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Stalino ukazas paveikė, kaip Aleksan- šia karo aeroplanų Lietuvos T’r
dro II baudžiavos panaikinimo manifesk s
Taip sako, pasak Amerikos laikraščio ko

respondento, seni rusų kaimiečiai, ku
rie dar atsimena baudžiavą ir jos pa
naikinimo laikus

Maskviškis Ncw York Times 
korespondentas, AValter Du- 
ranty, savo kablegramoj iš 
Maskvos sako:

“Labai sunku nustatyti, ar 
kolektivizacija sovietų žemėje 
sekasi, ar visai nesiseka. Tai 
yra kaip kad su prohibicijos 
įstatymu Jungtinėse Valstybė
se, kur taip pat sunku pasa
kyti, ar tas įstatymas yra ką 
padaręs... Visas kolektivizaci- 
jos planas, varymas ūkininkų 
į kolchozus suskaldė kraštą: 
vieni už kolektivizacija, kiti 
aitriai jai priešingi.”

Korespondentas toliau pasa
koja, kad jis važinėjęs po kai
mus Maskvos apielinkėje, ban
dydamas patsai patirti tiesą, 
atklausinėdamas žmonių. Ga
vęs įvairių atsakymų. Pa v., vie
nas jaunas kaimo sovieto dar

ria” literatūra
L

Senatas priėmė įsta- U.M.W.A. atima Kan- 
tymą prieš “nešva- saso distrikto ang-

Importuojami iš užsienių “ne- 
morališki” raštai bus fede
ralinės vyriausybės konfis
kuojami

WASHINGTONAS, kovo 19.
Senatas priėmė tarifo bi- 

liaus papildymą prieš vadinamą 
nešvarią ir demoralizuojamą 
literatūrą.

Einant papildymu, federali
nė vyriausybė gali konfiskuo
ti importuojamą iš užsienių 
“šlykščią, nemorališką ir išda
vikišką” literatūrą, tačiau ne
gali naikinti jos. kol dalykas 
nebus federalinio teismo i-S- 

spręstas.
Del to “cenzūros” įstatymo 

senate per dvi dienas ėjo kar
šti ginčai. Pažangesnieji sena
toriai smerkė cenzūrą iš viso; 
jie reikalavo tolerantiškumo. 
Tuo tarpu žmonių ‘“doros sau
gotojai” aitriai varėsi už cen
zūrą.

I . '.
Ypačiai karštai spyrėsi prieš 

“nemorališkas” knygas Utah 
senatorius Smooth, finansų ko
misijos pirmininkas, taip kad 
Montanos senatorius Wheeler 
paklausė jį, ar šen. Smooth ne
manąs, kad įstatymu turėtų 
būt užginti, kaip^ nemorališka 
literatūra, ir mormonų bažny
čios raštai? [Senatorius Smooth 
yra žymus mormonų bažnyčios 
narys.]

New Mexicos senatorius Cut- 
ting taipjau nurodė “nemora- 
liškų” knygų priešininkams, 
kad jeigu jie norį būt nuosa
kus, tai jie turėtų reikalauti, 
kad ir biblija butų užginta, 
nes tame “šventame rašte” yra 
nemaža “šlykščių, nemorališ-
skaitymų. 

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

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS.

buotojas tikrinęs, kad, bend
rai, viskas sekąsi gerai. Bet 
visai ką kita pasakoją seni kai- 

I miečiai. Vienas jų taip pasą- 
|kęs:

“Kai parėjo žinia, kad Sta
linas išleido ukazą ir užgynė 
varu varyti ūkininkus į kol
chozus, atiminėti iš jų arklius 
ir karves, kaimiečiuose kilo ne- 

i apsakomas džiaugsmas. Ūkinin
kai taip šoko iš džiaugsmo, 
kad man prisiminė tas didis 
žmonių džiaugsmas, kuri aš 
mačiau dar jaunas būdamas, 
kai caras Aleksandras Antra
sis panaikino baudžiavą. Taip 
dabar kaimiečiai, seni ir jau
ni, bėgo į kaimo kijoską ir 
gaudė laikraščius, kad patys 
savo akimis pamatytų ir pasi
skaitytų linksmą žinią. Toks 
buvo džiaugsmas.”

liakasių čarterį
Lewiso sekėjai kaltina Howatą 

ir kitus dėl “konspiracijos” 
“angliakasių unijai sunai

kinti”

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
19. — United Mine Workers 
of America konvencija šiandie 
priėmė rezoliuciją, kuria inter- 

! nacionalinis unijos prezidentas 
John L. Lcvvis įgaliojamas at
imti Kansaso 14-to distrikto 
čarterį ir paskirti laikinį to 
distrikto egzekutyvą.

14-to distrikto unijos prezi
dentu yra Alexander IIoYvat, 
Springfieldo “maišto” konven- 
ctijos i&r-i nk tas internacionali
niu angliakasių unijos . prezi- 
dentu.

Rezoliucijoje Howat ir jo 
egzekutyvo nariai kaltinami 
dėl “sąmokslo” su Walkeriu, 
Illinois Darbo Federacijos pre
zidentu, Farringtonu ir kitais 
“sunaikinti United Mine Work- 
ers of America.“

Vokietija priėmė naują 
respublikos apsaugos 
\ įstatymą

BERLYNAS, kovo 19. — 
Reichstagas šiandie 265 balsais 
prieš 150 priėmė naują respub
likos apsaugos įstatymą.

Du lakūnai žuvo aero
plano katastrofoje

KINGSTON, Ont„ Kanada, 
kovo 19. — Netoli nuo Lonk 
ežero, 30 mylių į žiemius nuo 
Kingstono, šiandie nukrito To- 
ronto-Montrcal oro pašto aero
planas. Užsimušė pilotas H. Si- 
moneau ir radio operuotojas 
P. Robinson.

LONDONAS, kovo 19. 
Aviacijos viceministerio F. 
Montague pranešimu parlamen
te, Anglija savo karo aeropla
nų skaičiumi užima tik ket- 
viitp. vieta. Pirma vieta už
ima Fr.-mcija, kuri turi 1,300 
karo aeroplanų; antrą — Ita
lija, 1,100; trečią — Jungti
nės Valstybės, 900, ir ketvir
tą — Anglija, 500.

Komunistai kruvina? 
sumušė socialdemo

kratų atstovą
H’ANAU, Vokietija, 'kovo 19. 

— Socialdemokratų partijos 
Prūsų landtago (seime) atsto
vui, Paului Behbeinui, lankan- 
ties kapinėse, puolė jį komu
nistų chuliganų banda ir taip 
žiauriai sumušė, kad nelaimin
gasis, visas kruvinas, buvo nu
gabentas i ligoninę. Jo padė
tis yra kritinga. Rehhcinas pir
miau buvo komunistas, bet vė
liaus metė komunizmą ir per
ėjo i socialdemokratų partiją.

Sako, kad Trockis krū
tingai sergąs

BERLYNAS, kovo 19.—Ta- 
geblalto paskelbtas pranešimas 
sako, kad Trockis, kuris gy
vena ištrėmime Konstantinopo
ly, Turkijoje, dabar kritingai 
susirgęs. Trockio sveikata bu
vo pairus jau nuo 1924 metų, 
kai jis buvo ištremtas.

76 asmenys žuvo ki
nų filmų teatre

TOKIO, Japonija, kovo 19. 
— Praneša, kad vakar vaka«- 
rą viename, kinų ikru tarnų jų 

paveikslų teatre Kirine, Man- 
džurijoje, kilo gaisras, kuria
me kelios dešimtys asmenų ne
teko gyvybių, o 126 kiti buvo 
• vi žalo t i.

Teatro degėsiuose buvo su- 
asti 76 apdegę kūnai, jų tar- 
e dvidešimt trijų policininkų, 

kurie bandė sustabdyti paniką 
r gesinti gaisrą. Gaisras kilo 
lel filmos ekspliozijos.

Nedarbas Chicagoje-' 
didžiausias, koks 

kada buvęs
WASHINGTONAS, kovo 19. 

— Dr. Benjamin W. Squires, 
Illinois valstijos darbo biuro 
direktorius ir Chicagos Uni
versiteto profesorius, senato 
orekybos komisijoje, liudijo, 
kad nedarbas Chicago j e per 
oastarus kelis mėnesius buvęs 
skaudžiausias, kokio dar ne
buvę per dešimtį metų. Pasak 
jo, Chicagoje kiekvienai vie
tai, kur reikią darbininko, esą 
penki darbininkai, ieškantys 
darbo.

Jis tačiau pasakė, kad da
bar nedarbas imąs truputį ma
žėti ne tik New York e, Phila- 
delphijoje, bot ir Chicagoje.

Romos papos maldos už 
“sovietijos kankinius”
ROMA, kovo 19. — Minioms 

žmonių dalyvaujant, pa pa Pi
jus XI šį rytą laikė, Šv. Pet
ro bazilikoje pamaldas už per
sekiojamus sovietų Rusijoje 
krikščionis.

Be katalikų, pamaldose daly
vavo daug protestonų ir be
veik visa rusų kolonija Romoj.

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

Didėjąs debesiuotumas; šal
čiau į vakarą; vicįutiiniai ir 
stipresni, daugiausiai žiemių 
vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 250 jr 420 F.

šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 6:01. Mėnuo teka 1:03 
ryto.

[Atlantic and Pacific Photo]

Lowell’io observatorija Flagstaffe, Arizonoj, kur jaunas 
astronomijos studentas, Clyde Tombaugh, atrado seniai moks
lininkų ieškota devintą, Užneptunio, planetą. Ta planeta es'anti 
1,200 kartų didesnė už musų žemę, bet esanti begalo toli •— 
45 kartus toliau nuo žemės, nekaip saulė, o saule yra arti 93 
milijonų mylių tolumo nuo žemės.

Mirė lordas Balfour, 
žymus britų val

stybininkas
W0KING, Surrey, Anglija, 

kovo 19. — šį rytą čia mirė 
lordas Arthuras J. Balfour, žy
mus Anglijos valstybininkas ir 
diplomatas, 8'1 metų amžiaus, 
lis ypačiai pagarsėjo savo no
ta, kuria. Didžioji Britanija at
sižadėjo visokių kitų pokarinių 
ieškinių kontinento Europoje, 
liek iš savo sąjungininkų, tiek 
š Vokietijos, kaip tik tiek pi
nigų, kad ji galėtų savąsias 
kolas Amerikai atmokėti.

Balfonras taipjau tlolclai-a vo 
Anglijos politiką Palestinoje. 
pa Balfouro deklaracija Pales
ina buvo paskirta žydams 
aip jų tėvynė.

Hooveris padarysiąs vi
zitą Meksikos Miestui

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
9. — Prezidentas Rubio šian

die pasakė, kad Jungtinių Val
stybių prezidentas Hooveris 
priėmęs jo pakvietimą padary
ti vizitą Meksikos Miestui, bet 
dar nežinąs, kaip greitai jis at
vyksiąs.

10 metų kalėjimo už pa
vogimą 10 centų

ELYRIA, Ohio, kovo 19. — 
Clifford Hoose, 29 metų am
žiaus, už 10 centų pavogimą 
tapo čia teismo pasmerktas 10 
metų baudžiamojo kalėjimo.

Britų liberalai nuta
rė dar neversti dar

bo valdžios
LONDONAS, kovo 19.—Li

beralų partija vakar vakarą 
priėmė rezoliuciją:

“Del dabartinės laivynų kon
ferencijos situacijos nebūtų 
naudinga kraštui, jeigu šią va
landą parlamente kiltų bet ku
ri kritinga situacija.”

Del to kųnserva torių siūlo
mų anglies kasyklų įstatymo 
papildymų, kurie bus ketvirta
dienį [šiandie] svarstomi par
lamente, liberalai nutarė ne- 

ir tuo “ižtfellief i clavbio- 
čiu vyriausybę nuo griuvi- 
mo.”

Dani’oj sustreikavo 
3,000 metalo dar

bininkų
KOPENHAGA, Danija, kovo 

19. — Trys tūkstančiai orga
nizuotu moterų, dirbančių da
nų geležies pramonėj, paskel
bė streiką, reikalaudamos di
desnės algos. Tai dar pirmas 
toks moterų streikas Danijoje.

Szymanskis pakviestas 
naujai Lenkų vyriausy

bei sudaryti
VARŠUVA, kovo 19.—Prezi

dentas Moscickis šiandie pa
kvietė prof. Szymanskį, sena
to pirmininką, naujam minis- 
terių kabinetui sudaryti rezig
navusios Bartelio vyriausybės 
vietoj.

“Prohibicijos agentai” 
sušaudė butlegerį

OOULINSVILLE, III., kovo 
19. — Angelo Clementi, butlc- 
geris, kartu su devyniais ki
tais asmenimis turėjo kaip ry
to stoti teisman, kaltinami dėl 
sąmokslo prieš prohibicijos į- 
statymą. Anksti šį rytą du vy
rai, dėdamiesi federaliniais pro
hibicijos agentais, atvyko j Cle
menti namus, “areštavo“ jį ir 
automobiliu išsivežė. Vėliau jo 
kūnas buvo rastas vieškely tarp 
Collinsvillės ir East St. Louis, 
kulkomis suvarstytas.

Veneros ligos Lietuvoj 
smarkiai plečiasi

Per paskutinius metus Lie
tuvoj pastebima smarkus Vene
ros ligomiis susirgimų dile
mas.

1922 m. įreg'struota naujai 
įsirgusių sifiliu — 481 asm.,

Čekai areštuoją slova
kus už Vengrų tautos 

himną
VIENA, Austrija, kovo 19.

— Neuhausene čekoslovakų po
licija areštavo dvidešimt slova
kų už tai, kad per pastarias 
dešimties melų Horthy dikta
tūros Vengrijoje sukaktuves 
jie dainavo nacionalinį Vengrų 
himną.

Kuboje paskelbtas vi
suotinas streikas

HAVANA, kovo 19. — Pen
kios didžiulės darbininkų orga
nizacijos paskelbė visuotinį 
streiką, kuris turės para Ii žuo
li visą pramonę Kuboje. Tram
vajų darbininkai, taksi šofe
riai, geležinkelių dirbtuvių, ta
bako ir kitų pramonių darbi
ninkai nutarė mesti dartbą.

Kubos vyriausybė sako, bu
sią streikas esąs paskelbtas 
maskviškio komunistų interna
cionalo įsakymu.

Atvyko naujas Angli
jos ambasadorius J. V.

NEW YOKKAS, kovo 19.— 
Garlaiviu Aquitania šiandie at
vyko į New Yorką Sir Bonald 
Lindsay, naujas Anglijos am
basadorius Jungtinėms Valsty
bėms.

VVilkins sugrįžo iš ant
arktinės ekspedicijos
NEIW YORKAS, kovo 19.—. 

Garlaiviu Eastern Prince šian
die į New Yorką parvyko Hu- 

ert NVilkiiis kartu su kitais 
avo' ekspedicijos į antarktines 

sritis nariais.
Wilkins dabar projektuojąs 

ladaryti su'bmarinu kelionę po 
edais iš Špicbergeno į Alaską.

Degė kasyklų miestelis
GBANGEVILLE, Idaho, ko

vo 19. — Kilęs gaisras beveik 
visai sunaikino nedidelį E’:k 
City kasyklų miestelį. Ugnies 
nadaryti nuostoliai siekia apie 
$200,000.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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Mėnesinės žinios apie 
gaisrus Lietuvoje

KAUNAS. — Sausio mėn. 
mieste ir priemiesčiuose gais
rų buvo 16, jų tarpe žymes
nių buvo 5. Gaisrai buvo kilę: 
dėl neatsargumo — 6, dėl ne
švaraus dūmtraukių laikymo
— 6, dėl netvarkingų krosnių
— 3 ir dol nežinomos prie
žasties — 1. Nuostolių pada
ryta 193,000 litų sumai.

500 litų arba 1 mėn. ka
lėjimo už gandus

KAUNAS. — Kauno karo 
komendantas nubaudė Praną 
šaltį 500 lt. arba 1 mėn. kalė
jimo už skleidimą visuomenėj 
erzinančių gandų, šaltis esąs 
kilęs iš Babtų miestelio.

Vytauto Didžiojo metu 
“malonės įstatymas”
KAUNAS. — Ministerių ka

binetas priėmė Vytauto Didžio
jo metų malonės įstatymą. Be- 
miantis tuo įstatymu bus lei
džiama už pereitą laiką nuo 
kai kurių smulkių mokesnių.

Lietuvos bravorininkų 
suvažiavimas

Šiomis dienomis įvyko Kau
ne visos Lietuvos bravorinin- 
kų suvažiavimas kuriam daly
vavo keliasdešimts asmenų, 
tarp jų p. Galvanauskas, p. M. 
Yčas ir kiti.

einamieji aLoUS 
o čs reikalai. Tš v‘so Ue- 

'uvo‘ dabar yra 11 bravorų, 
' i Knune — 3.

Burmistras važiuoja 
Prahos kongresų

KAUNAS. — Kauno burmis- 
‘ as p. J. Vileišis šiomis die
nomis važiuoja į Prahą, kur 
ivyks tarptautinis miestų higie
nos kongresas. Jį lydi inž. Kai- 
‘vs, vandentiekio skyriaus ve
dėjas.
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Et, broliukai, broliukai. Plie
kime save, kaip vienas umer- 
olicieris caro laikais nupliekė 
savo našlę. Dalykas atsitiko 
apskričio mieste be vardo, to
dėl kad sarmata minėti miesto 
vardą. Sarmata dėl pabaigos, 
pradžia gi buvo puikiausi.

Vieną grąžui vakarą pagerbė 
mus tris, kaipo darbo gerojus. 
Iš jų Lukina Darija, šešių de
šimčių trijų senukė, bet dar 
tvirto sudėjimo ir tebeturintį 
visus dantis; antras — Antro- 
pas Kukuškinas, beveik penkių 
dešimčių metų amžiaus, protin
gas žmogus: jeigu su popu už
veda ginčus dėl tikėjimo, tai 
popui net prakaitas ant kaktos 
pasirodo; o trečias busiu aš 
be vardo, 
pažymį
ku mano žmona buvo

Tačiau vieną savo 
aliu pasakyti: tuo lai- 

neščia...

Ne, ne
įdomias t

k paminėsiu i 
vadų paveika

Pagerbė mus taip... 
pasakosiu apie visas 
smulkmenas, 
raudoną stalą,
lūs, vėliavas ir musų fabriko 
orkestrą, susidentį iš trubų ir j 
būgnų.
ko darbininkai ir dar daug pa
šalinės publikos.

trys gerojai 
su valdžia 
specialiai 
ir žiūrime į salę ir į pu-

Visi gėrisi ir linguoja 
Mums labai smagu

Baisiai

visi fabri- i

<»
dieną pažymėti. Taip sakant, 
pilname maštabe.

Bet vietoj maštabo išėjo tik
ra sarmata. Nors tai ir labai 
nemalonu, bet visvien teks pa
pasakoti, nes kitaip sąžinė ma
ne nukamuos.

Nuo neatsargaus apsiėjimo 
su alkoholium mes visi pasigė- 
rėme, t. y. trys darbo gerojai 
ir svečiai. O gyvenome mes 
viename darbininkų korpuse, 
taip kad užimąs buvo bendras.

Skandalas prasidėjo dėl do
vanų. Darija spiovė man į 
veidą ir ėmė rėkti:

— Jus, rupūžės, gavote pa
šonį ir pagalvę. Žiūrėk tik, jo 
boba su pilvu! Kad 
velnias nutarabanytų...
dėl man, senukei, davė 
kam netikusį kartūną,

Ir ji nieko nelaukdama 
griebė bliudžą spanguolinio ki
sieliaus ir metė ant pašonio. 
Nuo to brangi dovana susyk 
nustojo savo vertės.

Aš tada su riksmu n u bėjau į 
, jos kambarį ir pradėjau min- 
Idžioti jos kartūną ir kitas do
vanas, sakydamas:

— štai tau, velnio

Gatvekarių-elevato 
rių klausimas vėl 

pirmoje vietoje

house kompanija, negaudama 
priklausančių jai $65,000, parei
kalavo, idant federalis teisėjas 
Wilkerson atiduotų šias gatve
karių linijas i resyverio rankas. 
Teisėjas reikalavimą išpildė. 
Rudeniop, tais pačiais 1928 me
tais, teisėjas Wilkerson 
re komisiją keblumams

pasky-
i stirti

jys
O 

tik

kur 
ko- 

nie-

pa

sitraipsnyje mėginsiu 
dėl ko kova eina. Ra- 
remiuosi profesoriaus

sėkla,

ten raudoną skepetaiĮę, prūde- laiviams Bcnlon Harbor, Mieli.
. Bet traukinio Aeroplanas nupuolė žemėn iš 

J,500 pėdų aukštumos.

kartu 
stalo 
tradoj 
bliką.
galvomis, 
ir linksma ant širdies, 
jau malonu, kada tave pager
bia: tiesiog norisi visus pabu
čiuoti, 
darbo
komis į šonus įsirėminu.

Ir taip, reiškia, sėdime, 
pat Darijos ausies matosi 
lė karpa,

Štai ką reiškia 
gerojum! Aš ne

būti 
ran-

kaip 
gali 
dar- 
pusę

sėdime’ čia įbėgo svečiai ir pirmoj 
už raudono j moj vietoj Darija, senukė. Ji 

padarytoj es-iman užvažiavo su kažkuo, kaip 
paaiškėjo vėliau, — su lopeta, 
— per makaulę. Ir užvažiavo 
taip, kad lopeta sutruko į tris 
dalis, o aš, matomai, sudribau, 
nežiūrint į tai, kad jai šešios 
dešimtys trys metai, štai 
tos prakeiktos senukės 
muštis.* Paskui prasidėjo 

j bu pasidalinimas: senukės
p j :palaikė gerojus Antropas Ku- 

dide- kušinskas. Jis ėmė rėkti: “Ma- 
o jos, t. v. Darijos', no do.v,l,los ivK» ,liekam netin‘ 

kairiojoj pusėj pridėta viso-' l)et aš t-vl.iu”- Ir,tuos žo’ 
kiaušiu dovanu. Mes nujau-'(^'us taręs, Jis be jokių ccre- 
čiame, kad tie daiktui visvien Raliavo man per pa-
nnuns teks ir lodei uuduodame, I kal,šl- Mane užstojo kurnąs ir 
jog visai iu nepastebime. Vie- dar »enki »r,etel,a, .žodžu1’ 
nok neiškenčiame ir paslapčiai «ek iš vienos, tiek is kitos pa
kreipiame savo žvilgsnius i do- s®s sus*daiė didelis būtys. 
.,n„no i prietgtam įsimaišė dar irv anas.

' terys.
Išsiritę karidoriun, mes 

įdėjome vesti tokius
beveik I)ieve apsaugok.

Mes visiškai pamiršome, kas 
| mes tokie esame, žmonės ai’ 

‘■yvuliai. Kilo didžiausias žvie- 
Aš, pavyz- 

savo kelinėmis, 
kokiu budu nu- 
švaisčiausi vien 
drabužiuose.

0
mo-

Aš detaliai neaprašinėsiu tų 
kalbų, kurios buvo pasakytos! 
musų pagerbimui, nes aš buvau ’ 
tiek sujaudintas, kad I 
nieko ir nesupratau, kas buvo' 
kalbama. Atsimenu tik, kad 
Darija dėl senatvės ir didelio ■ 
susijaudinimo | 
O žiūrėdamas 
Trečias geroj us 
k u šk i nas, ži u rė j o-ži u re j o
taip pat pradėjo prunkšti.

Aš tada pagalvojau, kodėl Nežinau kuo visą tai butų už- 
musų ašaros bėga? Ir prade-, sibaigę, bet kiekvieną mūsiškių 
jau rimčiau klausytis kalbų, sugriebė už apykaklės ir jjradė- 
Ir pasidarė man aišku. Labai jo raminti. žiūrime, — tai 
jau mus gyrė už pasidarbavimą musų organizuotas jaunimas.

— Sarmata, draugai! — šau
kė jaunuoliai. — Argi taip rei
kia pagerbti darbo gerojus? — 
ir taip panašiai ir taip toliau.

Aš maunu kelines, klausaus 
pamokslų ir verkiu karčiomis 
ašaromis iš susijaudinimo, štai, 
galvoju sau, juk yra kam ir 
mus užstoti.

Broliai, kaip gerai, 
žmonės vieni už kitus

tuoj poitoja...
„ *’ ' Grįžtu į butą, žiūriu: 

Štai, — tarė, žmona verkia, 
gerojui nuo didelio langas išmuštas, 
viduriai sugedo”, 
klydo, kurie taip 

mane. Aš nubėgau atsivesti sa
vo nėščią žmoną, pasodinau ją, 
kad ji matytų, kaip mus pa
gerbia, o pats ir vėl atsisėdau

praliejo žlembti. I *jmas ,‘f ®yi'>mas. 
ją — ir

Antropas K u-l
iri

•i i dzin i, blaškiaus
I kurios nežinau 
sivilko. Taigi 
tik apatiniuose

us

Ach, kaip skau-i 
ir iš džiaugsmo 

Kada oratorius paša-j 
kė “žmonijos labui’’, — mes be
veik nepradėjome garsiai verk
ti. Kažkaip graudu pasidarė. | 

kaip ( 
tokie 
žmo-I 
brau-'

Ir visi susirinkusieji, 
Dievą mylime, pasidarė 
ari imi, tokie malonus. Ė, 
nija, žmonija, tu mano 
gioji žmonija.

Pradžioj iškilmių, I 
kalbų, aš pasišalinau. Daugelis j 
galėjo pamanyti:
— draugui 
džiaugsmo 
Vienok tii

pra
gintus,

kada 
užsis-

nėščia 
sūnūs žlembia, 

o pašonis iš
mestas į gatvę. Kitų gerojų
irgi visi indai sudaužyti, o do
vanos niekais paverstos.

Kai 
me ] 
priežastimi 

už raudono stato. 1 Jaunuoliai
Po to orkestrui grojant pra-; dieniniame 

bet paskui 
monę.

— Jus visgi susipratę darbo 
gerojai. Mes jumis gerbiamę. 
Tik meldžiame, — nebegerkite 
daugiau.

Nuo to laiko pradėjo jau trys 
metai, 
nas. 
čiulpia

O visgi, kaip 
kilmę, kaip už raudono

sidėjo dovanų teikimas. Mes 
priimame dovanas, žemai nusi
lenkiame, dėkojame, ką tai 
murmame. Draugai darbinin
kai nešė mums kartūną, puo
dukus, drobę, skepetas, o man, 
atsižvengiant į mano nėščią 
žmoną, pašonį su pagalvėmis 
ir daug dar kitų dalykų.

Tuo pagerbimo
Einam 
vakare

išsiblaivėme, tai padarė- 
posėdį. Nutarėme, kad 

viso to buvo vynas, 
grasino apie mus 
laikraštyj parašyti, 
permainė savo nuo- 

Jie pareiškė:

o mano krūtinėj kJrmi- 
Čiulpia ir čiulpia, ir vis'

O vėlai

iškilmės ir 
namo.

sumanėme

gerti, kad tinkamai tą puikią i širdies.

Komisijon paskirta

jo mosikuoti ją. 
inžinierius jos 'nepamatė.

Arli užblokuoto kelio inži-i 
mierius pastebėjo kliūtį, me-j 
gino sulaikyti traukinį, bet jau 
buvo per vėlu. 'ITaukinys, bė- 

15 mylių valandoj greitu- 
, kirto į nukritusią ant bė- 

našlą, pats nušoko nuo bė-

Muni-
11 d.

rute’

Mat, kontraktas buvo

Jau treti metai, kai eina ko
va Čikagoje dėl sujungimo gat
vekarių linijų su elevatorių li
nijomis ir dėl suteikimo kom
panijoms teisės operuoti jas 
ateityje.

Kova eina (paviršiuje) su 
pertraukimais: nutyla klausi
mai ir vėl iškyla pirmon vieton. 
Paskutinėmis dienomis jie, tie 
klausimai, vėl pasirodė Čikagos 
dieninės spaudos pirmuose pus
lapiuose.

Šiame 
nušviesti 
šydą mas
Paul H. Douglas straipsniu, til
pusiu žurnale “National 
cipal Review”, lapkričio 
1929 m.

Deverio ir Thompsono 
šiuose klausiniuose

1925 metais mūras Dever ve
dė derybas su kompanijomis, 
kurios operuoja susisiekimo li
nijas. t. y, gatvekarius ir ele
vatorius Čikagoje. Jis derėjosi 
su kompanijomis, idant mies
tas galėtų atpirkti susisiekime 
įmones ir paimti jas visuome* 
nės nuosavybėn.

Elevatorių linijas kontroliavo 
tada ir dabar kontroliuoja Sa- 
muel Insull. Elevatorių linijoms 
atpirkti kaina buvo nustatyta 
85 milionai dolerių. Kaina gat
vekarių linijoms atpirkti nusta
tyta 162 milionai dolerių.

Šis sumanymas buvo leista 
piliečiams balsuoti. Balsavimuo
se piliečiai atmetė sumanymą. 
Klausimas paliko neišspręstas.

1927 metų balsavimu Čikagos 
meru išrinkta Wm. Hale Thom
pson. Jisai pasirinko sau, kaip 
miesto advokatą, Samuelį Ettel- 
soną — advokatą, kuris iki tam 
laikui tarnavo Insulto intere
sams.

Tais pačiais 1927 metais bai
gėsi 20 metų kontraktas (fran- 
chise) operuoti susisiekimo li
nijas.
duota kompanijoms 1907 me
tais, o dabai jau sulaukta 1927 
metų.

Reiškia, atėjo reikalas atnau
jinti kontraktą (franchise).

Insull pasirodo
Miestui tada pasiūlyta toks 

sumanymas: reikia sujungti
gatvekarių ir elevatorių linijas 
ir operuoti jas privačioje nuo
savybėje; duota taipjau supras
ti. kad naujai kombinuotei va
dovaus Insulto interesai.

Insulto advokatai stojo dar
ban. Kad nuspręsti susisieki
mo klausimą Čikagoje, tai rei
kėjo, idant Illinois valstijos le- 
gislatura priimtų atatinkamus 
įstatymus. Taigi Insulto advo
katai paruošė įstatymo suma
nymą (bilių) kalbamu reikalu. 
Tą bilių parėmė mūras Thomp
son, miesto advokatas Ettelson 
ir, abelnai, miesto administraci 
ja; parėmė politikieriai, kurie 
laikėsi kartu su mėro Thompso- 
nu.

Ką žadėjo Insulto advokatų 
paruoštas bilius miestui ir pa
čiam p. Insultui? Atsakymas: 
šis įstatymo sumanymas (bi
lius), tapęs įstatymu, butų su
teikęs galios sujungti gatveka
rių ir elevatorių linijas vienon 
kombinuotėn; jis butų taipgi 
davęs tai kombinuotei teisę 
(franchise) operuot susisiekimo 
linijas ne kokiems 20 metų, bet 
neribotam laikui: gal 20, gal 
10, o gal šimtui metų.
Protestai Insulto .sumanymui

Pasigirdo visuomenės protes-
prisimenu, iš- ..... .. ---------------------- ..... -

stalo nuodėmė, bet užtat buvo ir 
ir antį žmoniškas džiaugsmas. 

Buvo Vertė K.

Nuo Šalčio - Atkali 
nizuokit Savo Si

stemą
gęs 
m u 
gi u 
gių ii* dar, daužydamas) j špa- 
las, pasivarė kokius 500 pėdų 
pirmyn.

Lokomotyvo inžinierius Mc 
Closky ir pečkuris Gustave 
Ring nušoko nuo lokomotyvo 
į griovį, o lokomotyvas apvir
tu, užblokuodamas kitus (bė
gius.

Tarnautojai ir pasažieriai li
po lauk iš sudužusio trauki
nio, kai pasirodė šviesos kito 
traukinio ant tų bėgių, ant ku
rių nuvilto pirmojo lokomo
tyvas. šis traukinys važiavo iš 
Clinlon stoliee.

James 
visuomenės Simpson, Marshall Field kompa

nijos prezidentas, pulkininkas 
Spragile, du Čikagos bankieriai 
ir Illinois universiteto profeso
rius C. M. Thompson.

Šis komitetas, ilgai netrukęs, 
pareiškė, kad keblumams išriš
ti visų pirma reikalinga išleis
ti Springfielde atatinkami į- 
statymai, liečiantys susisieki
mo įmones Čikagoje. Taigi pa
rašyta eilė bilių. Juos užgyre 
mūras Thompson ir miesto tary
bos didžiuma.

Esmėje, šie, biliai arba įsta
tymų sumanymai ne daug kuo 
skyrėsi nuo tų, kuriuos buvo pa
rūpinę p. Insulto advokatai ir 
patiekę pirmiau legislaturai. 
(Bus daugiau), čikagietis.

(kandidatavęs

itai Insulto paruoštam biliui. Pa
vieniai piliečiai, spauda ir kai 
kurios organizacijos ėmė įrodi
nėti, kad toks bilius stato pa- 
vojun Čikagos, kaip miesto, in
teresus.

Prieš bilių išėjo taipgi ir 
Fredrick Lundin, vienas žymių 
politikierių, kuris tuo laiku 'tu
rėjo ne mažos įtakos į guber- ir painiavoms pašalinti, 
na torių Small.

Publikos arba 
protestai, kartu su Lundino į- 
taka į gubernatorių Small, su
laikė Insulto pastangas padary
ti jo advokatų paruoštą bilių 
įstatymu.

Bet Insulto bilius nepalaido
ta visai. 1928 metų žiemą me
ras Thompson, buvusis guber
natorius Small
perrinkimui) ir Frank L. Smith. 
(kandidatas į senatorius) pada
rė sutartį. Sutartis buvo to
kia: mūras Thompson remsiąs 
Smailo kandidatūrą į gubernato
rius ir Smitho kandidatūrą į 
senatorius; Small ir Smith gi 
remsią mero Thompsono drau
gužio*—Robert E. Crowe kan
didatūrą į valstybės gynėjus; 
po rinkimų gubernatorius Small 
turėsiąs sušaukti 
gislaturos sesiją 
Čikagoje, klausimui

Insulto nelaimei,
mėnesio (1918 m.) primary bal
savimuose Small-Thompson- 
Smith mašina buvo skaudžiai 
supliekta. O tatai vėl sulaikė 
išsprendimą gatvekarių ir ele
vatorių linijų klausimo.

Piliečių komitetas
Bet klausimas tik 

greitai yėl iškilo, 
čios Northsidėje ir 
gatvekarių linijos, 
klausė Chicago
panijai, turėjo skolos. Westing-

specialę le- 
susisiekimo 
išrišti.

balandžio

Du traukiniai sudužo, 1 
užmuštas, 20 sužeistų

Tai buvo 8:02 valanda. Pa
griebta liktarnos, bei nesuspė
ta jų uždegi i. Dar valandėlė, 
ir šis traukinys užvažiavo ant 
laužo pirmojo.

Sprogo lokomotyvo katilas. 
Inžinierius Gari Kutzner su
maltas ir suplikytas karštu van
deniu. Rūkomasis vagonas, pir-

an-

nuo

Daktarai visur prirašinėja šį 
naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu- • į t
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinanti šalti. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinuma 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
tėj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali- 
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas.

prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 

y. i vartoja; milionai žino, kaip jis 
surugusius viduriu^, 

nevirškinimą ir kitus

Jisatidėta.
Operuojan-
Westsidėjc 
kurios pri-

Railvvay kom-

Ant Chicago and * > 
Wcstern gelžkelio linijos 
tradienio vakare, apie 8 
vienos mylios tolumoje 
Arlington Ileighls, Sp<
kompanijos traktorius krovė 
iš vagono srutams dūdas.

Našta išsprūdo iš kablių ir 
nukrito ant gelžkelio bėgių.

Tuo laiku pasirodė trauki
nys, atbėgęs iš St. Paul. Dar
bininkai puolė ieškoti raudonų 
liklarnų, bet nerado. Vienas 
darbininkas, ištraukęs iš kur

mas prie lokomotyvo, pasistie-| Daktarai 
be stačias.

Nelaimėje žuvo vienas 
minėtas Carl Kutzner. Sužei- pašalina 
sta gi 20 žmonių. Gal butų iš- gasus, 
tikusi sunkesne nelaimė ii’ dau- perdaug rūgščių simptomus. VI- 
giau važiavusių. Bet laimė ta, Sos aptiekos jį rekomenduoja, 
kad abiejų traukinių vagonai 25c ii’ 50c bonkos su pilnais nu
buvę plieniniai. rodymais platiems jo vartoji-

----------------- ! mams.
vienas aviatorius ‘‘Milk of Magnesia” buvo J. 

UŽsiinUŠČ ; registruotas prekybos ženk-
 laš Chas. II. Phillips Chemical 

Užsimušė aviatorius Albert Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Jacobs, 22 melų prie lauko or-i Phillips nuo 1875 m.

Dar

teeiti

uz jo nugaros
PAKILO šešė

meta savo
Šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*
Per susilaikyinę nuo 

virs-sauvalytės
Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
figūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnes uš pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

SESELES"
lAlfred, Lord Tenn

*809-1892]

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

It’s toasted
Jusu Gerkles 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 P»S“ 
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažina riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda, perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky , tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

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

{i) 1930, The American Tobacco Co,, Mirt.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

I

Dalyvaus “Birutės” parengime

Tai bent pamoka!- j
—

Kovo 11, dienų šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje buvo mi- j 
sijos. Pamoka duota vienoms 
moterims. Mano moteris gavo 
progos nueiti pasiklausyti mi
sionieriaus kalbos.

Parbėgo namo su drauge 
greitai, spiaudydamos abidvi. 
Klausiu, kas atsitiko: ar neįsi
leido, ar išvarė?

— įsileido — atsakė mote
ris. Bet kad būtumei gir
dėjęs ką tas misionierius pa
sakojo, lai ir lu l.utumei iš
bėgęs.

Na, jau na!
— Žinai pasakojo mote-1 

ris — liepė, motinoms kūdi
kius skandinti. Girdi, jeigu 
jus savo vaikui užnertumėt ak
menį ant kaklo ii- paskandin- 
Iimu“t jį, tai jo dusia eitu tie
siai į dangų, ir lik kūnas pa
skęstų.

— Kas čia tokio? — paste
bėjau moteriai, o jis pasako
jo toliau:

— Misionierius kalbėjo: jei 
kurios motinos manote savo 
vaikus leisti į viešąsias mo
kyklas (publik-škules), o ne i 
bažnytines, lai verčiau paskan
dinti juos mažiukus; jie tuo-

Butinai atvykite nedėlioj i “Birutės” parengimą.
Tuo labiau, kad šį' karta “Birutė” stato labai gva- 
žią operą “Cavalleria Ru&ticana”. Ta opera pasi
žymi savo gražiomis dainomis.
.J. Romanas, geriausias ehicagiečių tenoras, dai
nuos Turiddu partiją. Jo dainavimas jums tikrai

NAUJIENOS, Chicago, III.

nebegeros svetaiofės; ilgainiui 
atgyvena savo dienas ir pats 
žmogus, turi jaunąjai kartai 
užleisti vietą. ž.

I —-----------
Cicero

met tiesiai į dangų nueisią. O 
jeigu, paaugę, jie eis į viešą
sias mokyklas, tai vis tiek, 
kaip į peklą. Todėl verčiau 
mažiukus leisti į dangų, nei 
didelius j peklą.

Paskiau dar atsiprašinėjo: 
gal jus kai kurios įsižeidėte, 
lx>t nieko nepadarysi, ha taip 
musų tikėjimas rodo.

Ir koks to misionieriaus

patiks.

žiaurumas, koks sužvėrėjimas: 
jam atrodo geriau, kad moti
nos skandintų savo vaikus, ne 
kad leistų juos Į viešąją mo
kyklą. Ar galima pasakyti ne- 
doresnę kalbą? — užbaigė mo
teris. Kaunietis.

Del tų, kurių sveikata 
yra menka

Konatipaeija ir pakrikę inkstai leidžia kū
nui sugerti nuodui, ka.s pagimdo inkstų ar 
pūslės įderinu), virškinimo pakrikimus, su
rukusius vidurius, aitrumų, Kalvos skaudėji
mą. veininu), nerviškumą, bemieges naktis., 
netekinu) nervinio ir muskulinio stiprumo ir 
ubelną menk;) sveikatą.

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir nu
gali konstipaciją. tuo išvalydamas kraują 
nuo litras gimdančių nuodų. Jis priduo
da naują gaivumą ir jėgas visiems orga
nams ir funkcijoms, suteiktą poilsingą, at
gaivinanti miegą ir priduoda naują smagumą 
gyvenimui.

Jus galite gauti Nuga-Tone Hile kurioj 
aptickoj. Jeigu jūsų apliekininkas neturi 
jų. paprašykit ji užsakyti jų iš savo džia- 
berio.

f '11 1 ' ”

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražia dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

18-ta Gatvė
20 VVardos Lietuvių Politi

kos ir Pašalpos kliubas laikė 
susirinkimą kovo 5 dieną Bag
dono svetainėje, 1750 S. Union 
avenue.

Susirinkimas buvo gan skait
lingas. Iš nutarimų paaiškėjo, 
kad kliubas gerai stovi taip 
finansais, kaip narių skaičiu
mi.

Kliubas yra dar jaunas, nes 
buvo įkorporuotas lik 1020 me
lais. Jis betgi auga. Kliubas 
veikia politikoj, gelbsti na
riams išsiimti pilietiškas po-

Ipieras, parūpina tam tikras 
aplikacijas, pamokina reikalin
gus klausimus atsakyti popie- 
roms išsiimti.

Piliečiai ir ne piliečiai pra
šomi ateiti i susirinkimą ir pri
sirašyti.

Kliubas taipjau nusitarė 
remti lietuvius kandidatus, ku
rie stato savo kandidatūras į 
miesto valdybą.

Susirinkimai laikoma kiek
vieną mėnesi, pirmą trečiadie
ni, Bagdono svetainėje, 175(1 

ISo. Union avė. Pilietybės rei- 
! kulnis kreipkitės pas raštinin
ką A. Zellon, Barbcr Shop, 
1951 Canalport avė.

Kliubo veikėjas.

Plačiau apie holdapą 
Petraičiui

_ >

Apie tą holdapą kalbama j 
dėčiai ir Įvairiai. Dalykas tik
rai įdomus.

Tą pačią sumišimo valandą 
’Mrailis pranešė direktoriams 
įpie įvykį. Tada viena# iš di- 
.ek torių pasakęs: “AŠ žinau,- 
o reikėjo tikėlis’’.

Del šio pareiškimo kai kil
io daro išvados, kad holdapas 

".adaryta kieno nors sužiniai, 
idant diskredituoti Petraitį ir 
lengviau pašalinti jį iš užveiz- 
dos vietos. Mat, Petraitis Liuo- 
sybės namo užveizdos parei
gas eina jau keletą metų. Vi
si jo darbą matė ir buvo dar
bą patenkinti. Kad pabalinti 
Į iš vietos, lai reikia svarbios 

priežasties. Esą, ne gana buvo 
jo pašalinimui los priežasties, 
kad jis klauso policijos ir ne
duoda sales komunistų rengia
moms bedarbių vardu prakal
boms.

(> iš karštuolių komunistų 
pusės pareiškimai eina, buk 
holdapas papildyta su palies 
Petraičio žinia..

Direktoriai svarsto, tariasi. 
O kaip tą klausimą jie išris, 
laiz niekas nežino.

Tikrumoje dalykai yra to
kie: skriauda bendrovei ne taip 
jau didelė, bet svarbu komu
nistams Petraiti “to knock 
down” — pakirsti jo Įtaką

bendrovės reikaluose ant visa
dos.

Aš betgi tikiu,, kad Pelrai- 
lis mokės save apginti ir pa
laikys savo gerą vardą vie
los ličiu viuose.

Ciceronas.

Svarbu spulkų na
riams!

Jau keletas spiilkų aplaikė 
bilus pajamų (in’come) tak
soms mokėti.

, Kitos spulkos tokias bylas 
įtur bul aplaikys neužilgo.

lai yra užkrauta spulkoms 
našta, kurią jos turėtų dėti 
pastangas nusikratyti.

Šiuo liksiu šaukiama Lietu
vių Statybos ir Paskolų Ben
drovių Lygos delegatų susirin
kimas. •

Susirinkimas i vyks kovo 27 
dienų, 7:39 vai. vakare, J. J. 
Ežcrskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina st.

Visi delegatai privalo būti 
susirinkime. Svarbioji susirin
kimo užduotis bus apsvarstyti 
klausimą, kaip kovoti uždėtą 
spulkoms naštą.

Report.

vieni kilus rakotieriais. Gal iri 
teisybę pasakė, nes jie vieni 
kilus geriau pažįsta.

Capone Indiana val
stijoj

___________________________

Capone, išleistas iš Philadel- 
pbia kalėjimo, sustojo Indiana 
valstijoj, ažuot giįžti tiesiai Į 
f ka\a. Čikagon jis mana ai-' 
V\kli keliomis dienomis vč hri. I

J .

Caponės draugai rengiasi ji pa
silikti Čikagoje su brangia do- 
\a:r? — naują brangų auto
mobilį jam padovanoti.

Žuvo auto nelaimėjo
Susikūlė du automobiliai prie 

Wood ir 4 1 gatvių. Užmušta 
J. II. Jonės, 57.36 So. Cimp- 
bell avė. Sužeisti Albert Boll- 
and, kuris važiavo su Jonušu, 
ir John M. Halton, 1725 So. 
Maplewood avė., draivoris an
tro automobilio.

BSRRV ANO SOUTH FIFTH STB. 
BROOKLYN, N.V

g KIULS PAIN

Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nėra kito tiokio linimento, ku
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yia įliedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

Garsinkiles Naujienose

Lietuvių Valanda

Kensington
žinios.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

Iš Radio W-0-R-D Stoties

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJŲ susivienijimas

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

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liauką 

gydymas dėl silpną vyrų.
GARANTIJA:

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

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metą tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

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

kampas Monroe St., Chicago. Crilly Bldg.
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
—— tris deėinit metų Siame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augžto. Valan- 
dfiliomia 10 iki 1. PanedėUais, Seredoraia 
ir Subatomie nuo 10 iki 8 vai. vakare 

v---- - —: - *

NEDĖLIOJ, 
Kovo 23 d., 1930

Lygiai nuo 2 iki 3:45 vai. po pietų 
(Standard time)

Programas bus labai įdomus.
Prasidės su orkestrą ir bus įvairių 

gražią giesmių
Kalbės

F. Zavist
Temoje:

“Kas yra Velykos” 
ir bus dviejų pasikalbėjimas, temoje: 
— “Antras Kristaus Atėjimas”.

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

W-0-R-D STUDIO, 
111 E. Michigan Blvd., 

Chicago, III.

Pavogė. įžymaus komunisto 
autą. Jis kreipėsi į policijos 
denartamenta ir į apdraudos

• Tj kompaniją. Jam pranešė, kad 
•he trijų mėnesių negali pasa- 
Į kyli, ar suras aulą, ar duos 
ai lyginimą. Komunistas susirū
pino, nežino ką daryti. Jeigu 
jis tikrai žinotų, kad auto ne
suras, tai pirktų naują. Mat, 
komunistas turi biznį, be auto 
negali išvežioti tavoro. O prie 
to, dar negali nuvykti i C h i-, 
cagą demonstracijoms. Kad 
biznis jam sekasi, tai jis labai 

■ pritarė komunistams.
Penki metai atgal jis buvo 

luotus rėmėjas biblijistų. Daug 
kartų aš turėjau su juo gin
čytis. Jis nuolat man aiškin
davo, kad 1925 metais kelsis 
žmonės iš numirusių. Praėjus 
1925 metams^ jis metė į šalį 
biblijistų tikėjimą ir pasiėmė 
bolševikų tikėjimą. Pasigavęs 
kostumerį prie stiklelio, jis 
jam aiškina kada bus revoliu
cija. 

>;< >!:
Tavoiščiai susirūpino, kad 

nesiseka jiems užkariauti drau
gijas. Neužkariavę, negali iš 
jų gauti aukų. Ir negali įsiū
lyti draugijoms prisidėti prie 
jų sosaidžių. Visuomet drau
gijų nariai turi budėti, nelei
sti Įsigalėti bolševikams.

:J< * *

Pora desčtkų metų atgal at
eiviai buvo gaivesni, negu da
bar. Tada buvo daug visokių 
parengimų. Svetainės būdavo 
kimštinai prisikimšusius, kaip 
bičių. Dabar to nėra. Kada at
eiviai nematė geresnių svetai
nių, tada buvo geros ir mažos 
svetainės. Dabar tos mažos sve
tainės tarytum pranyko, jau 
retas žino, kad jos dar egzi
stuoja. Atgyveno savo laiką,

CHICAGOS ŽINIOS
Politikieriai susiriejo

I

City Club pakvietė pietums 
kai kuriuos demokratų ir re- 
jpublikonų partijos politikie
rius. Begirdami savo “nuveik
tus” darbus politikieriai taip 
susiriejo, kad kalbos teko nu
traukti. Išsivadino politikieriai

ga peržvalga šios kompanijos veiki 
ma laike 1929 m.

J>:;ine yra penkios dešimt vienas 
puslapis įdomaus Skaitymo, jų tarpe 
Prezidento kalba šėrinin
kams... Iždininko Rapor
tas...- svarstymai apie 
gyvulių rinkos padėtį... 
šalies maisto papročiai
šiandie... nauji Swift & Company iš
sivystymai pardavinėjime prekių pa- 
keliuoss... įdomus straipsnis apie 
Dešras, iš kurio jus patirsite, kad ši 
kompanija gamina daugiau kaip 150 

rusių šio populiaraus mais
to... labai įdomus apipasa- 
kojimas kaip skerdyklų in
dustrija padeda medicinai 

ir chirurgijai, rinkdama fTN/S 
gydomųjų liaukų pro- 
duktus... straipsnis apie ffiįįįĮShl 
trąšas ir jų revoliucin- 
gas pasėkas i šalies žemės derlių.... 
pasakojimas apie Klijus.

Swift & Company mie- 
88^4 lai pasiųs jums šį Met- 
■BŠbP’Sf raštį — Year Bcok. Jis 

Jy paduoda daug svarbių 
faktų ir įdomių informacijų dėl kiek
vieno žingeidaujančio vyro ir mote
ries. Tik išpildykite kuponų.

Swift & Compapy

527
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Peoples Furnihire Co.
KRAUTUVĖSE

Yra Atsakomingiausia Vieta Lietuviams 
Pirkti Radios ir Visus Namų Reikmenis 

įvairesnis pasirinkimas 
TEISINGOS KAINOS 
geresnis patarnavimas

Todėl Stengkitės Kad
NAUJAS

RADIO
Ar kitoks Radio buty Tamstų namuose iš 

Peoples Krautuvių

M odei 103

Naujas Majestic Radio
Yra didžiausia radio vertybė ant marketo. Atsilankykite ir 
daleiskite mums parodyti visą eilę naujų ir pagerintų Ma
jestic Radios ir Majestic Kombinacijos radios su gramafonu. 
Nauja kaina labai žema ir musų lengvus išmokėjimo budai 
yra daleistina kiekvienam įsigyti.
Naujas Majestic Radio mados 90 be tūbų $95.00 
Naujas Majestic Radio, mados' 93, be $146.00 
Naujas Majėsitic Kombinacija Radio su fiF 4 O O ĮP 

gramafonu, mados 102, be tūbų

Duodam didelę nuolaidą už tamstų muzikali 
instrumentą paimdami į mainus ant naujo.

Komplimentuojame dėl savo tau
tiečių lietuviškų programų kas 
panedėlio vakarų per WHFC RA- 

DIO stotį, 1420 Kilocycles.
Meldžiame pasiklausyti

2536-40 W. 63rd St., Chicago, III.
Tek Hemlock 8400

4
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POTERIŲ “KRUCIATA” PRIEŠ SOVIETUS

“BE GALVOS”

Vakar papa Pijus XI laikė iškilmingas mišias šv. 
Petro Bazilikoje, Romoje, už Rusijos krikščionis, kurie 
kenčia dėl religijos persekiojimų Sovietų Sąjungoje. Pa- 
pos įsakymu specialės pamaldos tuo pačiu tikslu turėjo 
vakar įvykti ir “visam katalikiškam pasaulyje”.

Bolševikų politika religijos klausimu buvo ne kartą 
nagrinėjama šioje vietoje, todėl nėra reikalo čia mums 
kartot, kad mes į ją žiūrime neigiamai. Valdančioji Ru
sijos partija, kovoje su religija, nesitenkina švietimo ir 
propagandos priemonėmis, bet vartoja prievartą. Šituo 
atžvilgiu bolševikai skiriasi nuo visų kitų laisvamanių.

Sąžinės laisvė yra viena pamatinių žmogaus teisių. 
Kovoje dėl tos laisvės žmonija yra paaukojusi šimtus 
tūkstančių, o gal ir milionus gyvybių. Kas tą laisvę var
žo, tas nusideda geriausioms žmonijos tradicijoms, — 
visviena, ar varžymo tikslas yra priversti žmones ti
kėti, ar tikėjimo laisvę panaikinti.

Bolševikai, bandydami smurtu paliuosuoti Rusijos 
liaudį nuo “religijos opiumo”, nusideda žmoniškumui 
taip pat, kaip nusidėdavo įvairios religinės sektos pra
eityje, kurios kardu krikštydavo “pagonis” arba inkvi
zicijos pagelba naikindavo “eretikus” ir “bedievius”.

Tokia savo politika dabartiniai Rusijos valdovai 
duoda progos Romos papai kurstyti tikinčiuosius žmo
nes Europoje ir Amerikoje ne tik prieš bolševikišką te
rorą, bet ir prieš visas tas idėjas, kurių vardu bolševi
kai tą savo politiką vykina. Galų gale Maskvos dikta
torių smurtas patarnaus tarptautiniam klerikalizmui.

Papos mišias Petro bažnyčioje oficialis Vatikano 
organas “Osservatore Romano” vadina “tikros krucia- 
tos pradžia”. Kruciata tai — kryžiaus karas.

Vatikano organas išreiškia viltį, kad papos para
ginimu katalikų melstis už krikščionis Rusijoje bus 
sujungtos pasaulio tautos bendram protestui ir demon
stravimui savo tikėjimo. Jei tai butų pasiekta, tai Va
tikano galva laimėtų didelę moralinę pergalę. Jisai bu
tų pripažintas dvasiniu krikščioniško pasaulio vadu.

Bet yra abejotina, ar jau tokį didelį atbalsį pasau
lyje ras papos atsišaukimas. Anais laikais, kai “šv. Pet
ro įpėdinis” tikrai buvo galingas, tai jisai kariaudavo 
prieš “netikėlius” ir “klaidatikius” ne poteriais, bet 
kardu. Kryžiaus karai viduramžiuose buvo tikri karai, 
kuriuose dalyvaudavo didelės ginkluotos armijos, ėju
sios paliuosuoti “Šventąją Žemę” iš turkų valdžios. Kar
du, o ne poteriais kariavo ir kryžiuočiai, kuriems Ro
mos papa buvo įsakęs sukrikščioninti “pagonišką Lie
tuvą”.

Šiandie, jei papa įsakytų katalikiškam pasauliui 
paskelbti karą “bedieviškai” Rusijos sovietų valdžiai, 
tai civilizuotose šalyse žmonės tik nusikvatotų. Todėl 

’ Pijus XI turi tenkintis “poterių kruciata”.
Laisvę mylintys žmonės, žinoma, negali turėti su 

šia jo kampanija nieko bendro. Papos niekuomet nepri
pažindavo sąžinės laisvės. Kol jie turėjo galią, tai jie 
taip pat smurtu versdavo kiekvieną žmogų, ir net išti
sas tautas, tikėti į Romos bažnyčios dogmas, kaip kad 
dabar bolševikai verčia j jas netikėti.

Bolševikai smurtu griauja tą, kas’ kitąsyk buvo 
Rusijoje smurtu statoma.

Cariškoje Rusijoje religija buvo visiems žmonė'ms 
privalomas dalykas. Pats caras buvo vyriausias pravo
slavų bažnyčios galva. Griuvus carizmui, neišvengiamai 
turėjo susmukti ir Rusijos bažnyčios galybė.

Šituo atžvilgiu Rusijos revoliucija nesiskiria nuo 
kitų naujosios gadynės revoliucijų. Jau didžioji Franci- 
jos revoliucija, aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje, pa
skelbė mirtiną kovą katalikų bažnyčiai ir religijai; tik 
kontr-revoliucijos vadas Napoleonas paskui padarė su 
Roma taiką (“konkordatą”, — nuo to laiko tas žodis, ir 
pasidarė populerus). Pastaraisiais laikais tokius pat 
konfliktus tarp revoliucinės valdžios ir bažnyčios pa
saulis matė Meksikoje, Kinuose ir Turkijoje. Ir visuose 
tuose konfliktuose bažnyčia visiškai pralaimėjo.

Taigi nėra abejonės, kad ir Rusijoje jokios krucia- 
tos nebesugrąžins tų laikų, kada popai mulkino ir iš
naudojo kaip įmanydami liaudį. Rusijos žmonyse tikė
jimas dar neišnykęs ir, veikiausia, dar negreit išnyks; 
bet popų, archierėjų ir vyskupų galia jau susmuko ir 
daugiau nebeatsigaus.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ______   $8.00
Pusei mėty .......................... — 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam... .............. 1.50
Vienam mėnesiui.............. —....... 75

Chicagoj per išnešiotojus i
Viena kopija 8c 
Savaitei 18c 
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____ —_________ $7.00
Pusei metu _______________ 8.50
Trims mėnesiams —......... — 1*75
Dviems minėsianti  .........— 1.25
Vienam mėnesiui_____ _____  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams--------------------------$8.00
Pusei metų ........... ................... 4.0®
Trims mėnesiams....... ..... — 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Ant šito naujo pamato santykiuose tarpe valstybės 
ir bažnyčios yra lengva tęsti toliaus revoliucijos pradė
tąjį darbą, šviečiant ir kultūrinant žmones. Bet sovie
tų valdžia, deja, rūpinasi ne tuo, kad žmonės apsišvies
tų ir išmoktų savarankiškai protaut, bet tik kad jie jos 
aklai klausytų, žodžio laisvės, spaudos laisvės, minties 
laisvės Rusijoje nėra. Žmonėms stengiamasi prievarta 
įpumpuoti tam tikros dogmos, vadinamos “leninizmu”, 
ir visa, kas toms dogmoms (kaip jas dėsto valdžia) 
priešinga, yra niekinama, išjuokiama ir naikinama.

Popų ir carų skiepytą žmonėms religinį fanatizmą 
šiandie Rusijoje pakeitė bolševikiškas fanatizmas.

Su fanatizmu reikia kovoti, bet ne tam, kad viena 
jo rųšis butų pakeista kita rųšim, kaip to siekia papos 
paskelbtoji kruciata. Prieš bolševikišką fanatizmą nuo
sakiai kovoti gali tiktai tie, kuriems rupi sąžinės lais
vės principas.

Bostono “Darbininkas” rašo, 
kaip Lietuvos’ pasiuntinį Bizaus
ką. atsilankiu’sį škotijon, vaiši
no miesto rotušėje Glasgowo 
provostas. Sako:

“Priešpiečiuose, be galvos, 
dalyvavo Glasgovvo arkivys
kupas, žinomas lietuvių drau
gas k u n. Hunter-Boyd, žy
mus škotų lietuvių veikėjas p. 
Bancevičius, kun. J. Petraus
kas, šeši miesto valdybos na
riai ir kiti.”
Kaip tas arkivyskupas galė

jo be galvos valgyti priešpie
čius, tai didele misterija.

“SPAVIEDOJO” SIURBĄ

SLA. Pildomosios Tarybos su
važiavimo laiku buvo New Yor- 
kan atvykusi ir Skundų Komisi
jos’ dauguma. Ji. kaip praneša 
“Tėvyne”, “ištardė SLA. 83 
kuopos narį p. J. Siurbę, prieš 
kurį buvo paduota kelių kuopų 
ir vieno apskričio skundai, ir 
patiekė savo raportą ir reko
mendacijas Pildomajai Tary
bai”.

Kiek girdtė, draugutis Siur- 
ba negavo “išrišimo”.

Mat, jisai komunistų partijos 
lietuvių Centro Biuro vardu iš
siuntinėjo partijos skyriams

SLA. Reikalai
< '■ > '■•J • •L’/ \

Jei bolševikai už
grobtų Susivieni

jimą...
Montelio, Miass. Matant komu

nistų pragaištingas pastangas 
užgrobti SLA., sąžinė mane ver
čia tarti žodį apie komunistų- 
bolševikų vadovystę pas' mus. 
Bolševikai tą patį padarytų ir su 
musų Susivienijimu.

Montelio lietuviai turėjo įsi
steigę kooperaityvę valgomų 
daiktų krautuvę, turėjo savo 
namą vertės 15 tūkstančių dol., ( 
tavoro su įstaisais vertės 6 tū
kstančių dol. šis kooperatyvas 
buvo skaitomas tvirčiausias 
Naujoje Anglijoje.

Bolševikams užviešpatavus 
1920 metais, į porą metų ta lie
tuvių įstaiga tapo sunaikinta 
iki pamato. Ant galo, namas 
sudegė, ir gavęs kiek inšiurino 
komunistas J. Povilonis pabėgo 
su pinigais.

rŲū viena bolševikų auka!

LSS 17 kp. turėjo paskuti
niais laikais 148 narius. Kai už
valdė komunistai, tai sunaikino 
iki pėdsakų ir šiandien pas mus 
nebėra ne tik socialistų kuopoš, 
bet ir komunistų.

Tai antra komunistų auka!

Bolševikai valdė L. T. Namo 
Bendrovę per aštuonis motus ir 
per tą laiką jau buvo privedę 
netoli bankroto. 1928 m. bolše
vikai prakišo rinkimus ir tapo 
išrinktas švarus progresyvis pi
lietis A. Krukonis pirmininku 
ir M. Mačiulaitis raštininku., 
1929 m. bendrovė turėjo pelno 
vienuolikę šimtų dolerių.

aplinkraštį (jisai buvo išspaus
dintas’ “Naujienose”), kuriame 
raginama “užkariauti” Susivie
nijimą. Už sąmokslų darymą 
jokia organizacija savo narių 
neglosto.

OKUPANTŲ VAIKAI 
PAREINĖJE

Vokietijos laikraštis “Koel- 
nische Zeitung” rašo, kad Rei
no krašte, penkiose apygardose, 
kuriose stovėjo okupantų armi
jos, yra palikta 3,841 pavaini
kis kūdikis. Atsakomybė už tą 
okupantų palikimą paskirstoma 
tarpe Santarvės armijų taip: 
amerikonų kareivių vaikų 1,851; 
anglų — 989; franeuzų — 767; 
belgų — 199; juodukų — 15. 
Dvidešimts devyniuose, atsitiki
muose tėVo tautybė nenustaty
ta.

Ir Vokietija turėjo mokėti už 
tų armijų laikymą josios žemė
je!

MASKVOS MANIFESTAS
PRIEŠ ANGLIJOS

DARBIEČIUS

Komunistų internacionalo 
vykdomasis komitetas paskelbė 
rezoliuciją, kurioje šlykščiai 
atakuojama Anglijos Darbo 
Partija.

Tai “padėka” už tai, kad dar- 
biečių pastangomis Rusijos so
vietai gavų Anglijos pripažini
mą..

Reiškia, jei ne bolševikai, tai 
per aštuonis metus L. T. Namo 
Bendrovė butų galėjusi sutau
pyti aštuonis tūkstančius ir aš
tuonis šimtus dol.

Tai trečia bolševikų auka!

Šv. Roko Draugystė (laisva) 
pašelpinė buvo tvirčiausia drau
gystė šioje apielinkėje, turinti 
550 narių, ižde turėjo 8 tūks
tančius dol. ir prie L. T. Namo 
Bendrovės buvo prisidėjus su 
dviem tūkstančiais dol. Bolševi
kams viešpataujant per aštuo
nis’ metus, iždas sumažėjo iki 
trijų tūkstančių dol ir per dvie- 
jus metus jau buvo uždėta ases- 
mentai mokėti.

Mat, draugystės įstatai sako, 
jei nėra ižde keturių tūkstan
čių dol., tai nariai turi mokėti 
asesmentus. Bolševikai nu
skriaudė draugystę ant astuo
nių tūkstančių dol., nes jie tiek 
išeikvojo teismo reikalams, iš
mesdami iš draugystės pilietį 
Aleksandrų Vaitkų, vien! tik už 
tai, kad jis parašė į “Sanda
rą” bolševikams nepatinkančių 
korespondenciją. Teisme bol
ševikai pralošė ir turėjo atmo
kėti Vaitkui keturis šimtus dol. 
Teismas tęsėsi per keturis me
tus, advokatui mokėjo 40 dol. 
į dieną ir vienam iškalno buvo 
pamokėta tūkstantis dol. Bolše
vikai, kurie stodavo j teismą, 
imdavo į dieną po sepytnis ir 
po dešimtį dol.

Tai ketvirta bolševikų auka!

Lietuvių Piliečių Draugystę 
negalėdami teisėtai užvaldyti, 
bolševikai buvo nutarę urmu 
paimti į savo rankas. Bet užtai 
buvo areštuoti 7 asmenys ir 
teismo nubausti po dešimtį do

lerių. Bolševikai žemesniojo 
teismo nuosprendžiu nebuvo 
patenkinti ir apeliavo į aukš
tesnį teismą.

Aukštesnis teismas patvirti
no nuosprendį ir bausmę padidi
no iki dvidešimts penkių dol. ir 
kiekvienas kaltininkų užsimokė
jo bausmę. Tie visi kivirčai at
siėjo draugystei dvylika šimtų 
dol.

Tai penkta auka!

Lietuvių Jaunų Vyrų Kliubas 
turėję) ižde penkis šimtus dol. 
Sulindo j jį bolševikų ( tuzęlięi 
ir išaukavo iždą. Po to ir patys 
kliubę apleido.

Tai šešta bolševikų auka.

Viso bolševikai žalos padarė 
per aštuonis metus Montelio 
lietuviams ant 35,000 dol.

Matant tokią bolševikų niek
šišką vadovystę, negalima jų 
prileisti prie SLA. vairo.

Bolševikai yra kerštingi žmo
nes—kerštas tai jų aukščiausias 
tikslas.

Iš jų jiieko negalima pasimo
kinti.

Su bolševikais negalima ben
drai dirbti kultūringo darbo. 
Ar tu, brolau ar sesuo, manai 
balsuoti už bolševikus? Jei tu 
nori, kad musų tvirčiausia ap- 
draudos įstaiga, SLA., liktų bol
ševikų nušpicuota, balsuok už 
bolševikus.

Jei tu, brolau ar sesuo, nori, 
kad musų SLA. butų ir toliaus 
sėkmingai vadovaujamas, tai 
balsuok už šiuos kandidatus į 
Pild. Tarybą:

St. Gegužis—Prezidentu,
A. .Mikalauskas—Vice-Prezi- 

deųtu,
P. Jurgeliutė—Sekretorium,
K. G ūgis—Iždininku,
M. Raginskas ir J. Januške

vičius—Iždio Globėjais,
Dr. Klimas—Daktaru Kvotė

ju.
Mielas brolau, saugokis kerš

tingų žmonių, nes kerštingi 
žmones sukelia vaidus tiek šei
mynose; tiek ir draugijose.

—A. Kireilis.

Negalima tylėti
| SLA. iždininkus kandidatuo

ja adv. K. Gugis, B. Soloveiči- 
kas ir J. Tareila. Gugį remia 
didžiuma nepartyvių, s’andarie- 
čių ir socialistai. Soloveičiką 
varo bolševikai, o Tareila gau
na visą fašistų paramą ir mažo 
skaitliaus kitų.

Sakysime, tai yra politika ir 
srovių kova viena prieš kitą. 
Bet tuoj puola į akį, kad nė bol
ševikai. nė fašistai nesugebėjo 
pasirinkti kompetentiško kandi
dato. Soloveičikas neturi nė 
mokslo, nė patyrimo iždininkau- 
ti milioniniai organizacijai. Ne
geriau yra su Tareila. Tai bu
vęs s’aliunkyperis ir per save 
apsitrynęs džentelmonas. Tūli 
garsina jį aptiekorium, bet pas
taraisiais laikais daugelis buvu
sių saliuncikų išėjo į aptiekų 
biznį. Tareila, tiesa, yra aptie- 
kos savininkas, bet dirbti joje 
nemoka ir jam nevalia. Aš ne
tikiu, kad jis turėtų daugiau 
mokslo už Gerdauską, kuris ta
po diskvalifikuotas dėl nekom- 
petentiškumo būti iždininku. Jis 
nėra užėmęs vietos jokioj dides
nėj įstaigoj, kuri galėtų pasi
girtu pasisekimu.

SLA. dabar yra milioninė or
ganizacija. Bučeris. saliunky- 
peris ar kitas tokis jau nesuga- 
bės iždininkauti, nes reikia mo
kėti ne tik pinigus skaitliuoti ir 
atskaitas tinkamai vesti, o su
prasti finansinius dalykus, ži
noti įstatymus ir teises. Be ad
vokato savo tarpe Pildomoji Ta
ryba jau negali apsieiti. Ir pa
rankiausia, kada advokatu yra 
pats iždininkai.

Adv. Gugio mokslo cenzas yra 
pilnai ganėtinas, nes apart ad
vokatūros jis yra baigęs inži- 
nieriją. Jis nėra paprastas ei
linis advokatas, o vienas pir
maeilių, nes didesnieji lietuviai 
biznieriai ir profesionalai pave
da jam savo reikalus tvarkyti. 
Universal Bankas paskyrė jį sa
vo advokatu. Jis yra buvęs

[Pacific and Atlantic Photo j

Los Angeles. — Frederic G. 
Leonard, kuris tapo išrinktas 
Karališkos Britų Geografiškos 
Draugijos nariu.

Naujienų manažeris jų įsikūri
mo pradžioj ir pastatė jų biznį 
ant tvirto pagrindo. Kaipo Nau
jienų bendroves advokatas ji* 
sugebėjo atmušti visus priešų 
pasimojimus jas sunaikinti. Ne 
suktybėmis ir skymais, o dar
bu ir mokėjimu biznį suprasti 
ir pinigus tinkamai tvarkyti, jis 
ir pats yra gerai prasisiekęs 
žmogus ir iš nieko dolerio ne- 
tyko. Kaipo plačiai apsišvie
tęs, tolerantingas ir publiškas 
žmogus jis yra pažiba lietuvių 
organizacijai turėti savo virši
ninku.

Adv. Gugio niekas neįrodė ir 
neįrodys esant netinkamu būti 
SLA. iždininku. Kitu du kan
didatu toli nėra kompetentišku 
tai vietai. Nors jiedu neturi 
progos būti išrinktais, ką paro
do nominacijos, bet jei ir pa
sisekę butų jiems’ laimėti, visgi 
seimas arba Pildomoji Taryba 
turėtų juos atstatydinti dėl jų 
nekompetentiškumo iždininko 
vietai.

Kada kalbama apie amžiną 
Pildomąją Tarybą, kodėl tai už
tylima apie tai, kad adv. Gugis 
yra naujausias jos narys. Jis 
joje tik ‘antri metai. Nors ir 
kiti Tarybos’ nariai nėra reak
cionieriai, jis yra labiau libera
liškų. labiau progresyviškų pa- 
žvalgų, negu kiti. Kuomi gi 
vaduojasi tie, žmonės, kurie bal
suoja už visą senąją valdybą 
išimant iždininką? Jie neturi nė 
vieno argumento. Prikaišioja
ma, kad kelionės iš Chicagos į 
New Yorką. nepigios. Jeigu jau 
šitokiais argumentais vaduotis, 
tai rinkti reikėtų New Yorko 
žmogų, nes i r ten ex-saliunky- 
perių yra.

Bolševikai inteligentiškų žmo
nių kaip ir neturi, ypač SLA. 
Susirasti kvalifikuotą ir kompe- 
tentišką kandidatą į iždininkus 
jie negalėjo, todėl bėdos ver
čiami turi statyti pusiau “gra- 
motnę” žmogų. Stebėtis nerei
kia, nes jie veda kovą už savo 
partijos kromą. Bet keista, 
kad p. Tareila„ kuris geriau už 
savo rėmėjus’ žino, kiek menkai 
jis yra išsilavinęs, turi drąsos 
skverbtis į iždininkus. Kol or
ganizacija buvo maža ir bile 
kokia tvarka joje skaitėsi gera, 
tuomet ir mažai gramotnas Wa- 
terburio žemantauskas galėjo 
būti jos sekretorium.

Jeigu butų rimtų įrodymų, 
kodėl adv. Gugis netinka arba 
neturėtų būti iždininku, tuomet 
butų prasmė ir reikalas statyti 
kitą kandidatą. Jokių įrodymų 
nėra. Plepama apie socialistus, 
apie keliones tolumą ir kiti bur
bulai. Be reikalo ir tikslo skal
domi balsai ir da grasinama, 
kad seimas turės paskirti iždi
ninką, jei Gugid taps išrinktas. 
Seimas negali paskirti kito, jei
gu nariai išrenka kvalifikuotą 
ir kompetentišką žmogų.

Tareila ir jo šalininkai lošia 
SLA. komediją. Išrodo, kad or
ganizacijos gerovė jiems neru
pi. Šitaip rimti darbuotojai ne
sielgia.—Beparty via
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Skaitytojų Balsai
Įsidėmėkite

Vienas APLA komisarukas 
(nedidelis), rašydamas apie tos 
organizacijos reikalus, sako, 
kad kas esą nesilaikė konstitu
cijos iš Maskvos, tas turėjo ap
leisti draugiją.

Suprask liko išbrauktas (per
eitame Seime apie 126 nariai 
liko išbraukti). Aiškiai pasaky
ta. Čia nieko nebereikia pridėti. 
To dalyko privalo neužmiršti 
Susivienijimo nariai, kurie bal
suoja už komunistus ir jų tal
kininkus. Tie nariai, jeigu jie 
nesilaikys Maskvos įsakymų, 
susilauks panašaus likimo, kaip 
ir APLA memberiai.

Soho bedievis.

Užsigynė
Visi atsimename, kaip perei

tame SLA. Seime komunistai 
užsigynė. Kada Vitaitis “Tė
vynės” redaktorius, pavadino 
juos komunistais, tai jie šoko 
piestu ir rėkė, kad esą čia ko
munistų nėra. Yra tik Susivie
nijimo nariai.

Bet štai mažas gaidukas 
Siurbos asmenyj pašoko ant 
tvoros ir užgiedojo, kad komu
nistų partija turi valdyti Susi
vienijimą. Tada ir visi tavorš- 
čiai pradėjo gailėtis už griekus 
ir prisipažino esą komunistais. 
Dabar, vadinasi, jie atsivertė, 
kaip tas žydelis Petras, kuris 
buvo užsigynęs Kristaus.

—A. Vagnorius.

Pastabos
Tarp komunistų randasi ir 

gorilų

Jei netikite, kad aš tiesą sa
kau, tai pasiskaitykite “Lais
vę”, kur aprašyta komunistų 
mitingas ir muštynės. Sako, vie
na darbininkė užprotestavo, ta
da gorilos puolė ir sumušė ją.

Reiškia, gorilos dalyvauja 
komunistų mitinguose ir jos 
dar darbininkę sumuša. Aš ko
munistų spauda nelabai tenoriu 
tikėti. Bet ištikimi Maskvos 
garbintojai šventai tiki, kas 
“Laisvėj” parašyta. Dabar jie 
galės girtis, kad bolševikiško
mis idėjomis užsikrėtė net. go
rilos.

Bet, matomai, ir gorilos jau 
pradėjo skirstytis į stalincus ir 
trockistus...
Tai bent r ūgęs din o kapitalistus

Komunistų spauda rašo, kad 
savo demonstracijomis jie kapi
talistams įvarę kinkų drebėji
mą.

Na. ir kur jie neįvarys! štai 
Chicagoj maršavo apie pora tū
kstančių mask vinių ir praeida
mi pro “Naujienų” įstaigą lie
žuvius rodė ir klegėjo, kaip žą
sys... Tai juk baisus dalykas, 
kuris nepaprastai nugąsdino ka
pitalistus.

Bet dūliai to, kad Maskvos 
tavorščiai liežuvius rodo, nėra 
ko stebėtis. Juk jie patys pri
sipažįsta, kad jų mitinguose da
lyvauja gorilos. Na, o iš go
rilų reikalauti, kad jos elgtųsi 
kaip kultūringi žmonės, jokiu 
budu negalima.—A. V.

R AMO VA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

‘The Sacred Flame’
Dalyvaujant 

Pauline Frederick, Conrad 
Nag<l 
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai
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Naujienų Kontestas
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 
Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 

Lygias ir Dovanas

Rusai steigia liau
dies banką

zikoje lavinimosi, lodei ir ga
li pasirodyti gerame ameriko
nų parengime.

Dar buvo geras smuikinin
kas, T. Uerbert, ir pianistė 
Hilda Eppstein.

Butų gerai, kad lietuviška 
publika lankytų minėto orkes
tro koncertus, nes turėtų pro
gos išgirsti geros muzikos už 
gana žemą Įžangą.

Iš politiško lajiko

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

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

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

Kontestantų laiškai'
Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerb. Tamsta:

Well, ir aš pradėjau darbuo
tis; gal dar bučiau ilgiau tin
ginio liga sirgęs, jeigu tas Mo- 
surijos kontestantas nebūtų 
pradėjęs man iš po nosies kąs
nius graibstyti. Matyti p. Do
maševičius yra nusitaręs labai 
aukštai progresuoti, bet pažiū
rėsime kaip mudu pabaigoje 
kontesto stovėsime, kad kartais 
Illinois nepralenktų Mosurijos.

Su pagarba,
J. N. Zičkjis,

E. St. Louis, III.

Jerb. “N.” Kontesto Vedėjas:
Jus mane raginate i darbą, 

bet deja, aš šiuo laiku nors 
ir esu geriausių norų linkui 
“Naujienų”, bet dirbti negaliu 
— nesveikata pastoja man ke
lią. Bet kaip tiktai*stosiu ant 
sveikatos 
bo

kojų, tuoj mano dar-
vaisių

pagarba Jums,
Antanas Kunickas,
Rockdale-Joliet, III.

skel

Gerbiamas Draugas 
J. Mickevičius.
1 >rauge:

Tu turbut nei nežinai, kad 
tavo kontestantas Joseph \Vos- 
ki, jau antra savaite, iš per-
didelio iškalbumo žado neteko ' tę negaliu 
Reiškia, jau dvi savaiti kaip' jienoms”, 
kalbėti negaliu, tokiu budu, Įgavo. Bet 
teisybę pasakius, dabar aš ser
gu, bet turiu stiprią viltį iš
gyti, nes Dievui į veidą dar 
nepasirengęs žiūrėti. Tiesą pa
sakius, aš daug geriau myliu 
“Naujienų” kontesto dirbti, ne
gu kad reiktų danguje su ku
nigais ir davatkomis uždyką

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerbiamas Tamsta:

Ačiū už laišką. Kaslink
bimų i Biznio Knygą, lai tu
riu pasakyti, kad aš tą turiu 
savo darbo programe — bus 
visi Westvillės lietuviai ir sve
timtaučiai biznieriai j ją gau
ti. Nežinau kaip toliau seksis 
man kontesto darbas, bet dar- 
buosiuos pagal seną posakį 

my best”. Šią savai- 
daryti biznio “Nati

nes mane šaltis pa- 
kaip greit mane šal- 
tuoj eisiu “Naujie-

biznio ieškoti. Beje, gir- 
kad šitoj suimtoj čia 
“Naujienų

tis paleis,
noms
dėjau
kalbės “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis, gal jo prakalbose 
man pasiseks kiek biznio pa
daryti.

Spaudžiu Jūsų Dešinę, 
J. Woski 
Chicago,

Su pagarba,
Helena Redulis, 

VVestville, III.

ti!.

N.” Kontesto Vedėjui, 
. Mickevičiui.

” Kontesto Vedėjui, 
Mickevičiui.

Gerb. Tamsta:
Jus barate mane, kad aš nie

ko neveikiu ir manote, kad už
miršau savo pareigas. Gavęs 

Aš juos ne- tokį rustų laišką tuoj iš visų 
keturių griebiaus už darbo, na 
ir matai, siunčiu dėl pradžios 

skaitytojų “Naujie
noms”. Dabar visus savo rei-

Gerbiamasis:
Siunčiu vėl pluoštą “Naujie

noms” skaitytojų
tiktai padarau
skaitytojais, bet sykiu ir 100 j 
nuošimčių “Naujienų” patrio- 

Beiškia, Rockl’orde “Nau 
” armija auga gana spe-|ka]us sutvarkiau nuo A iki Z, 
Bet turit atsiminti, kad Įpertat imsiuos stropiai už kon

taktai pradžia mano dar--i testo darbo. Manau, kad visus 
— iki kontesto užbaigai > Kenosha ir abelnai VVisconsino 

mėnesio laiko, kontestantus nuo kojų iki au
gami toli nupro-1 išmaudys! u

j ienų
i iai.

Sekmadienį įvyko įvairių 
Chicagos rusų organizacijų at
stovų ir atskirų veikėjų susi
rinkimas, kurį sukvietė atvy
kęs iš Prahos (Čekoslovakijos) 
kooperatinio banko pirminin
kas, F. C. Mansvietov. Susi
rinkimas kaip vienu balsu nu
tarė steigti Chicagoje liaudies 
banką (Russko-Amerikanskij 
Kooperativny Narodnyj Bank) 
su $2(10,000 pagrindinio kapi
talo ir $100,000 atsargos, pa
dalinant tą kapitalą i 20,000 
Šerų, po $15.00 vertės.

Susirinkime buvo išrinkta 
laikina valdyba iš 0 asmenų 
ir laikina kontroles komisija iš 
13 asmenų.

Patirta, kad panašus bankai 
rengiama organizuoti taip pat 
Ncw Yorke, Detroite, San Fran- 
cisco ir Kanadoje. Užsimoji
mas labai platus, ir jeigu ji
sai butų sėkmingas, tai rusai 
Amerikoje susispiestų aplink 
stambias finansines įstaigas, jų 
pačių kontroliuojamas.

Rusų Liaudies Bankas Chi
cagoje norima vesti, taikant 
jam kiek galint labiau koope
racijos principus, nors grynai 
kooperacijos formą jam duo
ti nebus galima, kadangi to 
neleidžia Amerikos įstatymai, 
kurie kooperacijų atžvilgiu yra 
visai neišvystyti. Banko kapi
talas norima sukelti, parduo
dant šorus dideliam skaičiui 
žmonių (žinoma, kai bus gau
tas atatinkamas valdžios leidi
mas). Savo aktyves operacijas 

paskolų davimą — bankas 
darys tiktai tarpe savo narių; 
bet depozitai bus priimami ir 
nuo pašalinių žmonių. Kredi
to davimas nariams bus apri
botas, kad tuo būdu butų už- 
•tikrintas banko pinigų saugu
mas.

Bus įdomu pažiūrėti, ar ru
sams šis darbas pasiseks. Tar
pe banko steigėjų yra kele
tas žmonių, jau turėjusių ne
maža patyrimo kooperacijos 
darbe Europoje; yra taip pat 
ir šiaip apsišvietusių žmonių 
— daktarų, advokatų, inžinie
rių ir agronomų. Steigėjai ma
no, kad, jeigu jų sumanymas 
bus sėkmingas, lai atsidarys 
dirva ir kitokių rųšių koope
ratinėms įstaigoms, nes ban
kas galės jas finansuoti.

K-ius.

Buvęs.

Jaunoji Birutė
Ryloj apie 9 vai. vakare į- 

vyksla tėvų pasėdis. Turime 
daug svarbių ir neužbaigtų rei
kalų užbaigti. Yra taipjau daug 
naujų reikalų apsvarstyti, lai 
gi visų tėvų pareiga būti šia
me posėdyje ir drauge su val
dyba imtis rimtesnio darbo, o 
ne vien atsidėti ant valdybos 
ąrba vieno organizatoriaus.

Valdyba.

lut.e 1923 metais; yra dirbęs 
miesto įstaigoje, vadinamojo 
Water Department, kaipo vy
riausiojo inžinieriaus pagelbi- 
ninkas, per 3 metus. Du me
tu dirbo prie Vietinės Poli
cijos, lllh and So. State str., 
kaip vyriausias elektros inži
nierius, o šiuo laiku .dirba prie 
Board of Education, Hale mo
kykloj, Clcaring III., kaipo vy
riausias inžinierius.

Yra vedęs su lietuvaite ir 
žada, jeigu bus išrinktas, dar
buotis ir ant lobaus su lietu
viais ir dėl lietuvių..

North Side
Dr.* S. Thomas (Tamošaitis) 

Dentistas

Pagalios Northsidiečiai susi
laukė dar vieno profesionalo, 
tai yra Dr. S. Thomas (Tamo
šaitis) Den tįsto, kuris atidarė 
ofisą Aukštajame trobesyje, 
ant trečių lubų, Milwaukee ir 
North avės. Ofisas, kaip nau
jame trobesyje, labai švarus ir 
visi įrengimai pagal vėliausių 
reikalavimų.

Linkėtina daktarui gero pa
sisekimo.

Kaip teko girdėti kalbant 
tuos, kurie jau spėjo atsilan
kyti pas Dr. Tamošaitį, tai jie 
yra labai patenkinti. Nes Dr. 
Thomas yra malonaus budo ir 
mandagus ir stengiasi duoti 

patarnavimą kuo geriausia. 
Taipgi Dr. S. Th.omas ('Tamo
šaitis) priklauso prie didžio
sios Chicagoj Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos, ku
riai priklauso apie astuoni šim
tai narių ir iš kurių yra ne 
mažas skaičius profesionalų.

Butų labai pagirtinas daly
kas, kad Draugijos nariai, 
esant reikalui, visados lanky
tųsi pas -savo Draugijos profe
sionalus. X. š.

Stephen J. šerunas
Rcpublican Candidate foč 

County Commissioner for 
Cook County. Balsuoti už jį 
turėtų kiekvienas lietuvis an- 
tradienyj, balandžio X, 1930. 
P-nas šerunas 28 metai atgal 
gimė Chicagoje, 18-tos gatvės 
apiclinkej, adresu 1710 South 
Union Avė. Jo tėvas Jonas še
runas iš Laipuškų ir motina 
Magdalena ŠeiTn(ienė iš Su
valkų atvyko Chicagon iš Lie
tuvos 50 metų atgal. Jie gy
veno 18-tos gatvės apielinkėje 
15 metų, kur jie turėjo bučer- 
nę ir buvo žinomi kaipo geri 
ir sąžiningi žmonės ir buvo 
visų mėgiami. Jaunasai Šeru
nas, kuris dabar išeina į vie
šą gyvenimą, yra baigęs inži
nerijos skyrių Armour Insti-

VEIKIMAS BE ŽALOS UŽKIE
TĖJIMŲ ATSITIKIMUOSE

štai būdas pašalinti konsti- 
paciją ir jos nesmagumus — 
būdas, kuris veikia greitai, 
tiksliai, bet švelniai.

Cascarets saldainis vakare — 
sekamą rytą jus jaučiatės pui
kiai. Kvapas saldus; liežuvis 
aiškus; aitrumas, galvos skau
dėjimas, kvaituliai, gasai išny
kę. Pakartokit ši gydymą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti iš 
jūsų sistemos rūgstančias me
džiagas. Pamatykit kaip apeti
tas ir energija sugryš; kaip 
virškinimas pegeres.

Cascarets veikimas yra tik
ras, pilnas, kiekvienam pagel- 
bingas. Jie yra padaryti iš cas- 
cara, kuri, kaip daktarai pri- 
pažysta, tikrai sustiprina vidu
rių muskulus. Visos aptiekos 
turi 10c dėžutes.

dar pustrečio 
manau dar 
gresuoti.

pagarba,
J. J. Petraitis, 

Kockford, III.

Siunčiu savo 
paveikslą, prie progos įtalpin
kite i “Naujienas”, gal man

Čikagos Liaudies 
Simfonijos okestro 

koncertas
Dąinavo Sofija Paškevičiūtė

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

IŠMOKIT DEZA1NIN1MĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresiu moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo į trumpa laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

įPrincipalas 
k..Lake SU 10 fl.

Ypatiškai Vedama

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ
NORTH GERMAN LI.OYI)
EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu

IŠPLAUKIANČIU Iš 
NEW YORKO

GEGUŽĖS 3 D.
PO PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŲ LAIVA
KORČIŲ AGENTŲ 

AMER. DRAUGIJOS

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

Minėti Šventėje
SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI IŠ BREMENO I KLAIPĖDĄ 

VADOVAUJANT PRITARUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS J LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLOYD 
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Del Informacijų kreipkitės į

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DR-GIJĄ

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarnavimas vi

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienu perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dieną perspėjimas 

rendauninkams.
4. Veltui 69 dienu perspėjimas 

rendauninkams.
5. Veltui Notaras.
5. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit apdraudą pigesne kaina
8. Gaukit sau anglis pigesne 

kaina.
9. Grupė advokatu visuomet pa

tarnauja nuo 9 iki 9 valandos 
patarti jums.

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

advokatais kiekvienu klausimu ir 
gauti iš ju patarimus veltui.

Spaudžiu Jūsų Dešinę,
F. Jankauskas, 

Kenosha, Wis.

Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį
---------------------—4—

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo

KUPONAS
Savininkai atnešė šiuos kupo

nus The Landlords Association 
ofisan pirm gegužės 30, 1930, 
gaus narystės • teises už $2.
Vardas ...............................................

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

City of Chicago 
Landlords Ass’n

1650-52 So. Ashland Avė.

Gaišinkite Naujienose

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstą suirimo, nes 
čia dažnai perdaug valgoma riebią 
valgių. Kraujas pritvinsta rūgštimis, 
kbrias inkstai stengiasi iškošti. Bet 
jie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša, nuo ko kjla inkstų negaliavi- 
mai, pūsles silpnumas ir nupuolimas 

' sveikatos.
Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 

.švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdą; gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batinį šaukštelį prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai

• veikti.
Šios pagarsėjusios druskos padary

tos iš vynuogių rūgšties, citrinų ir li- 
thia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
j negali pakenkti ir padaro malonų, pu
tojanti lithia vandens gėrimą, kuris 
reikalinga < kiekvienuose namuose, nes 

j niekas neapsirgs nuo išplovimo ink
stų.

Praėjusi sekmadienį Eįghth 
Street teatre Čikagos Liaudies 
Simfonijos orkestras, vadovau
jant Paul Marinus Paulsen, da
vė koncertą.

Liaudies Simfonijos orkes
tras yra didelis, susidedąs iš 
patyrusių muzikantų. Jis išpil
do didelius muzikos kurinius 
gerai, Man kalbamame koncer
te ypatingai patiko Šuberto Ne
užbaigtoji Simfonija ir over- 
liura VVilliam Telk

Buvo pakviesta, kaip prin- 
cipalė solistė, p-lė Sofija Paš
kevičiūtė, lietuvaitė. Kadangi 
ši dainininkė Čikagos lietu 
viams yra mažai žinoma ir dai
navo vos keletą sykių lietuviš
kuose parengimuose, lai ypa
tingai buvo Įdomu išgirsti ją 
dainuojant šiame koncerte.

P-lė\ Paškevičiūte sudainavo 
dvi dainas — ariją “Flower 
Song”, iš Fausto, ir Šuberto 
serenadą, akompanuojant or
kestrui. P-lė Paškevičiūtė abi 
daini išpildė puikiai ir publi
ka iššaukė ją kelis kartus dai
nuoti.

Dainininkei įteikta gėlių ku
kėtas.

Pagirtinas dalykas, kad lie
tuvaitės siekia aukštesnio mu-

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

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

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

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

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

“NAUJIENOS”,
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
A. VELEČKIS,
402 South A v., Bridgeport, Conn. 
P. BALTUTIS, ,
3327 S. Halsted St., Chicago, 111. 
“DIRVA”,
6820 Superior Av., Cleveland, O.
K. MAKAREVIČIUS.
95 Libertv St., Ansonia, Conn. 

K. VAIŠNORA,
Krankliu Savings ir Trust Co., 

Pittsburgh, Pa. 
J. URBŠAS,

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

1730 —- 24th St.. Detroit, Mich.

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

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

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

MLSS J. RAUKTYTĖ,
50 Sterling St., Worcestcr, Mass.
N. GENDROLIUS,
395 Broadvvay, S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St., Waterbury, Ct.
P. BARTKEVICZ,
Č78 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDABRAS,

875 Cambridgc St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS,
Richmond Trust Co., 

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

Išvengiamas 
Skausmas!

Žmonės tankiai yra per^antri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Baycr Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausia laikas imti Baycr As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinį skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukšeiausį laipsnį? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
šustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

Asptrin yru trade žynio Bayer Fabriko Monoaceticacldeater of Salicylicacid

; .,-a 
i-v53514*16 Roosevelt Kd. 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos < 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

AR NORI 
LAIMĖTI

DOVANAS?
“Naujienų” kontestas baigsis Gegužes-Miay 31 d. Dar 

iki kontesto užbaigai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra reikalin
ga kontestantų įvairiose kolonijose, kur tiktai lietuviai 
gyvena. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestantai atliksite 
kilnų darbą “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite dovanas 
sulig padaryto biznio “Naujienoms”. Pildykite tuoj čia 
esamą blankutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenantį Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 Sb. Halsted St.,
Chicago, 111.

GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantų 4-me NAUJIENŲ Konteste. Malonė
kite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

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

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

Miestas .......................................................... Valstija .........................
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MUSŲ KONTESTANTU STOVIS7

Darbui Einant
LAIPSNIS 4-tas 
Dovanos vertės $500 
Keikia balsy 15.000

LAIPSNIS 3-čias 
Dovanos vertės $250 
Reikia balsy 8000

Mrs. D. ŽUKAS
4400 S. Rockwell
Avė., Chicago, 111.

Tyri balsy
8025

LAIPSNIS fi-kis
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsu 38,900

LAHJSNIS 5-tas
Dovanos vertes $1,000 
Reikia balsy 28,000

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

MISS HELEN 
REDULIS

Heroldas Fieldas sako, kad1 
žmonija gerbia pasisekimus, bet 
esą ta pati žmonija nemoka įkai
nuoti priemones, kurių pagelba 
žmones' įgyja pasisekimą. Tai 
yra tiesa, kurią negali niekas 
užginčyti, kad pasisekimas at
eina tik ačiū dideliam žmogaus 
darbui, dideliam pasišventimui, 
tiktai iš to vėliau išdygsta pa
sisekimas.

Peržiūrėkime mes gyvenimą 
visų tų žmonių, kuriuos mes 
šiandie gerbiam už’jų nuveik
tus didelius darbus Voltai- 
ras kasdie buvo prie darbo, nes 
jo ir obalsis buvo: “Kasdie prie 
darbo, Voltaire”. Michael Ange
lo buvo vienu stebėtiniausiu 
darbininku, jis savo miegrui- 
myje laikė marmuro gabalą, 
kad pabudęs tuoj galėtų stoti 
darban; yra sakoma, kad jam 
nevisuomet būdavo progos ir 
gulti einant nusirengti. Delei 
didelio pasišventimo dirbamame 
darbe Angelo vardas liko isto
rijoje nemirtinas.

Danielius Websteris, sakoma, 
kasdie praleisdavo prie darbo 
nemažiau 12 valandų laike 40 
metų savo intensyvaus darbo. 
Neinant į praeitų laikų istori
ją, tą galime ir šiandie patirti 
— didieji mokslininkai, įvairus 
išradėjai, žymus' biznio žmonės 
nemiegodami liko žymiais, bet 
savo sunkiu darbu įgijo garbę 
žmonijoje. Tas, kuris myli leng- 
viai gyventi, Kuosą savo laiką 
dykavimui praleisti, tokių žmo-

nių darbu mos neturime progos 
pasigirti.

Musų lietuviškame gyvenime 
irgi tas pats dedasi. Musų lie
tuviška inteligentija didžiumoje 
baigia net ir tą užmiršti, ką bu
vo mokykloje išmokusi. Golfas, 
kortavimai, linksmus suėjimai 
liko svarbiu jiems dienos klau
simu. Musų lietuviškas gyveni
mas pradėjo stingti, merdėti, 
nes mes nieko naujo savo dar
bu į musų lietuvišką gyvenimą 
nebeįnešam. Musų darbuotojai 
Kuosą laiką praleidžia golfavi- 
mui, kartavimui ir kitokiais pa
silinksminimais, vienas-kitą nie
kina, neapykantą sėja, demora
lizuoja ir taip jau sudrumstą, 
musų lietuvių išeivijos gyveni
mą.

Taip, ištikrųjų atrodo, kad 
mums lietuviams čia Ameriko
je jau yra sunku musų inteli
gentiją įtraukti j rimto, bet 
sunkaus darbo sukuri, nes gen- 
dančiame kūne vargiai begali 
atgimti skaisti siela, tverybos 
dvasia. Mums vargiai begali 
duoti kilnių įkvėpimų ir vardai 
garsių pasaulinių žmonių.

Kada musų inteligentija mie
ga visuomeniškame darbe, tas 
dar nereiškia, kad visi turime 
snausti. Lietuvių kalba ir tau
ta liko gyvomis' pasidėkavojant 
tik paprastam Lietuvos kaimie
čiui, nes jis per daugelį metų 
išlaikė visas tautines tradicijas 
ir kalbą, kolei atsirado kilta- 
dvasių tėvynainių inteligentų

eilėse ir padėjo prikelti Tėvynę 
Lietuvą, tarsi iš kapinyno. Gal 
atsiras ir pas mus Amerikos' 
lietuvius koks nors Moižė, kuris 
sucementuos musų visų spėkas 
kultūrinio darbo lauke-, bet kolei 
tas ačeis, mes', kaip ir tie pa
prasti Lietuvos kaimiečiai, tu
rime darbuotis, kad musų kul
tūrinis ir tautinis gyvenimas 
visai neužgestų.

“Naujienų” kontestantai kaip 
tiktai ir yra spėka, cementuo
janti visą musų lietuvių gyve
nimą. “Naujienos” yra. viena iš 
svarbiausių kultūrinių įstaigų 
lietuvių gyvenime Amerikoje. 
Kontestantai yra dalyviais šitos 
svarbios kultūrinės įstaigos — 
“Naujienų”. Kiekvienas “Nau
jienų“ kontestantąs atlieka 
svarbų tautinį ir kulturinį dar
bą musų lietuviškame gyveni
me, nes platinimas “Naujienų” 
yra tas veiksnys, kuris mus 
suartina vienon šeimynon, bend
ram darbui ateityje. “Naujie
nų” skaitytojai skaitydami jas 
kulturinasi, pradeda daugiau 
suprasti būtinas savo pareigas 
linkui savo tautos ir 'podraug 
visos žmonijos. Pasidaro patys 
daugiau aktyvus, daugiau su
sirūpinę būtiniausiais tautos ir 
visos žmonijos reikalais, ima 
daugiau dalyvauti veikime, įt
raukia savo bendrus į darbuotės 
dirvą, užinteresuoja jaunąją 
kartą visu musų tautiniu ir 
kultūrinių gyvenimu ir juos 
bendrai traukia i to būtino dar
bo sukuri, šitoksai darbas daro
si garbingu, nes budavojasi

stiprumas musų lietuvių tauti
nio gyvenimo Amerikoje. 'To
dėl gi kiekvienam “Naujienų“ 
kontestantui yra pareiga, pa Iir- 
bėti sunkiai, kad gavus daugiau 
skaitytojų, kad pas'kaitlinu; 
“Naujienų” skaitytojų šeimyną 
dar didesniu skaičiumi ir sykiu, 
kad įnešus i tos kultūrinės še’.- > *
mynos gyvenimą dar didesnio 
gyvumo ir našumo, kad kultū
rinis darbas dar sėkmingiau 
plėstųsi, negu iki šiam laikui.

Laike praeitos savaitės pri
sidėjo pęnki nauji kontestantai 
su savo aktyviu darbu, būtent: 
p-nios A. Bakienė, Benton, 111., 
M. R. Kemešienė ir N. Kava
liauskas, Chicagoje; J. N. Zič- 
kus, E. St. Louis, III.. Paul Mil- 
ler, Chicagoje. Iš “Non Gradus” 
persikėle į pirmąjį laipsnį trys 
kontestantai: J. J. Čeponis, P. 
1). Andrekus' ir A. Jokantas. Iš 
kitų kontestantų kiek stambes
nį progresą padarė A. Ambra- 
zevičia ir keletas' kitų. Sekamoj 
savaitėje galima laukti stambes
nių pasekmių, nęs pereitoji sa
vaitė, atrodo, lyg ir ilsėjimos 
savaitė, savaitė tylos. Bet tan
kiai po ramios tylos ateina die
na audros. Per tam tikrą laiką 
spėkos koncentruojasi ir vėliau 
jos sukoncentruotos yra meta
mos sėkmingam darbui. Atro
do, kad tas bus ir Čia. Lauk
sime.

i

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25
Reikia balsų 1100

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25
Reikia balsu 1100

NON 
GRADUS

NON
GRADUS

207 Julės Street 
VVestville, III.

Turi balsų
4595

3222 R St. South 
Omaha, Neb.

CH. SHATTAS
1843 S. Halsted St 

Chicago. III.
Turi balsų

1250

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson 
Grand Rapids, 

Mich. 
Turi balsų 

1250

P. J. 
JUZELIŪNAS

MRS. ANNA 
BAKES’ 

’. O. Box 572 
Benton, III.

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III.
Turi balsų 

2142

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted S 
Chicago, III. 
Turi balsų 

2101

WALTER MALUS 
4441 S. Campbell 

Avė., 
Chicago, III.

J. N. ZIČKUS 
539 Coli. Avė.. 
:. St. Ix>uis, 11

PETRAITISSUGZDINIS

PRANAS

STEPONAITIS

Racine, Wis

PARENDIS,

Box 924
7153 S. Morgan St.

Chicago

KAZYS BRAZAS’,

504 S 
West

URNEŽIS.
Throop St.

W. KOŠIS
Hurlbųrt St 

Peoria. III.

1828 Green St 
Rockford, II].

Turi balsų 
' 1585

PAUL
2436 N

1023 Gideon

JOE BLOŽIS

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St. 
St. Louis, Mo.

Turi balsų 
1201

Binkley Av.
Frankfort, III

Turi balsų 
2099

JOE
1451 

Bųren
5605 S

• Chicago. III 
Turi balsų 

1245

JOS. MITCHELI 
906 Prescott St 

Waukegan, III.
Turi balsų 

1525

Sydney Minės, N.S
Box 436, 
Canada

MILLER
Marmora 

Avė., 
Chicago, III.

WASKE
West Van
St. Chicago 

Turi balsų 
1250

—ATKINSON K. PETRAUSKAS
2311 S\ Leavitt St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1300

I

1201

A.VASILIAUSKAS'
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1262

PRANAS 
JURĖNAS 

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

1252

W. BUKšNIS
7707 Hartwell Avė. 
Dearborn, Mich,

1261

A. POVILAITIS
1740 Beechcr St., 

Detroit, Mich.
Turi balsų

1260

4034 W. Madison 
Chicago, III.
Turi balsų

1420

12331 Emerald Av. 
Roseland, III. 
Turi balsų 

1243

J. J. ČEPONIS

4111 So. Richmond

St., Chicago, Ilk

Turi balsų

JOHN RIJIKO

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė 
Chicago, III.

MRS. M. R.
KEMĖŠIS

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III.

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte, Man., 
CANADA

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St., 

Chicago, III.

CHAS. M.
RACHAITIS’,

806 % E
Washington St
Springfield, III

A. JOKANTAS 
3934 S. Rockwell St.

Chicago, 111.
Turi balsų

1213

P. D. ANDREKUS
Pentvvater, Mich.

Turi balsų
1215

MISS Z.
KUNDROTAITĖ 

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

114 Moultrie St., 
Pittsburgh, Pa.

Turi balsų 
1201

P. DžIAUGYS

6029—34th Avė.

P. TIŠKEVIČIUS

27 Norwood Avė., 

Brooklyn, N. Y.

G. NAUJOKAITIS, 
118 S. Hesperia St. 

Collinsville, III.

P. SAVICKAS

J. MARTIN
4604 — 7th Avė, 

Kenosha, Wis.
Turi balsų

1200

W. GRITENAS
3241 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Kenosha, Wis.

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor, 
Ind.

MRS.. N.

KAVALIAUSKAS

4104 Mongomerv 
St.,

Chicago, III.

A. SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė.,

Cleveland, Ohio.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mikas Petrauskas
1907-1930

įvyksKONCERTAS, kuris 
Chicagos Lietuvių Auditoriume 
trečiadieny, balandžio 2 dieną, 
bm., bus skirtingas nuo visų ki
tų ,kokius' mes chicagiečiai esa
me kada nors surengę.

Bus tai ISTORIŠKAS KON- 
certas, žavėjantis taip grožiu 
programo, kaip ir tikslo, kuriam ! 
jis yra rengiamas.

Apie programą gana yra pa
sakyti. kad jį ruošia musų gar
bingų chorvedžių triumviratas 
—pp. Steponavičius, Sauris ir 
Pocius—po jų vadovyste dai
nuos musų puikiausieji chorai 
—Birutė, Vaidylų, Vyčių.

Solistai ir solistės bus chor
vedžių triumvirato parinkti.

O tikslas?! —pagarbos ir dė
kingumo pareiškimas pionieriui 
lietuvių liaudies dainos ir šo
kių, MIKUI PETRAUSKUI...

tų uolų triūsą, ir pirm iškeliau
jant Lietuvon, suteikti jam nors 
mažų dovanėlę už atlikusius iš 
įto koncerto pajamas.

Visi chorvedžiai, chorai, so- 
| listai, kaip ir laikraščiai, ir Au
ditorium bendrovė, kaip ir Ko
mitetas rengiantis šį koncertą, 
teikia savo patarnavimų be at
lyginimo. Taip chicagiečiai 
reiškia savo pagalbą ir padėką 
uoliam pionieriui gražiojo me
no ir muzikos, už jd ligų metų 
triūsą.

Tame koncerte bus dainuoja
mos išimtinai Miko Petrausko 
kompozicijos'. Tas suteiks mums 
visiems progos susipažinti su jo 
darbais ir įvertinti jo viso am
žiaus tarnystę lietuvybei...

Pasitikima, kad chicagiečiai. 
be skirtumo politinių ir kitų į- 
sitikinimų, ateis į tą koncertų 
ir įtuomi pareikš jam savo pa
garbų ir dėkingumą už tą jo 
triūsą ir meilę lietuvių liaudies', 
kuri gaivino jį per jo visą am
žių. —Juozas Hertmanavičius.

Town of Lake
P-nas J. J. Ežerski, žynius 

.šios kolonijos lietuvis biznie- 
! ris, kovo 7 dieną 

. i daugiau šeimynos.
Mikas 1 vtiauskas, už )<ugęo ;skieI1ė padovanojo 

muzikos’ aukščiausius mokslus, 
ir pagarsėjęs Rusijoje kaipo , 
gabus kompozitorius ir daini-: 
ninkas, 1907 motais atvažiavo! 
Amerikon, kad sužadinus lietu-! 
vių išeivių tarpe meilę lietuvių ' 
liaudies dainos ir šokių... Per ; 
dvidešimt tris metus jis' vedė | 
ta kultūrinį darbą... Pasekmės! 
to yra matomos visur, kur tik j 
randasi didesnė lietuvių koloni-! 
ja Amerikoje. Jis organizavo

žinomas
nierius
Vytauto spulkos
valdybos narys.

susilaukė
P-nia Ežer- 
įam dukle-

plačiaiEžerskis 
šioje kolonijoje biz- 

ir veikėjas. Jis yra 
ir

Report.

SPORTAS
chorus ir mokino juos dainuoti, Risjs visi Seni Veteranai
lošti lietuviškus veikalus/ šokti 
lietuviškus šokius... Jis tvėrei 
liaudies dainas ir jų melodijas

Šiandien
skaitlingus 
daug, daug 
lisčių
yra daromi teatrališki parengi
mai, koncertai... Yra kuo pasi
džiaugti. palinksminti širdį, ma
loniai praleisti laika... Tai vai
sius Miko Petd-ausko darbuo-

dviejų nenorės atsisveikinti su 
šimtine. Ir nepasiduos tol, kol 
bus prie “pakaros” privarytas.

Pamatysite, kad tai bus la
bai įdomios ristynes.

— N.

Lietuves Akušeres
MR& ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone*
Hemlock 9(252

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

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai

Undcrtaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Roosevelt 7532

M. SKUDAS

Graboriai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Phone Boulevard 4139 
* A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. 

-o-------

Akių Gydytojai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

BALSAM ROTOJ AS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėso visose mies- 
to ir miestelių

. dalyse. Moderniška 
A koplyčia veltui.

S. Halsted St.
Chicago, UI

Tek Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

----- o-----
Telefoną* Yard* 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939 GYDO

21 d. Šv. Jurgio pa-1 
s ve t a i n ė į Lūs t i k rai! 
ristynes. Įdomios tuo 

ir j atžvilgiu, kad dalyvaus dau- 
Kalbu,!

Kovo 
i rapijos 

amerikiečiai turi i Įdomios 
chorus visur

gabių solistų ir so- i guma Chicagos rislikų.
Atėjus sezonui, visur, žinoma, apie lietuvius. Per il- 

ristikai snau- 
Bet kai jie sukruto,

Atrodo, kad juos pn- 
išjudino jaunasis

goka laika musu ‘ ’ < V *»

suki uto!
sėlinai
žis, kuris dabar yra tikn 
saeija.

Lietuvis

GRABORIUS IGN. J. ZOLP
718 West 18th Street Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicago j
Patarnavimas geras ir nebran

gus. Graži Koplyčia veltui

O Mikas Petrauskas?.. Po dvi
dešimt trijų metų sunkios dar
buotės susilaukė 1 “* 
žiaus—be turto,

vargo suspaustas... 
labai liūdnas yra jo

vėlybo am- 
bc sveikatos,

nėra kas daugiau

Seniesiems rislikams 
rupi savo garbę atlaikyti 
jaugi, sako jie, jaunas 'vai
kinukas mums kailį galį iš
karšti? To negali būti.

Ir jie visi treniruojasi, kad1 
|stoti į kova. Spręskite- patys: 
į ateinantį pirmadienį risis Du-

rūpesčių ip
Liūdnas, 

likimas...
Jam jau

Amerikoje veikti—netekus svei
katos...

Jam reikia grįžti Lietuvon— 
keliauti į tamsiųjų ateitį...

Tokio likimo mes pakeisti ne 
galime, 
pareigų

k? s su 
! Mingela 
, viskas.
Jis risis I 
leiskite

su Role.\vicz, Kataus-
Juzcnu, Masonas su

Vėl pasirodys Bložis. 
su Damausku. Nepra

ši kartą progos ' p.ima- 
bet galime atlikti savo i tytį šaunių ristynių. Tarp Du- | 
-pareikšti savo pagar- dinsko ir Rolcvvicz eis žutbu-l

bą ir dėkingumą už jo ilgų me- line kova. Juk nei vienas jų-

DR. VAITUS!!, OPT. 
LIETUVIS AKIU' 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

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

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Kraujo, odos, chronišku

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

-O-------

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 0487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

------- O-------
Ofi»o Telefonai Virtinis 0080 

Bea. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valando. 11 ryto Iki 1' po pietų. 2 Iki 4 ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 18 die

ni). Namų oflaaa North Sida 
3413 Franklin Blvd.

Valaadoa 8:80 iki W :80 vakaro

Lietuviai Gydytojai

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

Tek Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

So. Ashland Avė,1800

Nuo 2

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 Iki Ifc

------- O-------
DR. J. J. KOWARSKAS 

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

Prospect 1928
Resfc 2359 S. Leavitt StM Canal 2330 

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

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

Tel. Lafayette 4146 ,
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

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

Ofiso Tel. Kedzie 1482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirvrgas 

Specialistas moteriškų, vyriik*, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny. 10—12 diena 
....-........ ..  -

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
* 127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1816
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

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

----- o-----
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

*X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

-------o------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VAŠI T.l A TIŠKA S)

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Ąve.
Tel. Boulevard 7589

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

I

tai

1327 So. 49 Ct

Telefonai
Cicero 8724

1646 W. 46th St.
•d

Telefoną* r
Boulevard 5208

DON ATAS M A R KV ENAS

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

sunu Vale-
O

, pilone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

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

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., RoOm 809 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallacc Street

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

Kampa? Michitran Avė.
Tel. Pullinan 5950 ir 6377

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.

Phone Pulhnan 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8
Seredomis nuo 9 ryto iki 12

Patarnavimas diena 
ir nakti

KOPLYČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 18 dieną 2:00 valandą 
ryto, 1930 m., sulaukęs 46 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Biržų apskr., Pabiržės parapi
joj, Gulbinų kaime. Amerikoj 
išgyveno 24 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Sa- 
veriją Markvienę,
rijoną ir dukterį Birutę. 
Lietuvoj du brolius ir 3 sese
ris. Kūnas pašarvotas randasi 
graboriaus Sklido koplyčioj, 
718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 22 dieną, 2:00 vai. po 
piet fš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Donatas Markve- 
nas giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
. utteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas. Tel. Roosevelt 
7532.

JONAS YUŠKA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Bataamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Kez. 6600 South Artesi&n Avenue 
I’hone Prospect 6659 | 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai

t. 
vak. 
dienos

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

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 JOJki 12 A. M.

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
.1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir PagrabamS' 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 dieną, 5:10 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukės 46 
metu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., 
kaime, 
metus, 
liūdime 
dukteris 
Heleną, 
brolį Joną, brolienę Kacinskius 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Kazimierą. seserį Veroniką. 
Kūnas pašarvotas randasi 4431 
S. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 21 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Pusbrolis, Broliene ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel Yards 1741

Kražių parap., Bruku 
Amerikoj išgyveno 27

Paliko dideliame nu- 
moterj Johaną, tris 

— Marijona. Zofija ir 
sunu Kazimierą, pus-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avenue 
Tel. I>afayette 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 1.0 iki 12

3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
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 A ve. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

1729 lubosAve„ 2 
ILL. 
DŽIOVOS 

ir Vaike ligų

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Anhland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų
OFISO VALANDOSt

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakare. Nedel. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Teleuhone Plaza 8202

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Asbland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus
CHICAGO, ILL.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Ix?avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

>A. A. SLAKIS
ADVOKATAM

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We*t Washington Streėt 

Cor. Washington and Clark Sta, 
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
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96M

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaUe St Room 73t 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

TeL Prospect 8525

Telephona Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Rezidencifos Tel. Midvray 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STPkEET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Pan’edėliais ir Ketvcrgab Local Office: 1900 So. Union AvC

8 iki 8 v. v. Utarninkaii Ir ‘ Tel. Roosevelt 8710
Pitnyčiomii 1 iki 6 v. v. VaL nuo 6 iki 9 vaL yak« . —J

Tek Roosevelt 8710
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į The English Column ;

“Girls’ Doings”
Marųucttc Club

theWe \vai,T to anuounce to 
world at large— or at least to 
all who will listen —that the 
guls of Marųuet'Le Club havt 
ro\v formed a bovvling team.

No—No!
any match

We 
i n due 
Club 
flippant!

VVe’re not ready foi 
games as y et!

❖

be beginners, 
d o 
is

girls?

bul
oui
not

ti vveek

niay
time we hope to 
proud- and this

How about it
❖ * ❖

We plan lo meet once 
for some real practice (We are 
ready 'to admit we need it!) 
būt in a little vvhile — Oh say, 
just vvatch our dust!

One of ’em, 
Annette V.

Meeting tonight.
Fieldhouse, 8 P. M.

Guests Welcome.
❖

Splash! Splash! Splash!

The ’ole svvimmin 
hastily salvaged from remote 
attic corners and pandemonium 
reigned supreme as’ the M. C. 
gang mustered their forces lašt 
Saturday nite fo the Universal 
Splash Party held at the Olym- 
pic Club. The gang met at Flo 
Belskey’s home and then raced 
out. to Cicero. Stanley God- 
lewski wheeled out his dad’s 
Packard straight eight for the 
occasian—wow!

Once inside the Marųuetteers 
perpretating 

their retinue 
ones. The two 
V. Buddy and

suits were

capered about,' 
every prank i n 
and a few new 
Stanleys’ G and
the Sarge, were especially pesky

Sako, kad namų kainos 
dabar yra žemiausios
Pasikalbėjime W. L. Leighley, vie

nas viršininku Republic Realty Mort
gage Corporation, 110 S. Dearborn 
St., išreiškė nuomonę, kad namų 
kainos dabar yra pasiekusios savo 
žemiausio laipsnio. Jis tarp kitko 
pasakė: “Sumažėjimas namu staty
bos Chicagoje ir apielinkėse per pe
reitus pusantrų metu leido norma
liam šio distrikto gyventojų prieau- 
K'liui pasivyti jau užbaigtus statyti 
namus ir juos užpildyti. Dabarti
nis mažas veiklumas statyboje lei
džia manyti, kad jei jis toliau tiek 
pat bus mažas, tųi prieš pabaigų 
metų pasireikš namų trukumas. Nė
ra abejonės, kad dabar yra geriausia 
proga vidutiniam žmogui jvestuoti i 
namus, nes, žinovų nuomone, nie
kad negalima buvo gauti didesnės 
vertės, kaip dabar. Dabar yra la
bai geras laikas pirkti, bet yra pra
stas laikas parduoti”.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Kovo 

20, 21 ir 22
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Taming of the 
Shrew”

Gražus veikalas 
Dalyvaujant

MARY PICKFORD IR
DOUGLAS FAIRBANKS

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“Madhouse”
Kalbančios tinios.

and can Ilarriet, Helen. and 
Annette scream. Oh my! Schnu
kils besides nionopohzing the 
diving board aroused Johnny’s 
irę by shoving his paw down 
the latter’s throat. A near tra- 
gedy. A spirbted piece of 
horseplay capped the evening’s 
extravaganza. Knights so boki 
rnounted atop fiery steeds 
splašhed about with a totai 
disregard for life and limb. The 
two Stanleys were rated as the 
best steeds while 
Lef'ty showed 
knights.

Many thanks 
A. 314 for the

Buddy 
pronu.se

Universal 
invitation

and
a>

and

M. C. Of G r. 260
—Prexy.

Sattidy nite in The ole swim- 
min ’ole. Seems somebody Step- 
ped on Stanley G.

What no soap?
And those shapes—oh my!
Mustn’t splash Johnnie’s giri.
What became of Bee K. Kate 

S. Bose B. Adeline L. and Bet- 
ty. And those Universal “Ladies 
of the Bath” Midge and Vannie. 
A certain party wants to know 
who Helen Mason and Hąrriet 
had cornered. Maybe a life 
guard huh?

Stanley V. you’re the best 
little horse I ever had.

Tony Schnukas we don’t 
think you need a red bathing 
suit, you’re het enough with- 
out it.

AND A GOOD TIME WAS 
HAD BY ALIv—

Sez Gab.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nariams. Visi 

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

Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi- 
torijaj. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
20 d. kovo 1930 m., Humboldt Mac- 
cabee Temple svet., 1621 N. Cali- 
fornia avė., 7:30 vai. vak. Narius 
meldžiu dalyvauti, nes bus daug po
litikierių kalbėtojų, o mes turim pa
rodyt skaitlingumą.

Sekr. A. VValskis.

SpeciallatM rydYrne chroniškų ir asajn U 
rų. Jei kiti negalėjo Jumi* Išgydyti, atailaa 
kyklt pa* uiane. Mano pilna* itegzamlnavl- 
tnas atidengs Jūsų tikrą ilgą ir Jei at ap*l 
itnaiu Jus gydyti, aveikata jum* augryt. BU 
klt pa* tikrą specialistą, kuris neklaus ju*u 
kur ir ka* jum* skauda, bet pat* pasakys 
po galuUuo Itegzaminavimo—ka* jum* yra.

20

Ofiso 
oietų, 

lioj

galutino Uegzatninavimo—ka* jum* yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo lt ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 
nuo 10 ryto Iri 1 no nietų

S't.

po

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

i

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI. Copyright* — iftradlm*! 
šokio* rųlie*. 

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chicago Avė. 

Brun*wlck 7187

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

I I

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial 
Finanaai-Paskoloa

Miscellaneous
įvairus____

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
_____ Rakandai-Įtaisai

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2* nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs”

Telephdne ArmilagH 1199

2231

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfieid Ava.

PINIGAI PINIGAI

i)

Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 
GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 

pas

S. L. FABIAN, Mgr
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE
809 W. 35 St.

----- o-----

----- O-----
Simano Daukanto Skol. ir Bud.

Dr-ja

(Spulka)
Skolinam pinigus ant pirmo 

morgečio

2242 W. 23 Place
Chicago, III.

Ben. J. Kazanauskas, rašt.
Roosevelt 8887 

-- o—-

Paskolos suteikiama
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. ll»afavette 6738-6716

Miscellaneous 
įvairus

AR NORI GAUTI
Vienų iš sekamų daiktų dykai:' 

AUTOMOBILIU 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINĮ ICEBAKSI 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVĄ 
VEIDRODI 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vienų bei kitų iš čių esųmų 
mėtų dovanų gali gauti <r -

sužy- 
kožnas 

Naujienų” kontestantas, kuris dar
buojasi gavime “Naujienoms” skai
tytojų bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite daug pa
žįstamų, daug draugų, kuriems ga
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei gauti 
skelbimų i biznio knygų. Už tų visų 
padarytų bizni gausite kreditų 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
desnes dovanas gausite. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar gana dųug. Todelgi kvie
čiam visus gerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už įdėtų 
triūsų laimėti dovanų, registruotis 
i “Naujienų” kontestų. Gyvenanti 
Chicagoj pribukite asmeniškai i 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėjų, toliau gyvenanti nuo Chicagos 
išpildykite šitų blankute ir prisius
ite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS:

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

Gatvė .
Miestas
Valstija

Tel. Republic 5099 I PARSIDUODA Restaurantas ir
ANGLYS IR MEDŽIAI Rooming House. Renda nebrangi. ALEX ALESAUSKAS Biznis seniai išdirbtas. Savininkas 

a ■>. išvažiuoja ant ūkės, 1715 SouthAND SON Čanai St.
MOTOR EXPRESS --------------------------------------------------

Long Distance Hauling PARDAVIMUI bučernė Engle-
Rakandų ir Pianų Kraustymas woode. Pastebėtina proga, viliojan- 
Musų patarnavimas yra geras, tis pasiūlymas atsakomingiems žmo- 

greitas ir nebrangus nėms. šaukite Pullman 3236 po 6
7126 So. Rockwell Street Įval. vakare.

CHICAGO
-------O BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda 

pigiai, arba išsimaino ant namo, lo
to, ar automobiliaus. šaukite 
Roosevelt 4738.--- o---

BRIDGEPORT
RNTTTTNC PARDAVIMUI moderniškiausia,
J-viNii. geriausiai įrengta bučernė, daranti

Neriam vilnonius sveterius — sto- didelį biznį. Parduosiu ar mainysiu 
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- ant prapertės. Telefonuokit Repub- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. Į lic 0080. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
mnsų prekių gerumo. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po piety.

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

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI groserio, saldainių 
ir f rūktų krautuvė su 4-riais pagy
venimui kambariais, labai pigiai. 
Galima ir bučernę pridėti. Randasi 
prie bažnyčios ir dviejų didelių mo
kyklų. Priežastis — liga. 919 W. 
33 St.

Miscellaneous for Sale
(vairus 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 pigiai geras Road 
House biznis, arti Chicagos, geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — turiu 3 biznius. Savi
ninkė A. šimulis, 2 Broadvvay, Mel- 
rose Park, III. Tel. Melrose Park 
624.

o

Antomobiles
Buick 19.30 — 01 Sodan ..........  $1,450
E8sox 1929 Coupe rutnble seat  $550 
Hudson 10.30 sedan ......    $850
Nash 1928 Sodan —■ 5 pa««............. .. $095
Pontiae 1929 Coach ...................... $525
Buick 1927 Sėdau. 2 door ________ $.395

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

7130-38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

—O--------

------o------
PARDAVIMUI grosernė ir delica- 

tessen, geroj didelėj biznio gatvėj; 
storas yra kampinis, prie gatveka- 
rių linijos; geras atakas ir fixtu- 
riai. Priverstas paaukoti už cash. 
Pelningiausia vieta atsakomingiems 
žmonėms. Rašykite Box 1184, 1739 
S. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

JUS GALITE PIRKTI ŠĮ 
HARVEY NAMĄ

. Už šimtus dolerių pigiau jo tikro
sios vertės. Savininkas nėra bu- 
davojas, ar real estate bizny ir yra 
priverstas parduoti.

Bungalow turi 6 didelius kamba
rius gerų plytų konstrukcijos, 2V2 
metų senumo, furnisu šildoma, lotas 
30x125, Illinois Central elektrikinė 
transportacija. 
durmiestį. 
iki 1931.
Parduosiu už $7750, su tiktai $500 
{mokėjimu. Esant didesniam {mo
kėjimui kaina bus dar žemesnė. Pa
matykite patys prie 15727 Paulina 
Avė., Harvey, arba telefonuokite

BAGDONAS
Harvey 1757 arba Central 4801

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

32 minutės i vi- 
Nereikia taksų mokėti 

Pirmas morgičius $4750.

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.

rakan

----- o-----
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

gera 
upė

dva-

Pianos
dirbtuves kainos
GROJIKLIAI PIANAI

Perbudavoti ir kaip nauji Gro
jikliai Pianai, pilnai garantuoti, 
$65.00 iki 
nesj.

$125.00. $5.00 į mė-

Ųpright 
$50.00.

Pianai $10.00 iki

Console 
nauji $10.00.

Fonografai visiškai

P. A. STARCK PIANŲ
DIRBTUVE

39th St. ir Ashland Avė.
Atdara vakarais

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS virėjas į Road 
House. Justice Park Gardens, Archer 
Avė. & Kean Avė.

TUOJAUS reikalingas salesma- 
nas pardavinėti išvažiojant duonų, 
turįs patyrimo tam darbui ir mo
kantis anglu ir lietuvių kalbas. 
Kreipkitės New Process Baking Co., 
3401-5 S. Morgan St.

REIKALINGA janitoriaus pageL 
bininkas, unijistas, nevedęs ir negir- 
tuoklis, 1548 Central Park Avė.

Help VVanted—Femak
Darbininkių Reikia

IEŠKAU moteries, kuri negali 
sunkiai dirbti — dėl draugystės; 
duosiu valgi ir kambarį. Rašykit 
ar atsilankykit. Mrs. A. Miller, 2130 
N. Austin Avė.

REIKALINGA blaiva moteris prie 
namų darbo, kambarys, valgis ir už- 
mokesnis. 4557 S. Albany Avė.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, tin

kamas daktaro arba advokato ofi
sui. 3427 So. Halsted St.

Furnished Rooms
REIKALAUJA burdingierių, geri 

kambariai ir valgis, turi būt švarus. 
2746 W. Maypole Avė.

RENDON didelis, šviesus kamba
rys, vaikinams arba merginoms, 
prie mažos šeimynos. Kreipkitės po 
6 vai. vak. 3421 So. Lowe Avė. 2ros 
lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė1 ir gro- 
semė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, Išdirbta per daugel j metų. Su 
namu ar be namo. 246 So. 13th Avė., 
Maywood, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

---- O—
PARSIDUODA ar pasirenduoje 

Roadhouse ir Roadstand. Pinigų da
rytojai. 19 mylių į vakarus prie 
Lake St. Double section kampas. 
Vanduo, ga.sas, elektra, suros, fuma- 
sas. A-l stovyje. Graži vieta. Pui
kiausia proga sugabiems žmonėms. 
Teisingai įkainuota tiktai dėl finan
siniai atsakomingų žmonių. Rašyki
te Box 1182, 1739 S. Halsted St.

MORGIČIŲ KOMPA
NIJA TURI PARDUO

TI HARVEY NAMĄ
PARDUOS TIKTAI UŽ SKOLĄ. 

MES NENORIME PELNO.
FORECLOSURE PAR

DAVIMAS.

EXTRAI EXTRA
Ar tamsta matei zuiki su 2 gal

vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

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

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

200 akrų, gera 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, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

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

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

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

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

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

Vieta: 15727 South Paulina St., 
Harvey, 3 blokai nuo mokyklos. 5 
kambarių gryno aržuolo bungalow, 
3 metų senumo. Lotas 32x125. 
Gražus namas. Transportacija: 32 
m. į vidurmiestį elektrikiniu Illinois 
Central. Kaina $7,750, tiktai $500 
įmokėti, kitus po $65 į mėnesi, 
{skaitant ir nuošimčius. Kaina bus 
žymiai sumažinta, jei bus daugiau 
įmokėta. Prisiruoškite dabar pa
matyti šį namą tuojaus. Veikite 
greitai. Jį netruks parduoti. Tai 
yra pastebėtiniausias bargenas, ko
kis buvo pasiūlytas real 
srity.

Telefonuokit
BAGDONAS

Harvey 1757 arba 
Central 4804

estate

TURIU 2 augštu medinį 
2139 S. Halsted St. Didelis 
apačioj ir 7 kambarių flatas 
Parduosiu pikiui. Be brokerių, 
kitę savininkų tel. Victory 1191.

namų, 
storas 
viršuj.

šau-

6

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius 
nius.

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

Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

biz-
Trombui! 
augančio 
mokyklų,

PAUKŠČIAI PRADELA RŪPINTIS 
APIE LIZDUS

Ar nelaikąs žmonėms pasirūpinti 
apie namus.

1) 6 kambarių gričiutė geram sto
vyje, ant 30 pėdų loto, be beizmen- 
to, netoli 55 ir Crawford Avė., 3 blo
kai iki Archer Avė. karų linijos, 
tiktai $2,500.

2) iVi aukščio medinis namas; 4 
pėdų beizmontas, 4 kambariai apa
čioj ir 2 viršum. Galima pataisyti 
2 flatus. Lotas 60 pėdų. Visi 
assesmentai užmokėti apart gatvės 
cementąvimo. 1 morgičius $1,500. 
Kaina tik $4.800, apie Crawford ir 
59 gatvės.

3) 2 fl. 5 ir 5 kamb. medinis ant 
konkryto 
beizmonto cementuota, fornisu ap
šildomas, 2 karų garažas. 
50x125, geroj vietoj, 
lauko neblogai išrodo, bet 
labai sunaikintas, reikalingi 
pertaisymai. Kaina $5,300. 
ten verta ąpie $5,000. t

Gera proga žmogui mokančiam 
pasitaisyti. Namas randasi netoli 
63 ir Kedzie Avė. Graži vieta, se
nais dideliais medžiais apsodinta.

4) Turiu daug kitų bargenų viso
se miesto dalyse.

V. MISZEIKA.
1739 S. Halsted Tel. Roosevelt 8500

UŽ-

sta-
biz-

SOUTHWEST SIDE 
BUNGALOW

Už milžinišką sutaupimą.
Štai yra proga jsigyti puikią 

kambarių modernišką., be
veik naują murinę bungaloAv 
už kainą, už kokią jus niekad 
lygios negausite.

Randasi 5551 So. 
Avė., yra arti greitai 
lietuvių distrikto,
bažnyčių. Bušu ir Kedzie Avė. 
Igatvekarių transportacija. Ga
ru šildoma, ąžuolu trimuota, 
visi pagerinimai įvesti ir 
MOKĖTI. 2 karų garažas.

Savininkas, kuris nėra 
tytojas ir nėra real estate
ny, yra priverstas parduoti. 
Priims $8250, su $500 cash; 
arba jeigu jus turite daugiau 
įmokėti, kaina bus žymiai su
mažinta. JUS TURITE VEIK
TI iDAlBAR. Telefonnokite tuo- 
jaus. Mr. BAGDONAS, Phone 
CENTRAL 4804.

Furniture & Fixtures
tvirto pamato. Dalis

Lotas 
Namas iš- 

viduj 
dideli 
Žemė

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidencijų ir garažų, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu: $7,500. Dauge
lis stvlių. Apsimokės jums ištirti.

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690

PARDAVIMUI pilni fixturiai dėl 
grosemės ir delicatessen sankrovos. 
Kaip nauji. Ateikit ir pamatykit 
juos. 1608 E. 55 St.

TRIJŲ šmotų mahogany skurinis 
seklyčios setas, kain naujas, pigiai. 
Peter Byrne, 7208 Eberhardt Avė., 
Triangle 2059.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite ši apgarsinimų 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 iki kovo 10 d., įskaity- 
tinai.

VICTOR 
4811 W. Lake Street 

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedeliomis iki 5 v. v.

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

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

ir augš.
Grindų Lempos ............
Coxwell Kėdės ...............
Cedar Chests ...............
Pusryčių Setai ...............

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

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

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

$5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$20.00

$8.00 
$10.00 
$20.00

$3.00 
$5.00 
$6.00 

. $8.00
$7.00 

$10.00 
$15.00

$35.00
$50.00

$10.00

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertes 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 MaL 
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. Jacąuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas.
100 Kroehler Coxwell Kėdžių 

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

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60,00 ir augš.

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

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

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

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

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

$18.00 ir
100 Detroit 

čių, visų 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

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

augs.
Jewell Gasinių Pe- 
spalvų $35,00 ir

ir

WEBER BROS 
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom 

5920-22 S. State Sfi.

pronu.se

