė, kad “bedar
bių demonstracijos”, kurias komunistai rengė kovo mėn. 
6 d., bus panaudotos, kaipo medžiaga, melagingiems 
Maskvos komisarų raportams apie “milžinišką” judėji
mą kapitalistinėse šalyse ir Rusijos žmonių mulkinimui. 
Kad ši musų nuomonė yra teisinga, galima matyt jau 
dabar.

Komunistų spauda Amerikoje jau rašo apie “milio- 
nus darbininkų, kovojančių prieš bedarbę po komunistų 
partijos vadovybe“. Kaip ji padaro tuos “milionus”, pa
rodo sekantis pavyzdys. Komisarų organas Chicagoje, 
kaip musų korespondentai praneša, skelbė, kad šiame’ 
mieste “bedarbių demonstracijoje“ dalyvavę 25,000 žmo
nių, kuomet tikrumoje kažin ar dalyvavo dešimta dalis 
to skaičiaus.

Pradžioje, kai policija surikiavo maršuotojus į eiles 
(nes patys komunistai nemokėjo susitvarkyti), tai de- 
monstracijoje, sulig liudymais asmenų, mačiusių tą pa
rodą, galėjo būt koki 700. Paskui prie maršuotojų šiek- 
tiek prisidėjo žmonių iš gatvių, kuriomis paroda ėjo. 
18-tos ir Halsted gatvių kertė buvo demonstracijos va
dų paskiria, kaipo svarbiausias “strategiškas punktas” 
(mat, komunistai norėjo parodyti liežuvį “Naujie
noms“), ir čia susirinko jų didžiausia krūva. Bet, ne
skaitant žiopsotojų gatvėje, kurie neturėjo su demon
strantais nieko bendro ir net juokus krėtė iš jų,( ir šito
je tirščiausioje demonstracijos vietoje, maršavo vargiai 
daugiau kaip dvejetas tūkstančių. Toliaus maršuotojų 
eilės ėmė vėl retėti.

Taigi čikagiškis komunistų organas padaugino “ko
votojų armiją“ bent dešimtį kartų. Bet kol žinios iš 
Chicagos nuėjo į Brooklyną, tai ta dešimtį kartų pa
dauginta skaitlinė padidėjo dar, ir iš “25,000“ jau pa
sidarė “50,000“. Brooklyno “Laisvė“, pavyzdžiui, rašo:

“Chicagoj per keturias valandas 50,000 darbi
ninkų, po 12 eilėse, demonstravo gatvėmis; ėjo pro 
dirbtuves ir darbininkų apgyventus dtetriktus (ka
da tie darbininkai buvo išėję į darbą! — “N.“ Red), 
nešdami plakatus...“ * !
Jei pačioje Chicagoje iš dvejeto tūkstančių pada

roma 25,000, o New Yorke’iš tų dvidešimts penkių tūks
tančių padaroma 50,000, tai galima numanyti, iki kokio 
skaičiaus bus išaugusi čikagiškė demonstrantų “armi- ; 
ja“, kai raportai apie ją pasieks Maskvą!

Šituo budu daroma “pasaulio revoliucija“ — bolše
vikų spaudoje. O kadangi Rusijos žmonėms yra už
drausta' skaityt kitokius laikraščius, kaip tik valdžios 
leidžiamus, tai darbininkas arba valstietis Stalino ka
ralystėje gal ir įsivaizduoja, kad ta “revoliucija” yra i 
ir gyvenime, ne tik “Pravdų” ir “Izviestijų” špaltose. 1

Del Konsulo Skinkio 
“Melodijų”

tinku!; • ir dar 'labiau supykę, 
uomet pasirodė “Argentinbs 
Naujienos” ir visą švariausią 

Argentinos lietuvių visuomenę 
link savęs patraukė.

Dabar p. Skinkis’ “atostogo
se”. Jo vietoje yra daugiau pa
tyręs konsuliariame darbe žmo
gus, o p. Skinkio ‘‘manifestaci
jas” čia tęsia šundaktaris ir 
.bolševikai, savo kromelių “gai
vinimui”.

Atsiprašydamas gerbiamąją 
Redakciją už polemiško rašto 
siuntimą prašau jį patalpinti, 
kadangi p. Skinkio valstybinė 
antspauda buvo tiek daug kar
tų vartota savo panigirikoYns’ ir 
kitų asmenų šmeižimui, prime
nant man, buk aš apie jo “dar
buotę” daugiausia rašęs. To
kiuose atsitikimuose skaitau 
reikalingu pasirašyti pavardę ir 
ginčą užbaigti.—K.N. Norkus. 
Buenos Aires, 
Vasario 14, 1930.

S.L.A. REIKALAI
Del Conn. SLA. Ap
skričio aplinkraščio

Lų sunkiai dirbę “liętuvystei” 
Ir s’ukųrę “gražų gyvenimą”, 
šiandien nieko neturi—nei dien
raščių, nei organizacijų, nei se
kėjų—gryni, kaip bizūnas!? Į 
šį klausimą galėtų teisingiausiai 
atsakyti patys “tautininkai”, 
jei jie sviete matytų ne vien tik 
pelningiausias vietas, bet ir ką 
nors daugiau.

Kad turėti tai, del( ko šian
dien musų “tautininkams” ten
ka gailiai verkti, tai visų pirma 
reikia būti nuoširdiems ir teisin
giems! Abraham Lincoln pasa
ukė: “Nekurtuos žmones galima 
apmulkinti nekurtais laikais, bet 
'visus žmones nebus galima mul
kinti visais laikais”. Tokie 
žmonės, kaip musų “tautinin
kai”, kurie švenčia vasario 16 
tik tada, kada jiems reikia pa
laižyti Smetoną (Chicagos “Tau
tininkų /Sąjunga” 1928 m.); 
garbina ir remia gruodžio 17 
smurtininkus, smaugiančius ir 
(gėdinančius Lietuvą ir jos liau
dį—tokie žmonės negali turėti 
pasitikėjimą visuomenės ir jai 
vadovauti.

Tie 20,000 SLA. narių neria

rytais, prieš saulėtekį, žiemos 
rytų dangaus pusSj. Mėnesio 
pabaigoj jį galima stebėti 1,5 
valandos. Saturnas yra Šaulio 
žvhigždyne.

'Mėnulis. Jo atmainos: 13 d.— 
pilnatis, 20 d. — delčia. 28 d.-— 
jaunojo. Vasario 13 d. mėnulis 
yra arčiausiai nuo žemės, 25 d. 

1— toliausiai.
' Saulė. Per vasario mėn. diena 
pailgės 1% valandos. Vidutiniš
kas satilės tolumas nuo žemės 
yra 150 milijonų kilometrų. Ka
dangi žeme sukasi apie saulę 
paplokščio apskritumo pavidalu, 
tai sausio pradžioj ji buvo ar
čiausia prie saulės, o liepos pra
džioj bus toliausia. [“T.”]

65,000 klgr. varpas

žstatas pa-

LIETUVOS EKONOMINĖ BŪKLĖ

Lietuvos /spauda šiandie yra karo cenzūros kontro
liuojama, todėl juo įdomesni yra kai kada tos spaudos 
pranešimai apie dabartinę padėlį Lietuvoje.

Vienas Kauno dienraštis rašo taip:
‘‘Nežiūrint musų oficiozo pasigyrimų, ekono

minė padėtis vis dėlto negerėja. Visa eilė jo skelb
tų gana* gerų obalsių lieka tik ob&lsiais. O ttio laiku 
gyvenimas nestovi vietoje. Auga žmonių skaičius, 
bet reikalingo ištekliaus gėrybių, darbo, iš kurių 
galėtų gyventi, nėra. Emigracija gaivališkai auga. 
Didelės dalies pramonės negalavimai vėl gręžia nau
jo nedarbo banga. Žemės ūkio produktų rinkos pa
kitėjimas (javų kainoms kritus, o sviesto ir gyvu
lių muitams pakilus Vokietijoj) ir taip pat pasun
kėsimas neišvengiamas. \

“Tokiu budu bendra ekonomine padėtis nerodę 
geresnių perspektyvų^ ^Krintant musų gaųiybai im
portas rodo augimo tendenciją.

“Reiškia, ekonominė depresija gali persimesti 
ir.i musų finansinį ūkį ir išsiplėsti toliau.“
Kuomet karo cenzūros iškošti ir išsijoti laikraščiai 

šitaip rašo, tai argi galima raminti save Kauno valdžios 
agentų ir jos pakalikų .pasakomi^, kad Įdetuvoje dabar 
viskas einą geryn ir žmonės esą savo padėtim paten
kinti? '

niekur nuo 
nesiskyrė, kol švento 

nepasijuto,

Branginant laikraštyje vietą 
nesinorėtų reaguoti į buvusio 
Lietuvos konsulo Argentinoje 
pono Jono Skinkio “melodijas” 
ir “manifestus”, bet kadangi vi
si jo manifestai prasidėjo ir 
baigėsi mano vardo “garbini
mu”, tai prašau Redakciją at
leisti ir už mano “dvylekio” pri
kišimą.

Chicagos “Nauijenose” ir ki
tur pilietis Skinkis tvirtina, ka(^ 
aš rašąs apie jo “darbelius”. 
Mano nuomone, svarba ne ra
šančiame, bet rašto prasmėje. 
Taip jis turėtų ir reaguoti, bet 
ne *visų jo darbų iššifravimą 
vien man primesti. Yra juk ir 
daugiau žmonių mokančių rašy
ti! Tiek dėl to.

Jonas Skinkis labai “slidžiai”; 
teisinasi, kad jis nė kunigų ne- 
kvietęs, nė parapijų neorgani
zavęs. Tai kaip tada pavadint 
ku nigo Daknio-Dakinevičiaus
stačiai pas jį atvykimą ii- kon-. 
sukite apsigyvenus visokius pet- 
ragrašius iš lietuvių katalikų 
renkant, o paskui su visu “šven
to Jurgio” iždu už 2 mėnesių 
išsidanginant? Tada ir konsu
late Daknys “parėtkavpjo” ir 
“Balse” pats sU savim “pasikal
bėjimus” rašė ir 
Skinkio
Jono parapijonai 
kad iždas, tuščias ir jų “dvasiš
kas tėvelis” išdūmė. Po to taip 
iširo parapija, kad kitos jau čia 
greit niekas nesutvers.

Na, o kaip pavadint pono 
Skinkio oficialiai kaipo konsu
lo važinėjimą į Urugvajaus sos
tinę Montevideo dalyvauti Vi- 
parto “pYimicijoje”, kurią jis 
net diplomatišku šampanu pa
saldino po to, kai Vipartas savo 
žemaitišku “spyčiu” jo barzde
lę ašaromis sušlapino. Ir puikų 
kryžių iš Argentinos konsulas 
nuvežė ir per bolševikišką popą 
Nikhlojų Vipartui įteikė, kad 
tik tai parapijai daugiau vožnui- 
mo priduoti. Ne vien Viparto 
pasan kunigo titulą įraše, bet ir. 
kitiems, sakoma, taip padarė, 
čia minimas Valatka,‘kuris da
bar Scrantone klebonauja, bet 
aš asmeniškai (ik pirmojo “per
dirbtą” pasą mačiau. Skinkiu 
gėrisi ir šundaktaris štabins- 
kas, kurio prieglčbstyje jis ofi
cialiai varė krimlnališkus šun- 
daktaravimo darbus, o visur de
monstruodamas konsulato laiš
ką gyrėsi, kad jo laikraštis at
imtas f iš laisvamanių ir dabar 
Lietuvos valdžios, 'lėšomis lei
džiamas. Bolševikams ■ Skinkio 
“veikimas” taipgi buvo labai 
aut sveikatos, kadangi su kuni
gais ir šundaktariu jis kompYOi 
imitavo f konsulatą, o apie, bolše? 
vikų žulikystes jokių ‘“m'anifes- 
tų” nedarė, nes jodraagas šilu-1 
daktaris su jais turėjo tam tik
ras sutartis. Tai būt galima ir 
nerašyti, bęt kadą ’p. -Skinkis 
losią tokią, “nevinioįntką” su ku
nigais, bolševikais Ijr šundakta
riu į vieną triubą puldamas, tai 
tegul Argentinos lietuvių 'visuo
meninio gyvenimo istorikai ma
tys ir kitą medalio pusę.

Savo “manifestuose” p. Skin
kis pripisapžįsta, kad j įs prieš 
mane darė skundus. Taip jis. da 
dė ne 
bot ir 
tuvius

nesutiko su jo skysta kle
boniška “politika”. Aš porą 
metų ištarnavau Duch Shell 
petroleo kompanijos skyriuj 
“Diadema Argentina” ir daug 
skundų jis ir jo klapčiukai da
rė, bet be pasekmių, nes jų 
šmeižtai perdaug naivus buvo, 
o kompanija turėjo geriausias 
apie mane žinias. Rezignavau 
pats, kada gavau kitą darbą, kas 
visiems yra žinoma.

P. Skinkis rašo apie, “pinigų 
viliojimus”. Manau, kad tame 
jis apie save ir savo draugus 
kalba, kaip jo “kunigai” ir šun
daktaris vilioja. Jeigu Lietuvos 
valdžia uždėjo ant manęs 95,- 
000 litų mokesnių už tai, kad 
sulig Išeivybės įstatymų, da
riau sutartis su visiais kelei
viais, bet kuriems išpirktos lai
vakortės Amerikoje ir Lietuvo
je nėra mokėti pinigai, ant tų 
nebuvo lipinami ženklai, tai jau 
čia ne mano kailte. O tų agen
tų visai mokesčiai nelietė, ku
rie, visai nedarė sutarčių su tais 
keleiviais, kuriems laivakortės 
pirktos Amerikoje. Valdžios de
partamentuose ne vfeuomet vie
nodai pasakydavo, o įstatymų 
laužytojai išeidavo gerai. Jeigu 
aš negalėjau atsiskaityti su ne
kurtais klientais, tai tam yra 
Lietuvos valdžioje
dėtas sulig įstatymai mano at
stovautos Amerikos Valdžios 
Laivyno lihijos. Aš po to, kai 
United States Lines’ atstovybę 
iš manęs perėmė, sumokėjau 
Bremene linijai visą balansą, 
bet linija man iki šiai dienai 
negrąžino mano vertybės popie- 
rų ir bonų. kuriuos jji laiko ga
limu pretenzijų ^padengimui. 
Taigi konsulas, jei rtori būt tei
singas, turėtų tai |teisingai ir 
paaiškint, o ne bąsannatiškai 
tyčiotis.

Jeigu gi man grįžintų mano 
“geri draugai” ir kjijentai, ku
riems aš paskolinau įvairiems 
terminams, tai aš galėčiau ir 
pats, be* linijos užlstatų, visas 
pretenzijas ‘ patenkinti ir dar 
man atliktų gera suma. Aš čia 
nenoriu minėti tų keliolikos tū
kstančių dolerių, kuriuos sudė
jau Vilniaus Albumo leidimui, 
Švyturio Bendrovūn ir daugelin 
kitų vietų ar įstaigų kultūrinio 
darbo .tikslu, ar paskolomis, ku
rios pasikeitimuose! valiutų ar 
kitokiais budais žuvo.

P. Skinkis tiek pasitarnauja 
išgamoms savo ‘^anifestais”, 
kad jo'“straipsniai lapie, Norkų” 
stovi iškabinti, bolšęvikų centre 
ir žydiškose agentūrose ant 
sienų ir dar raudonais paišeliais 
apyaidžioti. Man tik tiek ste
bėtina, kad p? konsulas tik ta
da apie Norkų pradėjo neigia
mai triubyti, kada į jis tapo pa
kritikuotas už susidėjimą su 

pirmiau juk 
suomet pie- 
ais vaišino

vien prieš 
prieš kit 

darbininkus,

mąnp. 
lie-

kurio

kritikuotas uį 
šundaktariu, ,ętc. O 
konsulas mane v 
tums knietė, jcigaiai 
(bute ir “Balse”), lavo sekreto
rių atsiuntė mano 
nuvežęs konsulatai 
užregistravo (No.
davė man pašalpos 20 pe'zų, kuo
met aš po meto bedarbės ir po 

•kelių savaičių gulėjimo ligoni
nėje buvau kyitiškiausiame pa
dėjime. Jis gnan įpaudė ranką 
ir dėkavojo už pirmininkavimą 
Argentinoj lietuvių iškilmėse 
minint spaučos atgavimą, kur 
dalyvavo apie 700 žmonių. Bet 
paskui supyko, kad aš leidau 
kalbėti Kultūros Būrelio pirmi-

butan, kuris
mano pasą

2261) ir iš-

Jono Tareilos kampanijos 
manadžeris, J. žemantaus’kas, 
išsiuntinėjo visoms SLA. kuo
poms Conn. Apskr. Aplinkraštį. 
Buvo prisiųstas ir bolševikų, val
domai 139 kp., Roseland, III., 
bet bolševikai, suuodę kokis što- 
fas tame aplinkrašty yra, kuo
pos susirinkime jo visai neskai
tė, z f

išį aplinkraštį persispausdino 
lietuviškiausiai lietuviškiausia 
“Dirva”. Aplinkraščio auto
riai. matomai yra taip nusimi
nę ir apsvaigę, kad nesusigrai- 
bstydami net patys savęs 
klausia: “Kam mes gyvenam?” 
Čia Karpavičiukas privalėjo 
jiems nemirktelėjęs atsakyti, 
kad jie gyvena tiktai sąu.

Kad tai yra faktas, tai Kar
pavičius jų Visų vardu pasakė 
jau tada, kada Gugis užėmė 
SLA. iždininko -vietą. “Kaip 
mes. tautininkai, galim tylėti ir 
būti ramus, kuomet SLA. val
dyboje pelningiausia vieta teko 

.socialistui”. Štai kame yra vi
so jų riksmo svarbiausia prie
žastis. šimtaprocentiniams tik 
pelningiausiose vietose yra visa 
jų lietuvybė, visas tautišku
mas ir visas patriotizmas.

Antanėlis “išgelbėjo” Lietuvą 
nuo bolševizmo pavojaus irgi 
tik dėl to, kad jam pačiam, jo 
švogeriui ir jų bernams’ buvo 
numatytos pelningiausios vietos 
Lietuvoje. Tik dėl pelningiau
sių vietų SLA. valdyboje ir 
Amerikos “tautininkai” gina 
SLA. nuo bolševikų ir socialis
tų pavojaus.

Jeigu SLA. iždininko vieta 
nebūtų pelningiausia, tai ir Ger- 
dauskas ir Gugis butų geri ir 
niekam nepavojingi žmonės’. Bet 
kadangi toji vieta yra pelnin
giausia, tai ji, sulig šimtapro
centinių-principo, būtinai pri
valo tekti tiktai “tautinin
kams”. O jei ne, tai visai lie
tuvių tautai didžiausias smakas 
žiuri tiesiai į akis. Tai toki 
yra tapiliozu sergančių, žmonių 
psychologija! Tik laimė, kad 
tokių žmonių yra tik saujalė.

Milžiniška didžiuma SLA. na
rtų, kurie sąmojingai ir nuošir
džiai rūpinasi SLA. gerove, ži- 
jio ,kad už Gugį šiandien vi
gais žvilgsniais tinkamesnio 
imogaus SLA. iždininko vietai 
nėra, šiandien SLA. jau ne to- 
kis, kokis buvo, kada nabašnin- 
kas Tafhas Paukštys jam pra
dėjo iždininkautk Ir jeigu Pau
kštys. neturėdamas finansuose 
specialaus išsilavinimo, sugebėjo 
valdyti SLA. milžinišką iždą, tai 
(as dar nereiškia, kad ir Tarei- 
la ar bet kuris’ jo šalininkų tą 
patį galėtų padaryti. Paukštį 
ilgų metų praktika jau paga
linus ištobulino ir iždas 
rastas geriausiam stovy.
Tarei la pasiektų 
Gugio tobulumo,
riams gal tektų skaudžiai 
kentėti. O to visi bijo.

Pagalinus, kas gi kaltas, 
musų “tautininkai”, per 50

buvo
Iki

Paukščio ar 
tai SLA. na- 

np-

jei
me-

i

! “tautininkų” ir jie už Tareilą 
| nebalsuos! SLA. pelningiausio
se vietose “tautininkai” gal ga
ilėtų įsibriauti tik tokiu budu, 
.kokiu Antanėlis įsibroyė Lietu- 
!vos prezidento vieton.

—Julius Švitra.

Rusijoj išgarsėjusiam Troic- 
ko Sergijevskam vienuolyne yra 
didžiausias visoj Rusijoj var
pas, sveriąs 65,000 kilogramų 
arba 4,000 pūdų. Varpas nulie
dintas tam pačiam vienuolyne 
carienės Elžbietos įsakymu 
1748 m. Kai juo skambindavo, 
girdėdavosi už 60 kilom, šiemet 
bolševikai, varžydami tikinčiuo
sius. varpą nuėmė ir nori iš 
jo paminklus savo vadams lie- 
dinti.

ĮVAIRENYBES
Dangus vasario mėn

Jau žiloj senovėj, • Egipte ir 
IBabilonijoj, žmones mokėjo 
t skaityti dangų, išskirti įvairias 
(Žvaigždžių grupes į atskirus 
žvaigždynus. Taip pat jau seno
vėj žmonės išmoko pažinti pla
netas ir skirti jas nuo pastovių 
žvaigždžių. Gaila, kad dabar 
žmonės, matą kasdien žvaigždė
tą dangų, juo maža domisi. O 
to neturėtų būti, nes dangus 
skaisčią naktį yra labai įdomus. 
Jame daug ką galima pastebėti. 
Dangaus’ žvaigždynų 
keičiasi kas mėnesis. 
mėnesį galima štai ką

Planetcs. Iš planetų
mėn. matyt tik dvi pačios di- 
idžiausios, būtent, Jupiteris ir 
Saturnas, tuo tarpu kai Merku
rijus, Venera ir Marsas yra pa
skendę saulės spinduliuose. Ju
piteris per visą vasario mėn. 
matyt kasnakt po 9—7 valan
dos. Jupiteris yra šviesi, balta 
jžvaigždė, iškylanti labai aukš
tai. Leidžiasi po vidurnakčio. 
Jupiteris yra Jaučio žvaigždy
ne. Saturnas yra matomas tik

vaizdas 
Vasario 
stebėti: 
vasario

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiui tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas ,yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Ftetcher parašas.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su žiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik- 

• rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO’ 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

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

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

1HI1IIM

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
• Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš
tis Ai»ferikoje.

Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje 
ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų 
$4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00, 
pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- 
šymui patogųlno delei vartokite šį kuponų. Iš- 
pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar
ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas
čiu $.,...................
Vardas ..................... ............ ......
Adresas ......................................
Miestas ..............................................

m., šiuomi siun-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

nami bus tik du — farmos sa
vininkas ir vyras, pas kurį už
tikta revolveris.

Negerai žinoti per 
daug

Degėsiuose rasta 
moteriškės, bet taip su
kuti policija nepajėgia 

Patirta tiek, kad mo- 
buvo užmušta pirmiau.

Namelyje, Deep Lake pa
krantėje, arti Lake Vilią, sude
gė namelis, 
lavonas 
žalotas, 
pažinti, 
teriškė
Lavonas padėta namely, o na
melis uždegta. Policija mano, 
kad moteriškę nužudę Čikagos 
gengsteriai, nes ji “žinojusi 
per daug”.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS
Pinigus gavo:

25171—B. Norvaišienei
56735 O. Ziškienei
56736—M. Siušaitei
56737—E. Unguraitienei
16295—J. Venckui
16300—M. Tamošiūnui
16304—V. Semulienei
16297—JM. Bercnienei

Pašovė prohibicijos 
arenta
valgyklos (6068 So. 

savininkas Charles 
lietuvis, pašovė

Victory 
State St.) 
Giavicus, 
prohibicijos agentą John Loeff-
ler, kuris kartu su kitais tri
mis agentais 
klą kratai 
svaiginančių 
areštuotas.

atsilankė i valgy- 
daryti ir ieškoti 

gėrimų. Gavicus

Daniel Burnham—1933 
m. parodos statytojas
Daniel Burnham paskirta 

1933 metų pasaulinės parodos 
Čikagoje statybos direktoriumi. 
Jo tėvas, irgi Daniel Burham, 
buvo 1893 metų parodos staty
bos direktorius.

16303 V. Sebastijonienei 
24565—A. Gricienei, 
16305—A. Stulpinienei 
16309—M. Paplauskienei 
16315—O. Benedikto Paplaus

kienei
IG.'iOR----J. 4. ūkui
25317 A. Ozananskienci 

25172—0. Samulionienei 
25474—S. Banaitėi
25476—U. Kostant., Repeckienei 
25481—A 
25 179—V.
25184—M
25487 1). Nastulevičienei 
25488—J. Bagdonavičiui 
25189—S. Butkui 
25490 V. Čiurlioniutei 
25193—E. Skabliauskienei 
25491—E. Mitrevič 
25495—M. Žičiuvienei
25 19( i—K. A'b ra m a v i č i e n e i 

Varpiolui

"56742-—M. Petkaitei 
56743—Z. SragaiLskaitei 
56744—I. Venckui 
56745—F. (iindvilui 
16327 M. Mcrkusevičienei 
25320—O. Gudmonienei 

25302 A. Lukauskui 
16663—(M. Kristinaitienei 
16120—A. Druliui 
24531—E. Rutkauskienei 
16201—J. Zamoksliui 
16161—K. Bolnienei 
16238—M. Šleinienei 
25455—J. Koskauskui 
25457 O. Margienei 
25466—V. Katkienei 
16294—D. Balčiui 
24561—O. Juodeikienei 
16316—J. Milienei 
25473—N. Kikūi 
16328 B. Mamenienci 
21571—S. Mickevičaitei

1 Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Akiu Gydytojai 
<wm^^A*^**'*^^^***w*^m ***

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

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

Naujoj vietoj
6100 South Albany Avenue

Šaltis atvažiavo
Čicagon

Obertos laidotuvėms atvyko 
iš Wisconsino Joe. Šaltis. Lai
kraščiai betgi dafro įtarimų,' 
kad jis atvykęs taipgi ir atker-1 
syti tiems, kurie nužudė Ober-I 
tą.

Obertas esąs pašarvotas 
brangiame bronziniame karste, i 
kuris kaštuojąs $15,000.

Nors Oberta buvo labai reli-' 
gignas žmogus, kaip jo pati 
pasakojo, bet busiąs jis palai-' 
dotas be kunigų 
Nedalyvausią
Illinois valstijos 
karo veteranai, 
yra buvęs tos 
garbės narys.
nors aukavęs šiai organizacijai, 
bet užjūryje pats nebuvęs.

Obertas pašarvotas namucfee 
5544 So. Richmond St., kur gy-l 
veno.

Petrulienei
Jasinskaitei
Jagminaitei

56739 1
56741F. Saudargui

patarnavimo. ■ 
jo laidotuvėse 

svetimų šalių 
nors Oberta i 
organizacijos ’ 

Mat, Oberta.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

GYDO

Kraujo, odos, chronišku

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvise visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui. .
8193 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115 

-O—

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 1£ vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------o------

S. D. LACHAVICH

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

Phona 
Hemlock 9252

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

Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

-O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

dali lentinis sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie _ 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arha pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodąmi iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
O1TOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

jos

THEATRE
3140 S. Halsted St

Utarninke ir Seredoj 
Kovo 11 ir 12

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Laughing
Lady”

Labai Įdomus ir sujudinantis 
veikalas

Dalyvaujant
CLIVE BROOK

Taipgi
Vitąphone Vodevilio 

Aktai

Areštuoti ne taip, kaip 
reikėjo

Vienuolika italionu areštuo-l c c

ta farmoje arti Melrose Parko. 
Kur jie buvo susirinkę užtiktai 
dinamito. Nužiūrėta, kad tai I 
yra bombų dirbėjų gauja. Areš-| 
tuota visi II. Dabar tečiau 9 
areštuotųjų paleisti. Mat, kra
ta padaryta be waranto. Kalti-

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika- 
lamą. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

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

IGN. J. ZOLP

Graboriai

Undertaking Co.
P. B, HadĮey Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S.KYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai

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

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

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

’ Telefonas
Boulevard 5203

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart 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. Maplevvood Avė. 

Telefonas Republic 7868

J. W. Beaudette

4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, Ilk 

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

---------o---------
Ofiso Telefonai Virrinla 0030 

Bei. Tel. Vau Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nno 10 Iki 12 dle- 

M* Namų ofiaaa North Slde 
3413 Franklin Blvd, 

▼alaados 8:80 Iki 0:80 vakaro

_—O-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1628

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

Nedėlioj pagal sutarti

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wentern A.'venue 

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
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Armitage 1746 
Ilours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M.
DR. S. T. THOMAS

(Tamošaitis)
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 809
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 SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gyilo 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 G iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

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

Viriui Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Ik

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 dq pieš 
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos 2 iki 4 vai. po r>ietų ir nuo
7 iki O vai. vakare. Nekėliomis 

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

A11ESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

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

------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
A. VASALLE
(VASILIAUSKAS)

ADVOKATAI
S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

11

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

Tel.
Valandos 

Olis — Utar. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

------- o-----—

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Ofiso ir Rez. Tek 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

3201

Kalbanti komedija 
Mitkey’s Strategy 

Kalbančios iinioa.

Patarnavimas diena 
ir nakti

KOPLYČIA

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

ANTANAS ŽILINSKAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn Ši

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Chas.
Syrewicze ' Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

John Kuchinskas

pa

JUOZAPAS ENDZIKAITIS
Persikyrė su šiuo pasauliu 

kovo 8 diena, 3:50 valandą po 
piet 1930 m., sulaukęs 57 me
tu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Žigaičių pa r a p., Dabru- 
pinių kaime. Amerikoj išgyve
no 27 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Marijoną, 
po tėvais Budrikaitė, du sunu 
— Juozapų ir Augustinų, (luk
teri Ona ir žentų Jonų Žul- 
tauskus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 S. Her- 
mitage Avė.

laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 11 diena, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Endzi- 
kaitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti iam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,'
Moteris, Sunai, Duktė 
žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 dienų, 1930 m., sulau
kės apie 37 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Kauno rėd., Pa
nevėžio apskr., Berčiūnų kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me gimines — Antanų ir Jo- • 
sephinų Visockius ir draugus. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
kovo 12 dienų, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano šilinskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Gimines ir Draugai.

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
s Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS . 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

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

LIETUVI^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-RakŠčio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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 9G06

105

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
-------------------- .............. ...........—------------------------------- _

A. MONTVID, M. D.
<579 Milwaukee Avenue, Rooin 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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tek Prospect 8525

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenwe 
Ant Zaleskio Aptiekoa

CHICAGO, ILL.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergei# 

8 iki 8 v. v., Utarniukaii ir 
Pčtnyčiomii 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
11Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vak valu
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Exchange—MainaiMiscellaneouB

farmas, lotus ir visokius biz-

C.

REIKALJNGAS virėjas arba vi
rėja i restauranta, darbas dienoms. 
5702 W. 65th St., Clearing, III. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted St. 
Yards 6751REIKALINGA męrgina arba mo

teris prie namų darbo. Kambarys 
ir valgis ant vietos ir $12 { savai
te. Willow Springs 62.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, 
nius.

NAUJIENOS, Chicago, Antradienis, kovo 11, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Reikalauja kandidatų 
pasižadėjimo

Nebetoli primary balsavimai. 
Kandidatai valdiškoms vietoms 
peršasi balsuotojams.

Trys organizaciios — South 
Side Chamber of Commerce, 
West Town Chamber of Com- 
merce ir Central Uptovvn Chi
cago Associaiton — susidedan
čios iš vietinių biznierių nuta
rė reikalauti iš kandidatų šito
kio pasižadėjimo:

“Ar jus sutiksite duoti 
niausią paramą tokiam 
gramui, kuris peržiūrėtų ir 
dernizuotų Illinois valstijos 
su įstatymus ta linkme, 
hašta taksų, dabar 
ant nekilnojamos 
butų palengvinta?

“Ar jus prižadate paramą 
priemonėms,' kurios bus taiko
ma tam, kad konsoliduoti (su
jungti daiktan) taksas užde
dančias ir taksas išleidžiančias 
įstaigas (bodies) ?

“Ar jus darysite įtakos ir 
remsite įstatymų 
idant padėti Cook pavietui 
to pavieto 
liams 
tinęs

šie 
tiniu 
Butų gerai, kad ir lietuviai bal
suotojai iškeltų tuos klausimus 

' kandidatams, kurie taikosi pok
irtiniams džiabams. Nes tak
sų padėtis Illinois valstijoj pa
sidarė tiesiog nepakenčiama.

pro- 
mo-

kad 
sukrauta 
svaaities,

sumanymus, 
ir 

įvairiems mieste- 
išbristi iš keblios dabar-

padėties?” , 
klausimai atrodo dabar- 
laiku svarbus ir rimtus.

Susekė 100 vagysčių
Michael Geier, 29 metų, ir 

Leo Thabei, 25, tapo suimti 
trobesy adresu 2900 Van Bu- 
ren St. Kartu suimta dar ke- 
turi vyrai. Visi šeši prisipa
žinę daugiau kaip 1(X) plėšimų.

Tėvas išdavė savo sūnų Petrą 
Duronvoich, 16 metų vaikėzą 
(1521 Tell Place). Vaikas pri
sipažino, kad ji pašovę detekty
vai, kai jis laužėsi i krautuvę 
adresu 1538 Augusta St. Areš
tuota ir vaikėzo draugas, James 
Sellick, 17 metų, kuris prisipa
žino keletui kitų vagysčių.

Nužiūri teatrų darbi 
ninku streiką

Nutrukus deryboms tarp 
krutamųjų paveikslų teatrų 
menedžerių ir džianitorių uni
jos, nužiūrima, kad gali kilti 
scenos darbininkų, paveikslų 
opernotojų ir teatrų džianitorių 
streikas.

PRANEŠIMAI
VisiNaujienų Spulkos nariams.

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

West Side. — Svarbios prakalbos 
jvyks seredoj, kovo 12 d., 8 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242-44 W. 23 PI. 
Kalbės geriausi kalbėtojai. Visi esa
te kviečiami atsilankyti i šias pra
kalbas. įžanga dykai.
—LSS. Chicagos (’entralinė Kuopa.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke kovo 11 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St. Taipgi šiame susirinkime Drau
gijos Dr. Biežis laikys paskaitą, to
dėl nariai būtinai susirinkite laiku.

X. šaikus, rašt.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Dynamite”
Dalyvaujant

CONRAD NAGE!.. Kay Johnson, 
Julia Fay

Talnri
.. Vi taphone Vodevilio Aktai
>- -

Užsimušė du aviatoriai
šeštadienį, arti Jolieto, užsi

mušė armijos orlaivininkas ir 
komercinis aviatoris. Užsimu- 
šusieji yra leitenantas Charles 
West, 22 metų, ir ('ari Johsonj 
21 metų, komercinis aviatoris 
gyvenęs .loliete.

Policininkai keliauna 
kitas vietas

Policijos komisionierio 
sellio įsakymu, perkelta j 
stotis I policijos leitenantai, 22 
seržentai ir 164 paprasti poli
cininkai.

u-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Furniture & Fixtures
______Rakandai-Įtaisai

Bus
ki tas

OpeclaUatM gydyme obronllku ir i*a)n 
m. Jei kiti negalCJo jumis Ugydytl. atefl__

kykit pas maus. M su o pilnas iAegzamlnavl- 
inas audeng* jūsų uarg ug* ir jei a* apsi 
imsiu jus gydyti. sveikata jums sugryl. Ei
kit pa* tikrą svečiai luta, kuris ueklaus jūsų 
kur tr kas jums skauda, bet pats pasakys 
oo s siu tino Uegiaminavlmo—kas jums yra.

Maytag paskelbia nau
ją skalbiamąją mašiną
Padaryta daug naujų pagerinimų.

Iowa, pasaulio skalbiamu- 
centre, didžiulės Maytag

I Newton, 
jų mašinų

, dirbtuvės dirba visu smarkumu. Jose 
pradėtas ainbitingiausias programas 

1 Maytab istorijoje, priežastis gi yra 
nauja Maytag skalbimo mašina.

Kadangi yra padaryta labai svar
biu pageri minu, Maytag paskelbi
mas naujos skalbiamosios mašinos 
sudomino visą skalbiamųjų mašinų 
industriją ir visas šeimininkes. Pirm 
negu eiti prie išaiškinimo naujos 
skalbiamosios mašinos ypatybių, 
pravartu apibudinti dideles pajėgas 
naudojamas jų gaminime.

ši nauja skalbiamoji mašina tapo 
pagaminta didžiausio .Maytag pasi
sekimo metais, kurie buvo pažymėtini 
industriniame pasaulyje. Su rekor
do bizniu pereitais metais, Maytag 
Co. užbaigė savo septintus pogre- 
tinius metus vadovavimo visam pa
sauliui skalbiamųjų • mainų gamybo
je. Publikoą prielankumas, kuris 
padarė galimu ši milžinišką biznj 
reikalavo nuolatinio didinimo pro
dukcijos, gerinimo jos metodų ir 
naujų specialių mašinų.

Moderninė alumino ir didelės pil
kosios geležies liejiklos, kurias val
do ir operuoja Maytag Co., kainavo 
$2,000,000 pąstatyti. Visos kitos 
milžiniškos dirbtuvės dalys, kur at- 
liekauja visi kiti darbai, surišti su 
Maytag skalbiamosios mašinos ga
minimu, savo vertėje siekia $4,000,- 
000. Reikėjų dar. apie pusę miliono 
dolerių jvestųoti specialėms maši
noms, pirm negu galima buvo pa
gaminti naująja Maytag skalbiamą 
mašina.

Aluminum lie.jikla, viena iš pui-, 
kiaušių liejiklų pasaulyj lieja nau
jas vieno šmoto aluminines rėčkas 
dėl mašinos. Daug naujų mašinų 
ir įrankių reikėjo, kad pagaminti 
naują rolių vandens gręžėją. ši 
specialė Maytag ypatybė yra tikra 
savo veikime, iš^ręžia drabužius au
tomatiškai ir yra pilnai apgaubta, 
šis naujos gręžėjas suima vandeni 
ir išleidžia ii tiesiai paskirton nuo- 
bčgoms vieton, neišlaistydamas ir 
nesitaškydamas. Vien matytis vir
šutinis rolius ir saugaus padavimo 
lentelę. Gręžėją galima nustatyt 
pasukti i septynias skirtingas vietas.

Naujoji Mavtag turi tykų, užda
ryta, amžiną, aliejuje mirkstanti va
rymo šafta, taip kad mašina visuo
met eina tykiai ir vienodai. Gyros 
yra pilnai sutaikintos, taip kad ne
būna jokio susikirtimo pradedant ar 
stabdant mašiną. Nauja, patogi, 
automobilių rųšies pradėjimo ran
kena yra lengvai pasiekiama iš visų 
mašinos pusių.

Naujoji Maytag turi stabdžius ant 
ratukų ir daugeli kitų pagerinimų, 
kurie daug prisideda orie pato"nmu 
vartojant mašiną. Maytag kompa
nijos didžiavimasis savo naujuoju 
produktu vra pilnai nuteisinamas.

ši pagerinta nauja skalbiamoji 
mašina vra tinkama kaip miestų, 
taip ir farmu gyventojams. Tie na
mai, kurie neturi elektros, gali gauti 
Naująją Mavtag su ibudavotu ga- 
solininiu motoru, šis nedidelis May
tag motoras dabar turi ir nauja oro 
valytoją.

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
negra- 
niekad

šios
kad

Yra sma- 
kojos lieka 

Jos išrodo kaip

* alų tino išetfiamlnavlmo— kaa luma yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neik 

lioj nuo 10 rvt*' » oo Dietų.
--------- o---------
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William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

CLASSIFIED ADS.
......................- ' -

Business Service
Biznio Patarnavimas

vi-PATENTAI, copyrlirhtG — išradimai 
sokioa rųgicH.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

BrunBWick 7187 
--------i---- ,----------------- ----------------------------

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

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamų daiktų dykai: 

AUTOMOBILIU 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI TCEBAKSI 
KAMODĘ 
KARPETUS ' 5 ■ 
PHONOGRAFA 
SKALBIMUI MAŠINĄ • 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVA 
VEIDRODĮ 
PAVEIKSIMA 
LEMPA 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų sužy
mėtų dovanų gali gauti kožnas 
“Naujienų” kontestantajt, kuris dar
buojasi ^gavime “Naujienoms” skai
tytoju Ijei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamu, 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 už 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. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana .daug. Todelgi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite, pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už {dėtą 
triūsa laimėti dovaną, registruotis 
j “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai j 
“Naujienas“, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitą blankutę ir prisiųs- 
kite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, 1LL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS:

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

r

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės nuo 10 vai. ryto 
valandai po piet.

MR. MOORE
5 augštas

75 E. Wacker Drive

For Rent

iki

RENDON labai geras pleisas dėl 
taisymo senu batų, 3 blokai apsu
kui tokio biznio nėra. Renda $8.00. 
4337 S. Hermitage Avė., savininkas 
pirmos lubos užpakaly.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

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

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

PARDUODU grosernę, cigarų, ci
garetę, Ice Cream, kend^ių ir kito
kių delicatessen daiktų. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. 1609 
S. Halsted St.

PARSIDUODA grdsemė geroj 
vietoj, labai pigiai. 10806 Michigan 
Avė.

SANDELIO IR RĖMO 
deliavimo Išpar

davimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Financial
nansai-Paako :oi

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
------------------------------------ 1------

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

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

Telephone Armitage 1199

2231

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

24

Gatvė .
Miestas
Valstija

o

---------- n............

BRIDGEPORT 
KNITTIĮsTG SHOP .

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

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

Tel. Victory 3486

Tel. Republic 5099
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALĘX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long 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.

PARSIDUODA nebrangiai groser- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3631 So. Union 
Avė. Boulevard 4182.

PARSIDUODA geras pelningas 
biznis, iš priežasties, važiuoju j Lie
tuvą. Renda $35. Roosevelt 8413.

EXTRA-EXTRA. Parduodu pie- 
karnę, geriausia kaip aukso kasyklą. 
Kas nori daug pinigų, lai ateina 
kuogreičiausiai.jpFęr f) blokus nėra 
tokio biznio Brighton Parke. Tel. 
Lafayette 0591.

PARDAVIMUI groseme 
catessen, Ice Cream, 
smulkmenų, su naujais 
Pigiai už cash, nepriimsiu 
3300 S. Ashland Avė.

ir deli- 
saldainių ir 

fixturiais. 
mainų.

PARSIDUODA 2 krautuvės — 
grosernė, bučernė ir cigaretų krau
tuvės. Parduosiu atskirai arba sy
kiu, arba priimsiu pusininką. 17 W. 
103 St., Chicago, III.

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI 

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

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
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 apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinanti 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455 
- O-------

MŪRINIS 2 FLATŲ PA
AUKOJAMAS 

$11,500; 5 ir 5 kambarių; 
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 
nedaliomis arba matykit 

SACK REALTY CO. 
(Excl. Agts) 

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

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

garu

ir

PELNINGA PRAPERTĖ
FLATŲ BARGENAS2
N. Merrimac Avė. Beveik 
puikus mūrinis 2 apartmentu 

Abu flatai turi 6 didelius,

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

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

$125 { mėnesi, {skaitant visus 
šimčius.

Telefonuokit
MR. BAGDONAS 

Central 4804

sudėti;
2 blokai iki Mil- 

Greitai

po 
nuo-

HARVEY NAMAS ĮSAKYTAS 
PARDUOTI

Jčirškimo metodu 
žios gyslos išnyksta, 
daugiau nebesugryšti. 
gu matyti kaip vėl 
švarios ir lygios, 
išrodė kada jus buvote dar vaiku.

Skaudėjimai ir atdaros žaizdos, 
kurios tankiai pasidaro nuo veri- 
cose gyslų išnyksta gysloms atsi
taisius. •

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

MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio, skausmo ar išlikimo iš 
darbo. Stisirgimąi išgydyti dvi
dešimt metų atgal tebėra sveiki. 
Turiu šimtus liudijimų.

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.

po

k.

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

PINIGAI PINIGAI
Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 

GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 
, pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXČHANGE

809 W. 35 St.

Automobiles
Buick 1930 — 61 Sodan ...... $1.450
Eshcx 1929 Coupe ruinble seat____ $5SO
Hudaon 1930 sedan ....................    $850
Nash 1928 Sedan — 5 paša........... — $095
Pontiac 1929 Coach ..........    $525
Buick 1927 Sedan. 2 door ............. $395

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

7130-88 S. Halated St. 
Visuomet atdara

GERI 
nuo 
nie 
kio

vartoti automobiliai 
$75.00 ir augs. Mes gali- 

parduoti jums karą be jo- 
įmokčjimo.

1633 Milwaukee Avė.

Rudios
VARTOTI FONOGRAFAI IR 

RADIOS 
$6 ir augš.

Kiekvienas instrumentas garantuotas 
Tik keli bėra likę 
Atdara vakarais

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

Tel. Cicero 13

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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 bungalow, 3 metų senumo. 
Lotas 32x125. Gražus namas.

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

KAINA: $7,750. Tik $500 {mokėti, 
likusius po $65 { mėnesi, {skai
tant visus nuošimčius. Ši kaina 
bus žymiai sumažinta, jei bus 
daugiau pinigų {nešta.

PRISIRUOŠKIT PAMATYTI ŠĮ 
NAMĄ TUOJAUS 

BAGDONAS
Telefonas Harvey 1757, 

arba Central 4804

girios, vidutiniai bu-

prie cementinio ke-
BIZNIAVAS muro namas, Storas 

ir 2 pagyvenimai po 4 kambarius. 
Parduosiu su bizniu ar be biznio 
kaina $14,000. 2301 So. Leavitt St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help Wantėd—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS bučeris. 
vieta. Gera mokestis.

* 2631 W, 39 PI.
------- (i------

Pastovi

-------OI—-
REIKALINGAS dunokepis pirma- 

rankis, patyręs ant juodos ir baltos 
duonos, atsakantis žmogus. Paul 
Stankus, 7053 Archer Avė. Hemlock 
0027.

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

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

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
4nvestmcnto; 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.

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

Exchange—Mainai

PRIVERSTA PARDUOTI
Tik trumpa laiką vartotus puikius 

mano apartmento rakandus. 3 šmotu 
tikro mohair vėliausios mados sekly
čios setą parduosiu už $125, vertes 
$350; 9x12 Wilton kauras $25, ver
bas $65; 8 tūbų elektrikini console 
radio $65, vertas $200; pilnus mie
gamojo ir valgomojo kambario se
tus, lempas, kėdės, kabinetus, veid
rodžius, indus ir t. t. Parduosiu ir 
atskirai. Mrs. Winer, 8228 Maryland 
Avė., 1 apt., arti Cottage Grove Avė., 
tel. Stewart 1875.

Help Wanted-~Female
DarMninkin Reiki*

REIKALINGA moteris, indų' plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

-O---------
senyva 

kūdikius,
Duosiu guo-

moteris
nes

REIKALINGA 
prižiūrėti 3 mažus 
motina, nesveikauja. 
1{, valgi ir primokėsiu. Frank Luka- 
sevich. 1448 So. Rockvvell St., 2 lu
bos užpakaly.

KĄ TURIT mainytu ant 2 flatų po 
5 kambariui, r*xx~“‘ 1X 
cementinis pundamentas, 
beismantas. Namas vertas $9,500. 
Parsiduoda už $4,900, {mokėti $500, 
likusius kaip renda. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio ma
žesnio arba didesnio namo, 
lotus arba farma { mainus, 
randasi geriausioj lietuviškoj 
joj. ant So. Emerald Avė., 
35th

cottage iš užpakalio, 
aukštas Furniture & Pianos

Po

priims 
Namas 
koloni- 
netoli

St.
C. P. SUROMSKIS, 

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751

6 vakarais ir nedaliomis
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127

$10.00 ATLYGINIMO
Atsineškite šj apgarsinimą su sa

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

Šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 
tinai.

iki kovo 10 d., iskaity

VICTOR
W. Lake Street 

kasdie iki 10 v. v..
4811 

Atdara 
nedėliotnib iki 5 v, i.

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

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

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

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

rakan-

$35.00
$35.00 
$25.01) 
$15.00 
$50.00
$10.00

$5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00

$8.00 
$10.00 
$20.00

$3.00 
$5.00 
$6.00 
$8.00 
$7.00 

$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00
$25.00
$10.00

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

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

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

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

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

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

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 kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo. Jacųuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

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

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

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

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 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 augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas apė

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

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehov.se and
Salesroom

5920-22 S. State Si

Warehov.se

