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Chicagą Vėl Aplankė Di- 
dėlė Sniego Audra

Privertė daugybę sniego, taip kad visoks 
susisiekimas stipriai sutrukdytas; du 
žmonės užmušti, daug sužalotų

Chicagos miestą, jo priemies
čius ir aplinkinę vakar aplan
kė didelė sniego ir vėjo audra, 
privertusi daugybę minkšto šla
pio sniego ir biauriai sutruk
džiusi susisiekimą tramvajais 
ir automobiliais.

Įvyko ir nelaimių, kuriose 
bent du asmenys buvo užmuš
ti ir daug ’kitą sužaloti, 
perątura buvo tik keletą 
suių žemiau šalimo.

Sniego audra prasidėjo 
vidurnaktį ir siautė visą
ną, priversdama neišbrenda
mus neišvažiuojamus pušnius. 
Gerokai dar priešpiečiais il
giausios tramvajų eilės stovė
jo nuklimpusios sniege, su au
tomobiliais bei trokais 
stengiančiais išsikapanoti 
pušnius, bet su 
kimu.

Del susisiekimo 
žmonių negalėjo

fem- 
laip-

apic 
die-

besi- 
per 

mažu pasise-

pairimo daug 
pasiekti savo 
kurie, toliau* vargingų benamių žmonių,

gyveną, Naujienų darbininkai kalaujančių prieglaudos ir pa- 
taipjau negalėjo atvykti, o ar-jramos.

Maskva vėl skelbia 
kara “kulokams”

“Mirtina kova” skelbiama taip
jau “dešiniems oportunis
tams” komunistų partijoje

MASKVA, kovo 25. — Ofi
cialus komunistų partijos ir so
vietų valdžios organai, Mask
vos Pravda ir Izviestija, va- 
kar vėl paskelbė grįžtą kovą pagalba 

vadinas turtin- Tarptautinė Zeppclinų Trans- 
komu- perto kompanija transatlanti-

su “kulokais”, 
gesniais ūkininkais, ir 
nistų partijos “dešiniojo spar
no oportunistais.”

O dar tik prieš keletą dienų 
sovietijos diktatorius Stalinas 
]X'r tuos pačius organus 
paskelbęs dekretą, kuriuo 
ponija prieš ūkininkus 
suvaržyta.

Pravda sako: “Mes turime 
kirsti ‘kulokams’ ir kitokiems 
žemės ūkio kolektivizavimo 
priešams tokį smarkų smūgį, 
kati jie butų visai sugniužinti, 
sutriuškinti.”

O Izviestija pareiškia: 
‘kulokai’ butų galutinai 
kinti, 
liuoti 
t in ių

buvo 
kam- 
buvo

“Kad 
sun ai

rei kia juos politiškai izo- 
nuo neturtingų ir vidu- 

ukininkų klasės.’’

200,000 Anglijos teksti
lės darbininkų gre

sia lokautas
BRADFORDAS, Anglija, ko

vo 25. — Kadangi vilnų teks
tilės įmonių unijų vykdomasis 
komitetas nutarė atmesti sam
dytojų pasiūlytą algų sumaži
nimą, dviem šimtam tūkstan
čių tekstilės įmonių darbinin
kų gresia lokautas.

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.

Kaina 3c

čia u gyvenantieji per audrą ir 
pušnius klampojo porą ar dau
giau mylių, ir kai atklampojo, 
jie atrodė kai iš žiemių ašiga
lio atvykę.

Vakare audra vis dar nesi
liovė ir, oro pranašo pranaša
vimu, ji pasitęsianti dar iki 
trečiadienio ryto.

Vakar apie pavakarį audros 
padarinių buvo tokių:

Du asmenys užmušti.
Penki asmenys sužaloti ir 

apie 200 kitų stipriai supurty
ti, įvykus keltųjų elektrinių 
traukinių kolizijai ties Fuller- 
ton avė. stotim.

Keliolika automobilistų nu
gabenti į ligonines. Daugybė 
automobilių ir t rokų pamesti 
gatvėse, nuklimpę pušniuose.

(latvių tramvajų, keltųjų 
geležinkelių, taksi ir busų tar
nyba visai pairus.

Policijos stotys perpildytos 
rei-

Orlaivių per okeaną 
tarnybos kompanija
Amerikos kapitalistai remia 

Zeppelino komandoriaus, Eo 
kenerio, projektą

NEW YOBKAS, kovo 25.— 
liūgo Eckener, dirižablio G ra f 
Zeppelin komandorius, prane
šė, kad su Amerikos kapitalo 

jau tapus sukurta

nei orlaivių tarnybai.
Kada regulariškas susisieki

mas orlaiviais tarp Europos ir 
Amerikos prasidės, dar neži
nia, Eckcner sako tik, kad tuo
jau busią pradėti statyt Jung
tinėse Valstybėse ir Vokietijo
je dirižabliai, didesni už Grafą

Garlaivis paskendo
su įgulos žmonėmis

OPORTO, Portugalija, kovo 
25. Praneša, kad juroj ties 
Vizkaja paskendo krovinių gar
laivis Freya, gabenęs anglis. 
Su laivu kartu žuvo ir visi jo 
įgidos žmonės.

Garlaivį “Lituania” len
kai perkrikštija

VARDUVA, kovo 25.—Len
kų transatlantinė linija, nupir
kus iš švedų kompanijos gar
laivius “(Lituania”, “Estonia” 
ir “Polonia”, pirmuosius du 
perkrikštija kitais vardais. 
“Lituania” perkrikštijamas var
du “Kosciuczko”, o “Estonia” 
— “Pulaski”.
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nuo Galesburg, III. Nelaimėj žuvo vienas studentas.Busų susikulimas netoli

Gen. Kutepov tikrai 
buvęs ‘čekos’ agentą 
pagrobtas Paryžiuj

Carininkų vadas esąs išdangin
tas į Maskvą ir laikomas bai
siajame Lubiankų kalėjime

PARYŽIUS, kovo 25. Pran
cūzų nacionalistų laikraštis La 
Liberte, žinomas kaip (aitrus 
bolševikų priešas ir vedąs ne
paliaujamą kampaniją už lai, 
kad Erancija nutrauktų diplo
matinius santykius su sovietų 
Rusija, paskelbė straipsnį, ku
riame tvirtina, kad gen. Ku- 
tepovas, vyriausius rusų mo- 
narchistų baltagvardiečių va
das, tikrai buvęs sovietų agen
tų pagrobtas Paryžiuje, parga
bentas i Maskva ir laikomas 
Lubiankų kalėjime. Kalėjime 
bolševikų budeliai nuolatos gen. 
Kutepovą kankiną, bandydami 
tuo bildu priversti jį išpasa
koti visa, ką jis žinąs apie už
sieniuose gyvenančių rusų bal
tagvardiečių konspiracijas prieš 
sovietų valdžią.

Gen. Kutepovas prapuolė 
Paryžiuje praeito sausio mė
nesio 26 dieną. Jis buvęs vi
durdienį sovietų “čekos” agen
tų pagrobtas gatvėje, automo
biliu nugabentas į Deauville, 
Normandijos pajūry, paimtas 

į stovėjusį netoli nuo kranto 
sovietų krovinių laivą ir iš
dangintas į Rusiją.

La Liberte ir kiti franeuzų 
konservatorių laikraščiai da
bar reikalauja, kad Francijos 
vyriausybe tuojau darytų žin
gsnių ir priverstų Maskvą pa
leisti gen. Kutepovą, pastačius 
jai ultimatumą.

Reikalauja, kad Ruma 
nijos sostas butų grą

žintas Karoliui
BUOHIARESTAS, Rumanija, 

kovo 25. — Vakar čia įvyko 
triukšmingas buvusio premje
ro Averescu liaudies partijos 
mitingas, kuriame buvo reika
laujama, kad regentura butų 
panaikinta ir kad Rumunijos 
sostan butų grąžintas buvęs 
kronprincas Karolis.

Averescu savo kalboje pa
reiškė, kad regentura prara
dus visokį krašto pasitikėjimą 
ir pagarbą ir kad ji ^turinti 
būt tuojau panaikinta.

Francijoj vėl kilo stip
rus potvyniai

PARYŽIUS, kovo 25.—Smar- 
kiai pakilęs Senos upės van
duo daugely vietų išėjo iš kran
tų ir užliejo apielinkes. No- 
gent-sur-Marne daug namų ir 
fabrikų talkšo vandeny.

Turkai ištrėmė trisde
šimt komunistų

ISTANBl'LAS (Konstantino- 
|polis), 'Turkija, kovo 25.—Tur- 

vyriausybė suėmė irk u c

me trisdešimt franeuzų ir bel
gų komunistų, kurie buvo at
vykę turkų tabako darbininkų 
kurstyti.i

Britą kairieji reika
lauja visiško armijos 

panaikinimo
LONDONAS, kovo 25. — 

Karo ministeriui, 'Tomui Sha\v, 
vakar pasiūlius parlamente ar
mijos sąmatas, siekiančias vi
so $70,470,000, darbiečių kai
rieji pareikalavo, kad armija 
butų sumažinta visu šimtu tuk
siančiu vyrų.

Kadangi dabar, karo minis- 
terio pranešimu, britų armija 
susideda iš 118,000 kareivių— 
37,000 mažiau, ne kad buvo 
1914 metais, — tai toks suma
žinimas reikštų beveik visišką 
armijos panaikinimą.

Karo ministeris pasakė, kad’ 
vyriausybė stojanti už ginkluo
tės sumažinimą lik sutartimis.

Oro katastrofos
Trys užsimušė filmų aktorio 

aeroplanui nukritus

LOS ANGELES, Cal., kovo 
25. — Netoli nuo Alhambros, 
Los Angeles priemiesčio, nu
krito ir užsidegė aeroplanas, 
filmų aktorio Wallace Reery 
nuosavybė. Pilotas George 
Maves, antras pilotas Lynu 
Hayes ir Maves žmona, Cyn- 
thia, žuvo liepsnose.

Pilotas ir du pasažieriai 
skaudžiai užsigavo

MEMPHIS, Tenn., kovo 25. 
— Ties Garroltonu, Miss., jų 
aeroplanui nukritus, skaudžiai 
susižalojo pilotas Jobu Temple- 
ton, chicagietis, ir du jo pa
sažieriai.

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

Gali bu t da ugiau sniego iš 
ryto; šalta; stiprus žiemių ry
tų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 290 jr 270 F.

šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 6:07. Mėnuo teka 4:34 
ryto.

Italijos astronomas 
skelbiasi suradęs 4 

naujas planetas
Ir ‘Užneptunio’ planetą prof. 

Bendandi sakosi suradęs 
anksčiau nei Lęwell’io ob
servatorija

ROMA, kovo 25. — Prof. 
Rafael Bendandi, žinomas ita
lų seismologas ir astronomas, 
sakosi esąs suradęs keturias 
naujas planetas, tarp jų ir Už
neptunio planetą, apie kurios 
suradimą neseniai paskelbė Lo- 
well’ib observatorija Flagstaf- 
fe, Arizonoj. Tą planetą jis 
suradęs jau prieš šešis mėne
sius, bet ligšiol apie savo at
radimus nieko neskelbęs.

Prof. Bendandi sako, kad jo 
surasta pirma nauja planeta 
esanti 7,000 milijonų kilomet
rų (4,349 milijonus mylių) to
lumo nuo saulės. Ji esanti 150 
kartų didesnė už musų žemę 
ir apskriejanti aplink saulę per 
360 metų. [Žemė apskrieja ap
link saulę per 365 dienas.]

Antra prof. Bendandi suras
ta liauji planeta esanti dar di
desne. Ji esanti daugiau kaip 
6,210 milijonų mylių tolumo 
nuo saulės. [Tai ta pati “Už
neptunio” planeta, kurią vė
liau pastebėjo ir Lowell’io ob
servatorija. Neptūnas yra 2,- 
793(4 milijono mylių tolumo 
nuo saulės.] Ji esanti daugiau 
kaip 500 kartų didesnė už že
mę ir apskriejanti aplink sau
lę per 700 metų.

Dvi kitas surastas planetas 
prof. Bendandi sakosi dar te- 
bestudijuojąs.

Meksikos maištininkų 
bandos vadas sušau

dytas
MEKSIKOS MIES'TAS, kovo 

25. Fererijoj, netoli Du- 
rango Miesto, tapo sušaudytas 
Guadelupc Ilernandez, partiza
nų vadas, kuris su savo ban
da terorizavo Du rango ir kai
mynines valstijas ir atsisakė 
priimti amnestiją, valdžios pa
siūlytą po praeitų metų gen. 
Escobaro sukilimą.

Kątastrofingas apart- 
mento gaisras Gary
įGARY, Ind., kovo 25. — 

Anksti šį rytą čia kilo viena
me apartmentų trobesy gais
ras, išsiplėtęs su tokiu smar
kumu, kad žmonės, pabudę iš 
miego, vos suskubo vienmarš
kiniai pabėgti. Vienas vyras 
žuvo ugny, vieno pasigenda
ma, o dar vienas buvo pavo
jingai sužalotas.

Praloto Olšausko Byla Vy
riausiame Tribunole

Byla tardoma vėl uždaromis durimis, dėl 
to žinios apie jos eigą medžiojamos 
Įvairiais aplinkiniais keliais

7. [LŽ], - 
publikai, kad 
byla busian- 

uždaromis du- 
Teismo posėdy

KAUNAN, vas. 
Teismas pranešė 
praloto Olšausko 
ti sprendžiama 
rimis. Teismo posėdy galėsią 
dalyvauti teisėjai, teismo dar
buotojai, advokatai ir teisinin
kai. lokiu hudu 
dėmesio centru tampa teisino 

kuluarai
ir smalsiai gaudomas kiekvie
nas žodis teismo salėj posėd
žio metu pasakytas, o labai no-

Garlaivis paskandino 
valką; Įgulos žmo

nės išgelbėti
BALTIMORE, Md., kovo 25. 

— Per tirštą miglą garlaivis 
Culverl užgavo ir paskandino 
Chesapeake Įlankoj vaikę Mary 
Clare. Valko kapitonas ir as
tuoni kiti įgulos žmonės pa
vyko išgelbėti.

Sprogimas Brazilijos 
kreisery; 12 sužeistų
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, kovo 25. — Iš Santos pra
neša, kad kreisery Minas Ge- 
raes įvyko garinio katilo tūlų 
sprogimas, kurio dvylika jū
reivių buvo sužaloti.

$40,000,000 dėl potvynių 
nukentėjusiems

PARYŽIUS, kovo 25.—Fran
cijos parlamentas kaip vienu 
balsu priėmė nutarimą paskir
ti 40 milijonų dolerių dėl pa
starųjų didelių potvynių pietų 
Franci joje nukentėjusiems šel
pti.

Pasigenda lakūno
OAKLAND, Cal., kovo 25. 

— Pasigendama milijonieriaus 
Winfieldo Hale, lakūno, kuris 
praeitą penktadienį išskrido 
aeroplanu iš Cheyenne, Wyo., 
į Oaklandą, bet kelionėj kaž
kur prapuolė.

MI’LKSIKOS MJEŠTAS, kovo 
25. — Respublikos preziden
tas Rubio susirgo gripu.

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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rint, šis tas teismo kuluaruo
se galima sužinoti, nereikia ei
ti nė pas Konradų arba Per- 
kauską. Nors kuluaruose pasta
tytas sargybai policiantas ir 
šnairai žiurėjo i šnibždančius 
tarp savęs žmones. O ko ne
pasisekė sužinoti teismo kulu
aruose, tą reikėjo pridurti ku
rioj nors kavinėj nugirstomis 
apie bylos sprendimą žiniomis.

Du skundai.
Antai, kuluaruose kalbėjo, 

-kad Vyr. tribunolas formalu
mus atlikęs, skaitęs praloto Ol
šausko Įgaliotinio p. Tumėno 
pasirašytą apeliacijos skundą. 
Skundas buvęs gana ilgas, nes 
p. Tumėnas rašęs kaip ir kon- 
trakaltinimo aktą ir Įrodinėjęs, 
kad Kauno Apygardos teismas 
praloto Olšausko bylą išspren
dęs negerai.

Būtent, per maža tebuvę į- 
rodymų, kad

pralotas Olšauskas nužudęs 
Ustjanauskienę.

Be to, p. Tumėnas daręs 
priekaištą Apygardos teismui, 
kad jis per daug pasitikėjęs 
Ustjanauskienės dukters Ele
nos liudijimais, o tai esą ne
galima, nes ponios Krasauskie
nės parodymai esą subjekty
vus.

Ričardo istorija, 
Tumėno nuomone, taip gi ne
santi tinkamai nušviesta ir ge
rai išaiškinta, o neaiškumai tu
ri eiti praloto Olšausko nau
dom

Del tų ir kitų apeliacijos 
skunde suminėtų faktų Tumė
nas prašęs Vyr. trib., kad Kau
no Apygardos teismo sprendi
mą panaikintų, t. y. pralotą 
Olšauską išteisintų, o civilinį 
ieškinį atmestų.

Valstybės gynėjo skundas, 
sako, esąs gana rimtas ir mo
tyvuotas. Mat, valstybės gynė
jas Apygardos teismo sprendi
mu, svarbiausia esąs nepaten
kintas nusikaltimo kvalifikaci
ja, būtent, Apygardos teismas 
pralotui tik todėl paskyręs ma
žą bausmę, ka<l jis nusikalsta
mą darbą dirbęs susijaudinęs.

,Valstybės gynėjas su tuo 
griežtai nesutinkąs.

(Bus daugiau)

--------------- -----------------------------------------------------
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Krepiant teisybes šviesą j neteisingus ir
t '

suklaidinančius paskutiniuose cigaretu
* 4

S

skelbimuose raportus

4 KITAS IŠDIRBĘ JAS nori šaky f apie 
jo išdirbystę, tai ne musų reikalas. Nors 
jis ir matytų tinkamu klaidingai savo 

išdirbystę perstatyt, tai tas irgi yra jo reikalas- 
ne musų.

Bet kuomet, jo skelbime, jis šneka daugiau, 
kaip apie jo išdirbystę, ir neteisingai raportuoja 
arba palieka suklaidinančius įspūdžius apie 
kitus cigaretus—tuomet mes jaučiam, laiką iš
reikšt teisybę.

Kiek laiko atgal vienas išdirbėjas naudojo 
šiųoft raportus savo apgarsinime:

“Ekstra slaptingas džiovinimo metodas prašalina 
is (--------------) kenksmingus erzinimus, graužian
čius aitrumus, kurie randasi senovišku budu išdir
ba m uos cigaretuos, ir kurie erzina gerklę yra kosė
jimo priežastis.

“Nepaisant kaip brangiai ar kaip pigiai jus už 
cigaretus mokat, jus gaunat vieną iš dviejy gene- 
rališkų rūšių, ir ne daugiau, kaip dviejų. Vienoj 
k:asėj jus gaunat biiionus senovišku budu išdirb
tų cigaretu ir kitoj klasėj jus gaunat (--------------),
džiovintą cigaretę, moderniško mokslo išdirbystės 
cigaretę, iš kurio kenksmingi erzinimai prašalinti 
ekstra slaptingu metodu, kurį išaiškina žodis, ‘Džio
vinti’.”

TZ UOMET ŠIE FAKTAI pirmiausiai buvo’ 
skelbiami, mes priėmėm kaip netikėtą to 

išdirbėjo apgarsinimo atmainą, ir kad tai ma
nėme, nebuvo apsvarstyta. Padaręs pora tokių 
raportų, jis šią skelbimų formą apleido. Tačiau 
kiti naudoti faktai jo skelbimuos užtėmyti Fed- 
eraiės Pirkly bos Komisijos.

Federalės Pirklybos Komisijos veikimo rezul
tatas tas, kad jam liepta sulaikyt garsinto fakto 
apgarsinimuose, būtent, kad galit būt laibi, 
rūkydami tos rūšies cigaretę, ir buvo paliepta 

sulaikyt kitus neteisingus faktus, o ypač argu

mentą, kad visi gali būt laibais, rūkydami tos 

rūšies cigaretus. Jis ir vėl pradėjo naudot tą 
faktą skelbimuos su permainom.

EI BET KURIS IŠDIRBeJAS nori sakyt, kad 
tabakas, kurį jis naudoja, turi “kenksmingų < 

erzinimų, graužiančių aitrumų, kurie kenkia 
gerklei,” ir po tam tvirtint, kad šie dalykai pra
šalinami karštį naudojant metodu, tai jo reika
las. Bet kuomet jis bando suteikt įspūdį, kad tai 
yra generališkai praktikuojama naudot cigar- 
etuose tokį tabaką kaip jis aprašo, mes protes
tuojant už bandymą įžeisti pramonę.

Mes musų cigaretuose niekumet nenaudojont 
tų tabakų, kuriuos tinkamai galim aprašyt, kaip 
turinčius “kenksmingus erzinimus, graužiančius 
aitrumus,” ir netikini, kad kitų išdirbėję jie 
naudojami.

Jei tas išdirbėjas nori garsinti karščio metodo 
naudojimą, vadindamas tuo džiovinimu ar bet 
kuo, tai jo privilegija. Bet kuomet, taip dary
damas, jis bando suteikt įspūdį, kad jis vienin
telis cigaretu karščio metodo vartojimu išdir
bėjas, vėl turi būt pasakyta teisybė.

Garsinimas neteisingo fakto nėra didesnis 
iškraipymas teisybės, kaip sakyt, kad karščio 

naudojimas tabakuose yra išskirtinas metodas 
bet kurio išdirbėjo, i

pAKTAS yra, kad tabako išdirbystei naudo- 

jimas karščio yra veik paprasčiausias ir 

pasauly praktikuojamas išdirbystei metodas, i , . • ,• •
i Jis yra praktikuojamas senai.

Mes tabako išdirbystei naudojam karštį la

biausiai mokslišku ir moderniškiausių budu, 

sutaisydami tų lengvų, kvepiančių, nunokusių 

tabakų, kurie neša jų naturališką gerumą 

CAMEL cigaretuose. Pirmiausią CAMEL cigar

etę mes išdirbom karščio metodu. Kiekvieną iš 

bilionų cigaretę kuriuos mes išdirbom nuo to 

pirmo buvo, išdirbtas karščio metodu. Mes at- 
sidedam karščiui padaryt musų gerus tabakus 
dar geresnius.

AR IŠDIRBeJAS AR NE by tik turėtų ką 

publikai kalbėt, prilipdo jo, karštį vartoti 
mašinos sumanymą, sutirštinti garą, kuris iš 

jų išeina, negali turėt daugiau veikmės pager

inimui, kaip pagautumėt garus kurie išeina iš 
jūsų imbriko kurie turėtų arbatą imbrike pa

gerint.

Musų rūšis, CAMEL, vis auga, bet mes, tačiau 

nenorim leist šiuos toli siekančius neteisingus 

faktus arba įspūdžius cigaretę išdirbystei nepa

taisytus.

R. J. Reynolds Tobacco Company
I

CAMEL Cigaretu išdirbėjai
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įvyks balandžio 13 d. 10 vai, 

P. Norkaus name. Visi na- 
malonėkite atvykti, nes t.u- 

i rime labai svarbiu reikalų. Su- 
-------------- sirinkime bus renkami delega- 
Kazys, Dagelaitė F., Anderso- tai į Seimą ir balsuojama už 
nas Viktoras, Baltrukonienė A., Pildomąją Tarybą. 
Banionienė L., Banionis Vincas 
ir Smigelskis Antanas.

Atrodo, kad šie žmonės 
tinkamiausi būti delegatais, 
jie s'tovi už Susivienijimo 
rovę.

Beje, skaitau busiant ne 
šalį priminti visiems kuopos 
riams, kad balandžio 2 d. įvyks! 
svarbus susirinkimas. Tas su
sirinkimas' bus svarbus todėl, 
kad jame bus renkami delega- 

1 tai į Seimą ir balsuojama už 
Pildomąją Tarybą. Visi nariai 
privalo atsilankyti. Tie, kurie 
neatsilankys, bus baudžiami.

KORESPONDENCIJOS S
■mi

Detroit, Mich
Visokiu naujienų po biskį

Fin. rast. .J. M.

Bevažinėdamas su “Naujienų” 
kontestu visko užvažiuoji ir vi
sokių dalykų tenka patirti. Ko
vo 15 d. sustojome pas ponus 
Sinkus, kurių gyvenimo vieta 
yra 4180 Cabot St. Na, ran
dam šaunų vakarėlį surengtą ir 
pusėtiną būrį naujieniečių. Bū
tent, ponus Ramučius. Overai- 
čius ir daug kitų svečių, kurių 
vardus nesužinojau. Mat, ilgai 
ten negalėjome sustoti ir 
j ome važiuoti kitur, kad 
dus daugiau skaitytojų.

Ponai Sinkai yra geri 
nes ir seni 
jai. Dabar ir 
dėjome. Vadinasi, jas' užsipre
numeravo visiems metams. Sin- 

turi porą sūnų; jaunesnysis 
geras smuikininkas ir ge- 
aktorius. Vyresnysis su
turi palink

Winnipeg, Kanadayra
nes j
£e‘ i širdingos padėkos žodis, skiri.i-

tai dolerio sutaupyti nesirūpi
no. Pinigas jo kšenėj, taip sa
kant, nei sušilti nespėdavo. Kai 
ir darbo neteko, tai burną pa
šlapinti jis visgi mėgo. O ka
dangi pinigu neturėjo, tai sko 
Tinosi iš kitą. Skolino iš visų, iš 
ko tik galėjo gauti, 
pardavė laikrodėlį ir 
kius daiktus. Bet to 
užteko. Tąsyk jis
[.tvertis kitokių priemonių.

Tame pat name gyvenantis 
burdingierius kartą parsinešė 
savo uždarbį čekiu, čekį mai
nyti nesiskubino.' Jaunasis vy-

rūkas tatai nutėmijo. Jis’ pa
sikniso po stalčių ir suradęs 
čekį išdūmė. Nukentėjusis pra
nešė policijai, kad sulaikytų če
kį. Bet jau buvo pervėlu. Če
kis jau buvo išmainytas, o pa
rašas ant jo sufalsifikuotas.

turėjo dar nemažai nesmagu m ų, 
kol dasigavo į darbų.

kai 
bus

pro 
na-

mas St. Bonifac’o lietuviams 
už lietuvių tarpt vienybės pa 
laikymą.

tu vė
su ra-

žmo-
Keleivio” skaityto-

‘Nauj ienas” pri- Waukegan, III
Iš SLA. 262 kuopos veikimo

Kovo 9 d. aukščiau minėta
;imo prie medici- kll°Pa laikf .savo mpnesin> su‘

. I civinbima Pirmin 11 ain fnnn nnr.
nūs
nos ir atletikos. Reikia many
ti, kad jis bus geras daktaras 
ir geras sportininkas.

sirinkimą. Pirmiausia tapo per
skaitytas' ir priimtas protoko
las. Į kuopą įstojo vienas nau- 

Patys ponai Sinkai yra links-pas naiYs Ignas Motiejaitis. 
mi žmonės ir mėgsta muziką, i Paskui PrieWa Prie laišk9 skai- 
Todel jie ir savo sūnūs leidžia I Cmo- Na*> žiur,me> kad lalik9 
muzikos mokytis. Bet aš nuo i surinko visa krūva. Nors jie 
temos visai ' nuklydau. Tadjbeveik visi beverčiai, vienok 
grįžtu vėl prie vakarėlio. P-ni įreikia kaityti. Matyti, atsiran- 
Sinkienė yra gabi gaspadinė ir 
moka gerai pagaminti valgius. ir muslJ
Valgių buvo visokiausių ir visi 
labai gardus. Svečiai laiką tik
rai linksmai praleido.

Iš važiavę iš ponų Sinkų, už
sukome pas ponus Medelius, ku
rie yra linksmi žmonės. Su 
jais visuomet yra smagu susi
tikti ir pasikalbėti. Reikėjo ir 
pas juos truputį pasilinksmin
ti. Ten užtikau porą gražių pa
nelių, neseniai sugrįžusių iš 
Lietuvos. Jos Amerikoj gimu
sios, lwt Lietuvoj augusios. Pa
nelės Jdedeliutės yra gero budo 
ir puikiai išauklėtos. Malonu su 
jomis pasikalbėti. Užklausiau, 
kaip Lietuvoj žmonėms gyvena
si. Aatsakė, jog tiems, kurie 
turi daug pinigų, gyvenasi la
bai gerai. Valdininkai irgi ne
labai tesiskundžia. Visai kas-ki
ta su darbo žmonėmis. Tiems 
tai pyragų nėra. Apie Smeto
nos valdžią* sakė panelės. Lie
tuvos žmonės daug ką mano, 
bet viešai nedrįsta kalbėti...

Pirmą kartą 
daug nesinorėjo 
kiais klausimais 
kartą su jomis 
čiau išsikalbėti, 
siu daugiau.

P-nas Medelis
sų” dirbtuvėj kaipo 
Tą darbą jis jau turi per ilgus 
metus.

Apie darbus vis tenka tą pačią 
giesmelę pakartoti: jų nėra, ne
žiūrint į tai, kad kai kurie ka
pitalistai šūkauja apie “pros- 
perity”. Atrodo, kad bedarbių 
skaičius nei kiek? nemažėja. Vi
sur jų būriai vaikščioja. Kas 
toliau bus. tai tiesiog sunku 
pasakyti.—J. P. šunkoraitis.

susitikus, per- 
paneles viso 

varginti. Kitų 
gal teks* pla

tų syk parašy-

dirba “spring- 
užveizda.

ir

CIeveland, Ohio
Bolševikui nepasisekė. — SLA.

14 kuopos reikalai

da geros širdies žmonių, kurie 
-1 kuopos neužmiršta. 

Neprašomi jie nori mus pamo
kyti, kų reikia rinkti Į Susivie
nijimo Centro Valdybą. Perša 
labai ištikimus žmones. Tikre
nybėj tie žmonės yra ištikimi 
tik tavorščiams. lad be reikalo 
jus storavoja<tes ir liejate aša
ras. Mums yra gera senoji val
dyba, o tavorščių gengės mes 
nenorime.

Komitetas išdavė raportą apie 
įvykusį kovo 1 d. dzimdzių va
karą. Vakaro programą išpildė 
Olšauskas ir Vanagaitis. Pavy
ko gerai. Kuopa liko patenkin
ta. Juo labiau, kad ir pelno pa
daryta.

Gauta laiškas nuo Jono Sese- 
vičiaus, kuris serga jau keli 
metai. Laiškas perskaityta ir 
priimta. Iš kuopos iždo paau
kota penki doleriai. Iš narių 
surinkta $10. Po dolerį auka
vo sekami: Antanas Rybikaus- 
kas, Pranas Venckus. Antanas 
Rukšėnas, Aleksas Venckus, 
Pranas Norkius', Jonas Dunaus- 
kas, Vincas Stukas, Ignas Mo- 
tiejaitis ir Juozas Mačiulis; po 
50 centų — Vladas Malukas ir 
St. Vaišnoras. Viso tokiu budu 
susidarė $15, kurie tapo pasiųs
ti Sesevičiams su linkėjimais 
nuo kuopos greit pasveikti.

Buvo įteikta dovana Juozui 
Mačiuliui, finansų raštininkui, 
už pasidarbavimą kuopos labui. 
Padovanota auksinė plunksna.

Jūsų Juozas' taria jums nuo
širdų ačiū už plunksną. Dabar, 
pažiurėjus į dovaną, ant kurios 
matosi raidės SLA 262 kp., bus 
dar daugiau energijos dirbti 
kuopos labui.

262 kuopa taria didelį ačiū 
draugams Gauraičiams už pri
ėmimą dzimdzių ir suteikimą 
jiems nakvynės bei pavaišini- 
ma.

Sekamas kuopos' susirinkimas

Winnipego (Manitobos pro
vincijoj) miesto priemiestis, 
kuris tik sulig prie Manitobos 
provincijos priskyrimu (gal kai
po dideles upės skiriamas) yra 
žinomas' kaipo St. Boniface. | 
Jame randasi keletas lietuvių. į 

) kurie neseniai buvo surengę po- 
į rą šokių vakarėlių, iš kurių 
jiems liko gryno pelno $16.00. 
Kadangi jie neturi jokios orga
nizacijos (kai kurie jų priklau
so prie Winnipege esančių lie
tuvių draugysčių, k. t. W. L. D. 
P. D. ir A. L. D. L. D. 217 kp.);

’ ir kadangi į jų surengtus šokių 
; vakarėlius lankėsi iš Winnipegc 
. lietuviai, tai St. Baniface lietu- 
1 viai, norėdami su winnipegie- 
čiais gerus santykius palaiky
ti, — ypatingai su draugijomis. į 
— visus likusius pinigus sumo 
je $16.00 paaukavo sekančiai: 
(1) Winnipego Lietuvių Darbi
ninkų Pašelpinei draugijai $8.00 
ir Winnipego Amerikos Darbi
ninkų Literatūros draugijos 217 
kp. $8.00. Kad nebūtų įžeidimų, 
kai kurių St. Bonifac’o lietuvių 
prašomas norėčiau priminti, kad 
veik visi pinigai buvo nuskirti 
vien dėl A. L. D. L. D. 217 kp. 
Toks' pasielgimas, be abejo, bu
tų nesantaika tarp lietuvių įgy
vendinęs.

Ir todėl sulig W. L. D. P. 
D-jos ir A. L!* D. L. D. 217 kp. 
nutarimais, varde abiejų viršmi- 
nėtų draugijų St. Bonifaco lie
tuviams už suteiktus draugi
joms pinigus išreiškiu širdingos 
padėkos žodžius.

Kazys Beniušis, 
W. L. D. P. D. prot. ir A. L.

D. L. D. prot. ir fin. sekretorius

dar kito- 
ilgam ne

sumanė

Tame pat name atsitiko ir 
kitas' nemalonus dalykas. Gy
venantis tame name vyras turi 
dviratį, kuriuo jis važinėja į 
darbą. Vieną rytą jis pasižiū
ri į savo dviratį, o tas visas 
išardytas. Padaryta žmogui ge
rokai nuostolių, o priegtam jis

Darbai pas mus eina vis' blo
gyn ir blogyn. Blogiausia dir
ba gumos fabrikai, ypač Gootl- 
rich ir Kaufman. Kaufmar.o 
įmonėj beliko vos 19 vyrų, — 
visos kitos moterys. Mat, mote
rims mažiau tereikia mokėti, to- kitės_pas lietuvi 
dėl jas priima, o vyrus atlei
džia. Atleidžiama net ir tei ty
rai, kurie jau per kelis metus 
Urbo tame fabrike.

Atrodo, kad nevcdusiemsl vy- 
jarns' kitokios išeities nėra, kaip

tik apsivesti ir savo žmonas 
leisti dirbti, o patiems prižiūrė
ti namus ir virtuvę...

Tai užstojo laikai!
—Skiukis-bukis-be uodegcn.

DETROIT, MICH.
Norintieji pirkti ar statyti naujo

viškus namus prieinamomis kaino
mis ir geriausiose vietose — kreip-

FANK G. YURK,
9533 Sussex, Detroit

Feen-a-mmt

Lietuvių Draugystė laike sa
vo susirinkimą Gudrich House 
svetainėj. Buvo atkiūtinęs ir 
bolševikas Kumštis ir norėjo 
slapta įsigauti Į susirinkimų. 
Tačiau bolševiką pastebėjo dže- 
nitorius ir nuleido jį trepais že
myn. Bekrisdamas Kumštis nu- 
sibalnojo savo kumštį ir susi
keikęs, kad negavo Įkišti savo 
nosies į susirinkimą, nukrevei- 
zavo namo.

Kiek teko girdėti, tai SLA. 
14 kuopa rengiasi delegatais į i 
Seimą rinkti visus gerus lie
tuvius, kurie yra daugiausia pa
sidarbavę kuopos labui. Numa
toma. kad šie žmonės bus iš
rinkti delegatais: Zdanis Anta
nas, Grigienė Agota, Pelaitis

UboMiotoji) 
.Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -RADIOS--PIANH

Got

Kitchener, Ont
Kent

IKI 2 VAL. PO PIETŲ

RINEJ

Parduodame ant lengvų išmokėjimų

Jos. F. Budrik, Ine

f

PROBAK
90, kaina su 

su viskuo už

KETVERGAIS NUO 7

Iš Stoties W.
IKI 8 VAL. VAKARE

H. F. C. 1420 k

M

Sparton 
tūbų, su 
už
Sparton
su viskuo už
Philco Sreen Grid 
viskuo už

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

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

Sempeilo bleldaa — 10c

PROBAK CORPORATION
MVvm* o**“••»••• tote* ImtCk, Mm. 

AM HUT AVINUI N1W YORK

Radio modelis 930, 9 
viskuo $89
10 tubi! $159.85

$79

Nauja Brunswick Radio 9 tūbų 
su 4 Sreen Grid tubo- CIIZT 
mis, su viskuo, kaina M* I w I
Atwater 
už
Majestic
tūbomis,

LISTERINE
KILIS GERMS IN 

15 SECONDS

aCOLD?

premijų
VERTES

At the first sign of a 
cold or sore throat, 
ga r g le with full 

strength [isterine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and [isterine kilis 
germsinisseconds.

Sekite šį laikrašti 
dėl pranešimų 
—NEUŽILGO

KIRK’S 
American Family 

Soap and Flakes

Pas mus randasi tikrai nelai
mingas namas. Tame name gy
veno šeši lietuviai. Vienas jų 
—Kanados lietuvis. Tai dar 
jaunas vyrukas. Ir matyti, kad 
jis savo jaunas dienas labai 
linksmai leidžia. Kada dirbo,

STAKT SAVING 
VVRAPPERS

NOWi

Pirkdami tiktai iš Budriko Muzikos Krautuvės busite pilnai pa
tenkinti. Didelis pasirinkimas naujų 1930 modelių: Brunswick, 
Victor, Sparton, Majectic, Philco, Bosh, Atwater Kent, Zenith. 

Su tikra garantija ir dykai metams patarųavimas.

Pianų kainos sumažintos, Grojik
as Pianas mažai var- CjCįft 
totas už 45^0

DEL IS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimoI 
Gydykit kiekvieną jsipio- 

'<■ mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su žiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Victor, 10 tūbų su ^%17R 
viskuo, už < I

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

$109
$116

BUDRIKO RADIO VALANDOS
NEDALIOMIS NUO 1

Iš Stoties W.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Play This With Pathos

sotus tuis cteoss- ootao 
Puzz-te - • ‘ tarot So easv £

A.I'A

iMjiTFES
Night and Morning to keep 
them Ciean, Clear and Healthy 

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

Murinę Co^Dept.H. S.. 9 B. ()kio£t.,Chic>go

a wo(?p no scvexl cevrt<2,s WM A&E
FOREVER!

Or TUO CDCTUST GET 
6OCKS /A) 6QU?{.
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MILŽINIŠKA DUOKLĖ KAPITALO NAUDAI

vietoje $100.00 — $115.00, vietoje $200.00 —

Naujas muitų bilius, kurį tik-ką priėmė Jungtinių 
Valstijų senatas, rodo, kas yra tikras šios šalies gaspa- 
dorius.

Tuo bilium uždedama 580 milionų dolerių muitų 
prekėms, importuojamoms iš kitų šalių į Ameriką. Kas 
tuos šimtus milionų dolerių (kasmet) sumokės? Pavir
šium žiūrint, atrodo, kad importieriai, t. y. svetimų ša
lių pramonininkai ir pirkliai, kurie gabens savo prekes 
į Ameriką. Bet juk tos prekės bus pardavinėjamos 
(kaip ir kad dabar yra pardavinėjamos) Amerikos gy
ventojams. Pirkikai turės užmokėti ne tik importuotų 
prekių vertę, bet ir importo muitus, kurie bus toms pre
kėms uždėti.

Taigi tie $580,000,000 muitų yra nauja mokesnių 
našta Amerikos žmonėms.

Bet tai dar ne viskas. Jeigu Amerikos žmonės tu
rės permokėti kasmet po pusę biliono dolerių už pre
kes, įgabenamas iš užsienių, kuomet įeis į galią nauja
sis muitų (tarifų) įstatymas, tai tas dar anaiptol ne
reiškia, kad jie pirks Amerikoje gaminamas prekes se
nomis kainomis. Anaiptol. Muitų kėlimo tikslas yra vi
sai ne tas, kad priversti žmones mokėti aukštesnes kai
nas tik už importuojamus iš užsienių daiktus. Iš to ne
būtų jokios naudos Amerikos kapitalistams.

Importo prekių pabranginimas yra tik priemonė, 
o ne tikslas. Tikslas yra sudaryti sąlygas, kuriose Ame
rikos kapitalistai galės kelti kainas savo prekėms. Sa
kysime, tam tikrai importuojamai prekei (muilui) tapo 
uždėtas muitas, kuris sudaro 15% jos kainos; tuomet 
jos kaina šioje pusėje muitinės bus vietoje $1.00 — 
$1.15,
$230.00, ir t. t. Bet kuomet importuotas muilas kainuos 
15%( daugiau, negu jisai vertas, tai ir Amerikoje paga
mintas muilas bus pardavinėjamas apie penkioliką nuo
šimčių brangesne kaina. Panašiai bus ir su visoms ki
toms prekėms, kurioms tapo pakelti muitai. Jos visos 
pabrangs daug-maž tiek pat, kiek bus muitais pabran
gintos užsienių prekės.

Jeigu Amerikos žmonės turės sumokėti kasmet pen
kis šimtus milionų su viršum dolerių1 daugiau už impor
tuojamas prekes, tai jiems teks dar daug daugiau su
mokėti už “namines” prekes, kurių kainos dėl muitų 
bus pakeltos, nes namie pagamintų prekių parsiduoda 
juk nepalyginti daugiau, kaip atgabentų iš kitur.

žodžiu, tas muitų bilius reiškia milžinišką Ameri
kos žmonių plėšimą. Ir nėra jokios vilties, kad1 kas nors 
užkirstų kelią jo ivykinimui praktikoje. Flederalis at
stovų butas jau turi priėmęs panašų bilių, tik dar ar
šesnį, negu senato. Dabar turės būt išlyginti skirtumai 
tarpe tų dviejų įstatymo sumanymų, ir, žinoma, lygi
nant, bus padaryta kompromisas tarpe to, ką nubalsa
vo senatas, ir to, ką nubalsavo atstovui butas. Gi kom
promisas bus ne geresnis už senato bilių, bet veikiausia 
dar už jį blogesnis.

Tai yra Amerikos 'stambiojo kapitalo užsimojimas 
ąpkraustyti publikos kišenius. Smulkieji biznieriai ne 
tik neturės jokios naudos iš muitų padidinimo, bet dar 
nukentės, nes juo prekės darosi brangesnės, tuo mažiau 
žmonės perka. Keista tečiau, kad nei farmeriai, nei dar
bininkai, nei smulkieji biznieriai nekelia balso prieš šitą 
plėšikišką muitų politiką. Ne be reikalo kapitalistų kla
sė Amerikoje taip tunka!

K. NORKUS IŠĖJO Iš JOKŪ
BAIČIO ĮSTAIGOS

“Argentinos Naujienų” 11- 
am numeryje įdėta žinomo Ar
gentinos biznierio Jono Jokū
baičio pranešimas, kad Kastan
tas Norkus jau yra pasitraukęs 
iš jo įstaigos, “Europos Laivy
no Agentūros”.

Jono Jokūbaičio Įstaigos kam
bariuose yra ir “Argentinos 
Naujienų” redakcija.

K. Norkus redagavo “A. Nau-i
j ienas”, vesdamas jos špaltose po

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pastų:

Mętjyns -------------------------- $8.00
Pusei metu ...........-___ _____  4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija -T—„   - 8c 
Savaitei -- -------- „ ________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metu -__  8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _ __ _____ 1.25
Vienam mėnesiui .......------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams $8.00
Pusei metu _______ ____ ___ 4.0$
Trims mėnesiams —_______  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

aštrią polemiką ne tik su bolše
vikų “Rytojum”, bet ir su Kon
sulu Skinkiu( kuris jau yra at
šauktas in pakeistas kitu asme
niu-. Tarp Norkaus' ir Jokū
baičio, tur būt, kilo koks ne
susipratimas dėl tų polemikų, 
kad Norkui teko savo vietą ap
leisti. Nors “A. Naujienos” 
nepraneša, bet atrodo, kad Nor
kus pasitraukė ir iš laikraščio 
redakcijos.

DIKTATŪROS PAKALIKŲ 
BURNOJIMAI

Brooklyno “Vienybė” rėžia 
pamokslą Lietuvos politinėms 
partijoms, kurios neperseniai, 

trejų metų voldemariškos 

autokratijos, turėjo progos pir
mą kartą padaryti savo suva- 
žiavimus.

Opozicijos partijų suvažiavi
mai, kuriuose dalyvavo po šim
tą ir daugiau delegatų iš viso 

, krašto, buvę, girdi, “neverti vie
nos jotos”. Jie nepajėgė “nieko 
rimto pasakyti”. Jie neparodę 
“ne tik kompetencijos, bet var
gu ir nuoširdaus noro, rūpintis 
Vilniaus klausimu”. Jie buvę 
suvažiavimai “politikierių”, ku
rie užsiima tik “demagogine po
litika”.

Toliaųs “Vienybė” išplūsta 
opozicinių partijų vadus “nykš
tukais”, “degeneruotu elemen
tu”, “klaunais” ir prikiša jiems 
pasiilgimą “valdžios lovio”. Jos 
šlykščioje tiradoje skaitome:

“Visas dienotvarkes paėmė 
siauri partiniai tautai visai 
nesvarbus interesukai. Visas 
dėmesys kreiptas' į tą įkyrų 
partinį zurgimą (ką tai reiš
kia?—“N.” Red.), — kaip 
nors įsikalbėti į valdžios lo
vį. Tai viskas. Jie dabar ma
to. kad tas negerai ir kitkas 
blogai. Prileisk juos prie 
valdžios lovio—viskas bus ge
rai. Lietuvos’ nepriklausomo 
gyvenimo dvylika metų tie 
opozicijos uodai Lietuvai zur- 
gia (?) tą pačią Įkyrią gies
mę, ir kiekvienas jų nutyla, 
nutūpęs valdžios laktoj. Tai 
vienadienis, degeneruotas ele
mentas, griaunąs šalies ner
vą, ir trukdąs jos dvasiai 
augti...

“Lietuvai ne tokių vadų 
reikia. Jai reikia vadų, sie
kiančių suvienyti tautą, išvy
ti priešus' iš Lietuvos sosti
nės Vilniaus ir jos žemių ir 
išliuosucti tautoj dar tebene- 
šančios svetimų jungą sūnūs! 
Tautą į grupeles skaldą senos 
mokyklos politikieriai, tai mi
sijai—netinka...” »
Taigi matote. Politinės’ parti

jos, už kurių atstovus rinki
muose į seimą būdavo paduoda
ma apie 80% balsų visų suaugu
sių Lietuvos gyventojų, pasiro
do, yra vadovaujamos niekam 
netikusių politikierių ir degene
ratų, kurie tik griauja “šalies 
nervą” ir trukdo “jos dvasiai” 
augti!

Ponas Valaitis, kuris dabar 
redaguoja “Vienybę”, gal būt 
nežino, kaip kūrėsi nepriklauso
ma Lietuva— tas ignorantas, 
kaip jau “Naujienose” buvo ne 
kartą parodyta, mėgsta ypatin
gai drąsiai “mokyti svietą” to
kių dalykų, apie kuriuos jisai 
mažiausiai nus'imano. Bet visi 
suaugę žmonės, kurie skaito 
laikraščius, atsimena gerai, kad 
politinėms partijoms, kurias da
bar “Vienybė” taip piemeniš
kai plusta, teko pakelti didžiau
sią naštą, kuriant Lietuvos val
stybę.

Pirmas' lietuvių tautos visuo
tinu balsavimu išrinktas seimas 
—Steigiamasis Seimas, susidėjo 
vien tik iš tų partijų atstovų, 
kurios šiandie yra opozicijoje. 
O partijos, kuri šiandie Lietu
vą diktatoriškai valdo, nebuvo 
į jį išrinktas nė vienas atstovas. 
Ir vėliaus, į kitu du Lietuvos 
seimu, tauta rinko vien tik tų 
dabar opozicijoje esančių parti
jų atstovus, kuomet smetoninių 
“tautos vadų” nepraėjo nė vie
nas.

Tai reiškia, visa lietuvių tau
ta balsavo, anot “Vienybės” — 
tik už “klaunus”, “nykštukus” 
ir “degeneratus”!

Tų partijų atstovai, kaip ži
noma, išleido žemės reformos 
įstatymą, įkorporavo Klaipėdos 
kraštą į Lietuvos valstybę, ga
vo Lietuvai viso pasaulio vals
tybių pripažinimą, sutvėrė visą 
valstybės aparatą, davė Lietu
vai nuosavą valiutą, apdengė 
kraštą mokyklų tinklu, įsteigė 
Lietuvos universitetą...

Iš “Vienybks” dabar patiria
me, kad šitie visi darbai buvo 
atlikti “viendienio, degeneruoto 
elemento”, kuris “griauna ša
lies nervą” ir “trukdo jos dva
siai augti”!

Jeigu prie “Vienybės” lovio 
prisiplakęs buvęs liaudininkas 
Valaitis ir jo padėjėjas Klinga 
(kuris anais metais važinėjo 

po lietuvių kolonijas, “dėstyda
mas” Markso teoriją) nusima
nytų bent truputį apie Lietuvos 
tautinio atgimimo istoriją, tai 
juodu žinuotų, kad daugelis 
dabartinės opozicijos partijų 
vadų, kuriuos juodu vadina “de
generatais”, darbavosi Lietuvai 
ir kovojo už jos reikalus da ir 
tais laikais, kada Lietuva ken
tėjo po carizmo jungu. Sakysi
me, Dr. Grinius (liaudininkų 
partijos pirmininkas) kartu su 
Dr. Staugaičiu buvo neužmirš
tamojo Dr. Kudirkos bendradar
biai “Varpe”. Visa eilė kitų 
darbuotojų, kurie šiandie stovi 
vai. liaudininkų arba socialde
mokratų partijos priešakyje, 
taip pat jau spaudos draudimo 
laikais skleidė apšvietą liaudy
je, užsitraukdami caro valdžios 
persekiojimus.

Vaikų vedybos 
Indijoj

Naujas vedybų amžiaus įstaty
mas. — Opozicija. — Negi
musių vaikų vedybos. — 
“Suttee”. — Jaunutės moti
nos. — Našlės likimas. —• 
Katherine Mayo knyga. —. 
Vaikų vedybos Amerikoj. — 
Russeli Sage įstaigos tyrinė
jimo daviniai.

Indijoj eina didelis bruzdėji
mas. Neseniai Gandhi su savo 
sekėjais pradėjo ypatingą ko
vą. kad galutinai atsikračius 
nuo britų viešpatavimo. Atei
nantį mėnesį anglams teks su
sidurti su nauja problema. Da
lykas toks1: praeitų metų rug
sėjo mėnesyj Indijos legislatu- 
ra priėmė įstatymą, kuris nu
stato vedybų amžių, — mergi
noms keturiojiką metų, o vy
rams' aštuonioliką. Tai reiškia, 
kad merginos negalės susituok
ti jaunesnės, kaip keturiolikos 
metų, o vyrai jaunesni, kaip 
aštuoniolikos metų.

Kai kurie mano, kad tas įs
tatymas Indijoj bus tiek jau 
pildomas (bent per kai kurį lai
ką), kaip prohibicija Ameri
koj. Tačiau indusai jokios ri
zikos nenori imti, kadangi pra
sikaltusius įstatymas baus vie
nu mėnesiu kalėjimo ir vienu 
tūkstančiu rupees (maždaug 
$360). Todėl kol įstatymas dar 
neįėjo galion, tai susituokimas 
tarp vaikų eina visu smarku
mu. Nuo balandžio 1 d. įstaty
mas bus pradėta vykdyti.

Kai legisfaturon buvo įneštas 
įstatymo projektas, tai debatai 
tęsėsi keletą savaičių. Kai ku
rie indusai labai priešinosi tam 
projektui. Jie tvirtino, kad tai 
priešinga religijai ir įsigyvenu
sioms tradicijoms. Esą priėmi
mas' įstatymo sudemoralizuos 
žmones, ištvirkins juos.

Labiau apsišvietę ir progre- 
syviški indusai įrodinėjo, kad 
ta baimė dėl žmonių ištvirkimo 
neturi jokio pagrindo. Kaniba
lai, sakė jie, savo barbariškus 
papročius taip pat teisina reli
gija. Bet ar tai reiškia, kad jų 
pusėj yra teisybė?

Kaip gi atsineša į tą įstaty
mą liaudis? Ar ji yra pasiren
gusi jį pildyti? Neatrodo. Pra
nešama, kad Gujarato distrik
tas. turintis apie 9,000,000 gy
ventojų, priešinasi tai reformai. 
Ypač didelė opozicija pasireiš
kia iš ortodoksinių indusų pu
sės. Jie tvirtina, kad naujas įs
tatymas griauna jų religiją. Ta
me distrikte vaikų susituoki
mas dabar žymiai padidėjo. 
Nuotakų amžius įvairuoja nuo 
penkių iki dvylikos metų, o 
jaunikių nuo dvylikos iki šešių 
dešimčių ir daugiau metų. Ne
mažai yra atsitikimų, kada 
mergaitės “apsiveda” dar bū
damos lopšyj. Jų jaunikiai gali 
būti tokio pat amžiaus arba 
penkių dešimčių metų.

Surat mieste pasitaiko dar 
Įdomesnių dalykų. Ten iškelia
ma vedybos dar negimusiems

Be jų pastangų nė lietuvių 
spauda nebūtų buvusi atgauta, 
nū seimas 1905 motais nebūtų 
buvęs sušauktas — tas seimas, 
kuris pirmą kartą suformulavo 
ir paskelbė pasauliui politinius 
Lietuvos liaudies siekimus.

Kas šiandie, nepriklausoma 
Lietuva džiaugdamasis, spiaudo 
į tuos “senos mokyklos politi
kierius”, tas elgiasi lygiai, kaip 
ta degloji, kuri, priėdusi nukri
tusių nuo ąžuolo gilių knisa 
to ąžuolo šaknis!

Nors smetoninis fašizmas, 
kaip ir visos diktatūros, turi 
savo pasekėjų daugiausia tarpe 
protiškų nesubrendėlių, bet dėl 
šio storžieviško “Vienybės” iš
sišokimo prieš Lietuvos demo
kratijos darbuotojus tai jau ir 
akliausiam fašistui turi pasida
ryti koktu.

miršta prie gimdymo. Nemažai j 
taip pat yra atsitikimų, kad po 
gimdymo motinos tampa inva
lidėmis.

Kada jaunutė mergai tė-kudi- 
kis apsiveda su vyru kokių še
šių dešimčių metų, tai pilnai 
galima tikėtis, kad trumpoj 
ateityj ji liks našlė. O našlių 
būklė Indijoj yrą tiesiog pasi
baisėtina. Indusų religija drau
džia našlei apsivesti. Jai lieka 
tik du keliu pasirinkti, — ar
ba tapti savo vyro šeimos ver
ge arba atsiduoti gatviniam gy
venimui. Jei ji pasilieka vyro 
šeimoj, tai ji turi dirbti sun
kiausius ir purviniausius dar
bus. Ji privalo anksčiau nei ki
ti keltis ir paskutinė eiti gulti. 
Maitinama ji yra tokiu maistu, 
kurio niekas kitas nenori. Visi 
šeimos nariai ją niekina ir daž
nai net muša, žodžiu sakant, ji 
yra vergė, kuri jokių žmoniškų 
teisių neturi.

Pasibaisėtiną našlių būklę 
ypač vaizdžiai aprašo amerikie
tė Katherine Mayo savo kny
goj “Mother India”. Savo laiku 
ta knyga sukėlė didžiausį triuk
šmą. Kai kurie žymus indusai 
bandė įrodyti, kad Mayo netie
są rašo. Tačiau pastaruoju lai
ku pasirodė kelios kitos kny
gos apie Indiją, kurios esmėj 
patvirtina tuos' faktus, kuriuos 
iškėlė Mayo. Atsirado net indu
sų, kurie drįso atvirai pasakyti, 
jog su moterimis Indijoj apsi
einama tikrai barbariškai.

1921 m. cenzas parodė, kad 
Indijoj tais metais buvo 250,- 
000 vedusių našlių, kurios bu
vo penkių metų arba jaunesnio 
amžiaus. Viso našlių 1925 m. 
buvo priskaitoma^ 26,834,838. 
Tai perdaug didelis' skaičius, 
kad į jį butų galima pro pirš
tus žiūrėti, ypač turint galvoj 
pasibaisėtiną moterų-našlių pa-

kūdikiams. Nėščios motinos pa
daro sutartį ir iškelia vedybas. 
Jeigu pasitaiko, kad viena mo
tina pagimdo berniuką, o kita 
mergaitę, tai vedybos skaitosi 
įvykusiomis.

Senovėj dar negimusių vaikų 
vedybos buvo paprasčiausias 
dalykas Indijoj. Tas paprotys 
buvo įsigyvenęs visoj šalyj. Ta
čiau laikui bėgant jis beveik 
visai- buvo pranykęs. Užsiliko 
tik keliose vietose. Priėmimas 
naujo įstatymo tą keistą papro
tį dalinai vėl atgaivino.

Reikia pasakyti, kad judėji
mas uždrausti vaikų vedybas 
jau prasidėjo gana seniai. Kul- 
turingesnieji indusai gerai su
prato, jog Indija kaip galima 
greičiau turi pasiliuosuoti nuo 
barbariškos senovės papročių ir 
tradicijų, jeigu ji nori trumpoj 
ateityj iškovoti sau nepriklau
somybę. Jų pastangomis daug 
kas jau padaryta. Bet praeis 
gal dar nemažai laiko, kol vai
kų vedybosr bus visiškai panai
kintos. O kai dėl įstatymo, tai 
mes žinome, jog kartais jis yra 
tik negyva raidė. Amerika juk 
irgi turi prohibicijos įstatymą, 
— vienok kas iš to! Jį. laužo 
visi, kas tik nori.

Prieš prohibicijos įvedimą, 
kaip žinia, daugelis' apsirūpino 
svaigalais. Taip sakant, prisipir
ko “juodajai dienai”. Tas pat 
atsitiko ir Indijoj. Kai 1921 m. 
buvo prasidėjusi smarki agita
cija prieš vaikų vedybas, tai 
vaikų susituokimas nepaprastai 
pašoko. Tais metais apsivedė 
2,336.000 vaikų, ųeturĮpčių de- 
širpties rųetų amžiaus, ir 8,500,- 
000 jaunesnių nei penkiolikos 
metų, šiandie vedusių moterų, 
kurios susituokė būdamos jau
nesnės nei penkiolikos metų, 
priskaitoma Indijoj iki 20,000,- 
000.

Kad kai kurie Indijos' papro
čiai yra žalingi ir barbariški,— 
apie tai nėra reikalo daug ir 
kalbėti. Juk ten dar visai ne
seniai buvo deginamos našlės 
kartu su savo mirusiais vyrais. 
Tas paprotys buvo žinomas kai
po “suttee”. Įstatymas, drau
džiantis' deginti ant laužo naš
les kartų su savo mirusiais vy
rais, tapo išleistas prieš šimtą 
metų. Tuo laiku fanatiški in
dusai irgi tvirtino- kad panai
kinimas “suttee” sudemorali
zuos žmones. Girdi, naikinti re
ligijos apeigas yra pavojinga. 
Šiandien apie “suttee” mažai 
tesigirdi. Tiesa, dar laikas nuo 
laiko pasitaiko tokių atsitiki
mų, kad našlė yra sudeginama. 
Bet tai išimtinai reti atsitiki
mai. Ilgainiui pranyks ir vaikų 
vedybos, kaip kad baigia pra
nykti “suttee”.

Jaunučių mergaičių apsivedi- 
mas yra nepageidaujamas ke
liais atžvilgiais. Kai legislatu- 
roj buvo svarstomas įstatymo 
projektas, tai progresyvių mo
terų komitetas, pasiremdaihas 
daktarų liudijimais, papasakojo 
neįmanomas kančias, kurias tu
ri pergyventi jaunutės motinos. 
Tos motinos dar pačios tebėra 
kūdikiai. Didelis jų nuošimtis

Tie faktai tarsi sakyte sako, 
jog Indija dar toli yra atsili
kusi nuo kitų kultūringų kraš
tų. Atsilikusi tai atsilikusi. To, 
žinoma, niekas negali užginti. 
Bet pažiūrėkime, ar kartais ir 
taip vadinamiems kultūrin
giems kraštams' nieko tuo at
žvilgiu negalima primesti? Pa
vyzdžiui, imkime kad ir Ameri
ką. Penkiose, valstijose nėra jo
kio įstatymo, kuris reguliuotų 
vedybų amžių, šeštas nustato 
amžių tik moterims. Tose val
stijose prisilaikoma senoviškų 
Anglijos įstatymų, kurie nusa
ko, kad vyras negali apsivesti 
būdamas jaunesnis kaip ketu
riolikos metų, o mergina — 
dvylikos. Trys kitos valstijos 
leidžia minėto amžiaus berniu
kams ir merginoms apsivesti, 
jeigu tik jie turi nuo tėvų su
tikimą. Louisiana valstijoj nė
ra reikalingas nei tėvų sutiki
mas. Legališkd vedybų amžiaus 
atžvilgiu Indija tad stovės aukš
čiau nei tos Amerikos valstijos.

Daugelis amerikiečių, kurie 
su pasibiaurėjimu žiuri į Indi
jos vaikų vedybas, vargu žiro 
apie Russell Sage įstaigos ty
rinėjimus, kurie buvo! paskelbti 
prieš penketą metų. Tie tyrinė
jimai parodė, kad tuo laiku 
Amerikoj buvo apie 343,000 
moterų, /kurios apsivedė neturė
damos daugiau, kaip šešiolika 
metų amžiaus. Kadangi kai ku
riose valstijose dvylikos metų 
amžiaus merginoms leidžiama 
apsivesti, tai, nėra abejonės, 
kad minėtame skaičiuj nemažai 
buvo ir tokių. Tai reiškia, kad 
vaikų vedybos yra praktikuoja
mos ir Amerikoj. Praktikuoja
mos jos yra ir kituose kraštuo
se. Bet, žinoma, ne ant tokios 
plačios skalės, kaip Indijoj.

K. A.

SLA. Reikalai
Prisiartinus rin

kimams
Prisiartinus SLA. Pildomosios 

Tarybos rinkimams, SLA. na
riams begaliniai yra svarbus 
momentas, nes nuo sumanumo 
organizacijos reikalų vedėjų 
priklauso ir jos gerovė. Gera 
tvarka organizacijoje, — tai 
jos pamatas'. Išlaikyti gerą 
tvarką organizacijoje gali tiktai 
sumanus jos viršininkai. Ir ei
liniams nariams yra kuo pasi
derėti, kuomet visi organizaci
jos dalykai yra tvarkingai ve
dami.

Netolimoj praeityj musų SL 
A. nors ir pergyveno gana aud
ringų valandų, tečiaus pergyve
no ir išaugo į milžiną ir šian
dien jau skaitosi milijonine or
ganizacija. Susivienijimas’ be 
jokios kitos malonės tapo iš
auklėtas per nenuilstamą geros 
valios žmonių triūsą ir be jo
kios kitos malonės yra sušel
pęs medžiagiškai tūkstančius' 
savo narių lietuvių darbininkų. 
Kaip iki šiol, taip dabar ir at
eityje Susivienijimo nariams 
pravartu dar gyviau susidomėti 
savo labdaringos organizacijos 
reikalais, o ypatingai šiuo mo
mentu, kuomet eina Pildomosios 
Tarybos rinkimai, kuomet SLA. 
Seimas artinasi. Susivienijimo 
nariai visi kaip vienas—pri
valėtų pasirūpinti pasiųsti į 
Seimą ištikimus Susivienijimo 
konstitucijai delegatus, nes Sei
mas, kąip vyriausioji sueiga, 
lošia svarbią rolę perkratinė- 
jant praeities' darbus ir sekan
tiems mietams užbrėžia naują 
veikimą.

Kai dėl Pildomosios tarybos 
rinkimų, tai SLA. nariai priva
lėtų vengti partyviškų užmačių, 
kokiomis dabar yra sukama na
rių galvos. Partyviškumas SLA. 
nieko gera nelemia. Užviešpata
vus partizantams, SLA. nariai 
susilauktų tiktai didžiausių er
gelių, o kas atsitiktų su pačiu 
Susivienijimu, tai irgi galima 

j spėti iš praeities kelių metų. 
Gal neliktų nieko. Aišku ir la- 
bai aišku, kas atsitiko su kito- 

I mis pažangiomis organizacijo- 
i mis, kurių jau tiktai pėdsakas 
bepaliko. Tad ne kitokio likimo 
susilauktų ir musų Susivieniji
mas. Musų triūsas, musų tur
tas nueitų ant šuns pazvanų.

Mums gerų davinių suteikė ir 
savo darbais įrodo gerbiami mu
sų veikėjai, kurie nenuilstamai 
darbavosi kaip praeityj, taip 
ir dabar sumaniai tvarkydami 
organizacijos reikalus. Kalbu 
apie p. S. Gegužį, p-lę P. Jur- 
geliutę, adv. K. Gugi, ir kitus. 
Tad balsuotojai ir privalo į 
SLA. Pildomąją Tarybą balsuo
ti už S. Gegužį, A. Mikalauską, 
P. Jurgeliutę, K. Gugį, Ragins- 
ką. Janušauską ir Dr. Klimą.

—J. V. Klastaitis.

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

Galvos Skaudėjimas
ŠALČIAI 

SKAUSMAI
Greitai palengvinami 

su
ORANGEINE MILTELIAIS

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKJNINKO 
10c ir 25c

OraNgeiNe
(POWDLRb)

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Virginian”
dalyvaujant

Gary Cooper, . Walter Huston, 
Richard Arlen, Mary Brian

Taipgi
Vitąphone Vodevilio Aklai

GARŠINKITĖŠ- 
NAUJIENOSE
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—Prašau užimti vietas! Va
žiuojam!! — rėkia kondukto
rius.

Šimto kilogramų poniutė puo
la j vagono duris. Rankose ry
šuliai ir ryšuliukai. Jie užkliū
va už vagono durų.

—Ach, Viešpatie! Klausykit, 
padėkit kas nors! Stumkit iš 
apačios, stumkit! Ach, juk pa- 
vėluosim, jei taip!.. Jule. Jule! 
kur tu!

—Aš čia, — atsiliepė iš va
gono duktė.

—Vagone? Tu jau vagone? 
Ach, Dieve! Ot vargas, iš tie
sų!.. Trauk šitą ryšuliuką, 
trauk... Imk greičiau! Vikriai, 
neš pavėluosimi

—Ot beždžionė, — murma į 
sūnūs, — gimnazistas, dar pe
rone stovėdamas, — pati, kaip 
kokia vėpla, pirmoji puola i va
goną... O kad motinai padėtų... 
ar man...

Kaziuk, nesikoliok! Nu. kas 
tai iš tikrųjų?! Juk mes tikrai 
pavėluosimi Kazy, žmonės gir
di, nesibark!

Pagaliau poniutė Įsirita vago
nam Gimnazistas, murmėdamas, 
irgi įlipa. Traukinys judinasi.

—Kur mes pakliuvom? Ar 
tik ne rūkančiųjų skyriun? Na, 
žinoma, rūkančiųjų! Ach, Die
ve!

Ne didelė bėda... — sako 
sūnūs, — papirosų neleidžiat 
rūkyt, tai bent durnų pasiuos- 
tysiu! Aš čia sėsiu.

—Bet mano nervai... aš ne
galiu — dejuoja poniutė. — Ką 
darysiu dabar?

Sūnūs jau sėdi. Duktė atsi-! 
sėda šalia vieno keleivio. Jis 
jaunas. Motina atsisėda prie
šais. Keleivis žiuri pro langų.

—Ar visi? Ar viskas? Su- 
skaitykit, ar visi daiktai? Gal 
palikom kų? — rūpinasi moti
na.

Sūnūs, ištempęs nosį, traukia

į save papirosų durnus. Duktė 
žiuri j keleivį!

—Klausyk, o kur gi ridikiu- 
lis? Kur mano ridikiulis? — 
klausia visų motina. — Jule, 
jau tu jį kur nors pametei! 
Ach, Dieve! su tokia žiople aš 
tiesiog negaliu niekur važiuoti! 
Kas gi dabar bus? Juk ten vis
kas... pinigai!..

—Mama ridikiulį laiko pati,— 
piktai sako duktė, ir prideda 
tyliau, — Galit nors tarp žmo
nių nesikoliot... Stačiai nežinau 
kų, — ruošiasi verkti.

—Ach, tiesa, jis pas mane 
rankose! — nudžiugo motina.

Valandėlę visi tyli.
—Kaziuk, negerk durnų! Tai 

nuodinga! Tau tas pavojinga!

VYRAI!
iuteikit

Gyvenimui
Naują 
Prasmę!

ĮGYKIT NAUJĄ TVIRTUMĄ.
Ar jus nuolatos jaučiatės suvargę? Ar jums sunku lai

kytis su šiandieniniu greitu gyvenimu? Kodėl nesuteikti 
gyvenimui naujų prasmę su Esorka? Jis pagelbės sugra
žinti jūsų sistemą j normalį stovį, pašalins pilvo ligas, kon- 
stipaciją. nemigą ir nervingumą.

Ir neapsimoka gauti tiktai laikinę pagelbą nuo šių ne- 
galiavimų. Keikia pilnai atbudavoti jūsų sunaikintą virš-' 
Rinimo sistemų... padaryti ją stipria ir veiklia, taip kad 
ji paverstų jūsų valgomą maistą i raumenis, kaulus, rie
bų kraujų, suteiktų jums sveikatą, kurios jus ilgitės.

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

Jo veikimas yra paremtas ant gamtinių principų. Jis sustiprina 
virškinamuosius organus ir atbudavoja visą kūną, pagelbėdamas 
gamtiniam mitybos procesui. Jis pagelbsti paversti jūsų valgomą 
maistą Į riebų, raudoną kraują, raumenis ir kaulus. Pastebėtinos 
pasekmės, kurias suteikia šis tonikas, jus nustebins ir patenkins.

Tikrai, jus džiaugsitės proga pašalinti šiemet pavasario nuo
vargį, tad nueikite į aptiėką šiandie ir gaukite bonką Esorka. Šis 
pastebėtinas tonikas neturi kenksmingų vaistų—vien užtikimas žo
les, šaknis ir žieves, kurios yra moksliškai sumaišytos, kad duoti, 
labiausia pageidaujamas pasekmes.

$EVEPĄ’$ 
eSORKa

Užtikimas Tonikas, kuris Sutvarko 
Visą Sistemą.

—Pavojinga... Nieko nepavo
jinga... Dar kų neišsimanys...
— murma sūnūs.

—Sakau tau, girdi! Kad tuoj 
nustotum! Tavo plaučiai silpni,
— prideda.

—Plaučiai silpni... Išgalvojo 
kažką... — pyksta sūnūs.

—Kad jau pakliuvom rūkan
čiųjų skyriun, tai reikės kęsti... 
Ką gi padarysi... Negi uždrausi 
rūkyti, — ironiškai pastebi po
niutė. žiūrėdama į keleivį. Tas 
ima naujų papirosą ir vėl ruko.

Vėl tylu.
—Julyte! Patrauk suknelę! 

Keliai matosi! Patrauk tuojau Į 
apačią!

—Ach! — raudanuoja duktė, 
traukdama suknelę ant kojų. 
Keleivis šypteli ir pažiūri i jos 
kojas. Paskui vėl žiuri į langą.

—Jule! — šnypščia tyliai mo
tina. — Nežiūrėk į jį! Tai ne
gražu! žiūrėk kiton pusėn!

—Ot iš tiesų prisikabino... Ką 
aš darau blogo? — beveik ver
kia duktė.

—Žiūrėk kiton pusėn, sakau 
tau! Tai nepadoru! žiuri ir žiu
ri visą laiką akis įsmeigusi... 
Jis kažką gali pamanyt!

—Nieko jis nepamanys...
—Girdi tu ar ne? žiūrėk ki

ton pusėn. O tai kaip kokia 
gatvės merga... Girdi?

—Aš pro langą žiuriu, — sa
ko duktė.

—Pro langų! Aš tau parody
siu pro langų! Palauk, atva
žiuosi tik namo!.. Atsisuk tuo
jau!

—Ach! — duktė piktai atsi
suka kiton pusėn. Keleivis šyp
teli.

—Kazy! Nerūkyk durnus, sa
kau aš tau! Tu tokiu budu rū
kyt papirosus’ Įprasi!

—{prasiu... Ką ten iprasiu, 
jeigu neleidžiat... Kiti visi gali, 
tik aš ne... — murma sūnūs.

Keleivis nebežiūri i langų, bot 
Į dukterį. Ta nusisukusi kiton 
pusėn.

— Jule! Persėsk mano vieton! 
Ten pučia, pasiūlo motina.

—Pučia? Iš kur pučia? — nu
stebo ir duktė ir sūnūs.

Jeigu sakau, kad pučia, tai 
reiškia pučia! Ką, jus moti
nos jau nebeklausct. — Tuojau 
prašau čia persėsti

—Bet, mama...
—Be jokių “bet”! — atsisto- 

ja poniutė. Pasikeičia su dukte
rim vietomis’.

Keleivis vėl žiuri pro langą. 
Tyla.

—Tamstos toli važiuojat? — 
klausia staiga jis poniutės.

—Ką? Mes? Ar toli? O, ne! 
Netoli. Mums jau greit lipt, — 
sako poniutė, maloniai šypsoda
mos.

i
—Čia, tur būt, tamstos’ dūk-1 

tė ir sūnūs? — įdomaujasi to-
liau keleivis.

—Čia? Ach, taip! Taip... Aš, 
matot, labai jauna ištekėjau... 

O tamsta, tur būt, pamanei, kad 
tai mano sesuo ir brolis? Tiesa? 
Visi taip mano! Visi netiki, kad 
tai duktė!..

—Taip, iš tikrųjų...
Kaziuk, išeik truputį Į ko

ridorių... grynu oru pakvėpuok! 
Tu čia per daug durnų prisi
traukei! Išeik, prašau tavęs!

Sūnūs murmėdamas išeina.
—Tai kų, gal būt aš kenkiu 

savo rukymu? Aš galiu nebe
rūkyti, — siūlo keleivis.

Ach, ką tamsta! Ką čia 
tamsta kenksi! Prašom nesivar
žyti Juk mes prie tokių durnų 
pratę! Aš pati netgi kartais iu- 
kau!..

—Taip? — keleivis išima 
portcigarą ir siu|p poniutei pa
pirosą. Poniutė abejoja: imt ar 
ne? Paima. /

—Julyte! Išeik minutėlei, pa
žiūrėk, kų, Kaziukas daro... Te
gu tik neišsikiša pro duris... Iš
kristi gali!

Duktė ironiškai pasižiūri į ke
leivi ir išeina.

—Tuoj grįžkit! Juk mums 
tuojau čia lipti! — šaukia po
niutė, kai jau ji išėjus.
' Valandėlę kalbasi. Poniutė ko- 
kietuoja. Ruko. Pasakoja apie 
save. Keleivis šypsosi.

—Jau tuojau stotis, — sako 
sūnūs įeidamas. — Jau lipti.

—Ach, jau., lipti! Ach, Vieš
patie! Kad tik neužmiršt ko 
nors! Kraukit daiktus. Dėkit 
greičiau! Jule, Jule, kur tu! 
Ateik gi padėti! Ach!

Visi skuba, renka vėl vienon 
vieton visus ryšuliukus.

—Ot, gaila, — sako poniute 
keleiviui kad taip trumpai!.. 
Bet jei tamsta busi šiuose kraš
tuose ir t. t. Kviečia ji pas 
save.

Traukinys švilpia.
—Ach, kad tik suspėt išlipt! 

Čia taip trumpai stovi! Julyte, 
užsisek kalnierių, kad nepūstų! 
Užsisek. Negražu, kai plikas 
kaklas! Atrodo, kaip kokia...

Traukinys sustoja. Poniutė 
puldinėja i visas puses’. Paga
liau pataiko į duris. Keleivis 
padeda išlipti.

—Labai malonu buvo važiuo
ti... Labai malonu, - - sako po
niutė. Perone stovi visi. Po
niutė mojuoja keleiviui, kurs 
žiuri pro langų. Traukinys nu
eina.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

Garsinkites Naujienose

—Labai simpatiškas žmogus,! 
—sako poniutė. —Jule, nežiū
rėk gi į visus praeivius tokiom 
keistom akim! Gali kažką pa
manyti !

—Ale! žiūrėt jau i žmones 
nebegalima!—erzinasi duktė.

Susėda į laukusį jų vežimų.
—Ar viskas? Ar turiu viską? 

Ar neužmiršom ko nors? Jus 
tik i visus žiopsot, o daiktus 
neapžiurit!'

—Ridikiulis kur? — pastebi 
staiga duktė.

—Ridikiulis? Koks ridikulis? 
Ach, Viešpatie, kurgi ridikiulis? 
—sumjšta poniute.

—Vagone paliko, — ironiškai 
sako sūnūs.

—O jus kuo rūpinatės, vėp
los! Ach Dieve mano, su to
kiais vaikais tikras vargas! Jo
kios pagalbos iš jūsų!

Poniutė staiga atsimena, kad 
ridikiulį ji pamiršo, su keleiviu 
Įsikalbėjusi.

—Aš su tokiais žiopliais nie
kur nė žingsnio negaliu pada
ryti !—sako poniutė.— Jule, ne
kraipyk akių prieš vežėją! Jis 
kažką gali pamanyti!..

“V-va”.

Pagelbėkit Savo 
Inkstams

Veikite greitai esant inkstų 
pikrikimui

JEIGU kenčiate nuo nuolatinio 
strėnų skaudėjimo, pūslės 

įdegimo ir kėlimosi naktimis, pa- 
gelbėkitc savo inkstams su 
Doan’s Pilis.

Vartojamos per daugiau kaip 
40 metų. Patariamos visame pa
saulyje. Pardavinėjamos pardavė
jų visur.
50,000 vartotojų pataria Doan’s:

.lamus A. McChinl, Retired M ereli ant, 
90(1 Hobfton Avė., Hofr Springs, Ark., 
sako: “Mano inkstai neveikė tinkamai 
ir mano bitumu skaudėjo ilgoką laiką. 
Vartojimas Doan’s Pilis greitai paliuo-. 
savo mane nuo šių skausmų.”

DOAN’S PILL
A Stimulartt Diurctic tothe Kidneys 
____ ■

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
PaminėtUDidžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytau

to, 500 meU mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa
darė sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, 
spektakliais, parodomis visuos kaimuose ir miestuose.

Šia nepaprasto proga yra ne tik dalyvaut ir ma
tyt tą viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savu gimi
nėmis ir draugais. zKELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

/

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO, BIRŽ. 7, 1930 

IŠ BOSTONO, BIRŽ. 8, 1930 
Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel 

oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų 
Draugijos

Informacijų kreipkitės į
J. AMBRAZIEJUS, P. MOLIS,

168 Grand St., B’klyn, N. Y.
“VIENYBĖ”,
y 193 Grand St., B’klyn. N. Y. 
J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St., Waterbury, Conn.
A. S. TREČIOKAS,

197 Adams St., Newark, N. J.
J. SEKYS,

226 Park St., Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS”,
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
A. VELEČKIS,
402 South A v., Bridgeport, Conn. 
r. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
“DIRVA”,
6820 Suncrior Av., Cleveland, O.
K. MAKAREVIČIUS,

95 Liberty St., Ansonia, Conn. 
K. VAIŠNORA,

Franklin Savings ir Trust Co., 
Pittsburgh, Pa. 

J. J. URBSZO,
187 Oak St., Lavvrence, Mass.

arba į
HAMBURG - AMERICAN LINE

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

1730 — 24th St., Detroit, Mich.
J. G. BOGDEN,

322 W. Long St., Du Bois, Pa. 
.1. 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. 
MLSS .L RODIS (RAUKTYTĖ), 
50 Sterling St., Worchester, Mass.
N. GENDROLIUS,

395 Broadvvay, S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS,
793-797 Bank St., Waterbury, Ct. 
P. BARTKEVIČIUS,
678 N. Main St., Montello, Mass. 
K. SIDABROS,

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS,
Richmond Trust Co., 

2701 E. Allegheny Av., Phila., Pa.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

bą, lai policininkas kapt už 
kahrieriaus ir klausia: “O kas 
nusamdė lamstą šiam darbui?”

Kadangi pilietis nepajėgė 
tinkamai paaiškinti, tai polici
ninkas ir vedasi ji pas bu

Prie “kapinių tru 
helių”

Nusivedęs, policininkas pate
lefonavo, kad nuvežtų kur rei
kia.

Keli žodžiai dėl p. V. Dambrau
sko rašto

visokių rusių, tai net 
darosi. Ir kovok su mu- 
tarakonais, o nėra kam 
uždėti ant langų arba

P-as Dambrauskas rašė “Nau
jienose” apie bakterijas' ir iš jo 
rašto atrodo, kad jis tiesiog* iš
sigandęs bakterijų prie mirusio 
kūno ir gėlėse esančių.

Tur būt jis dar nėra matęs 
visos Čikagos. Aš jam galėčiau 
parodyti visą arba dalį Town 
of Lake apielinkės. Kiek čia 
bakterijų yra! O vienok ir čia 
žmonės gyvena aplinkybių ver
čiami.

Jei p. Dambrauskas atvažiuo
tų čia, tai pamatytų kur visą 
žiemą išmatos nėra vežamos ir 
beismantai taip prirugę ir pri- 
puvę, kad moteris, kurios šir
dis yra menkesnė, negali nė 
anglies parsinešti dėl nešvaru
mo ir smarvės.

Ar čia nėra bakterijų? O ka
da kelios dienos atgal atšilo, tai 
tiesiog negalima buvo nosies iš
kišti laukan. Tuo gi tarpu arti
nasi vasarėlė.

Kurie gyveną švariose apie- 
linkčse, tie turės laimės ir gė
rėsis tyru oru, o Town of Lake 
apielinkėje, tai kaip prisiveisia 
gyvių 
baugu 
šėmi s, 
sietus
kam namus pentuoti per dešim
tį metų.

Kodėl p. Dambrauskas su sa
vo kunigais nekalba apie tai. 
kad tas visas bakterijas išnai
kinti? Ar mirusiojo lavonas yra 
biauresnis už ši visa bruda, 
kuriame gyvena p. Dambrausko 
tautiečiai ir kiti?

Tiesiog, sakau, neturi širdies 
taip rašydami. Lai pamano p. 
Dambrauskas, kad ir jis pats 
nėra apsaugotas nuo mirties, 
kad gali mirti jo tėvas, moteris 
arba vaikas. Ar galėtų jis ‘taip 
įmesti mirusį duobėn, kaip kokį 
gyvulį, nepažiūrėjęs dar kartą 
i tą veidą, kuris buvo jam ma
lonus, kada gyveno po vienu 
stogu ir drauge vargais ir links
mybėmis dalinosi?

O dabar, kada atšalo kūnas, 
jau bijomasi jo “bakterijų”. 
Net juokinga ir kalbėti: juk 
graboriai pasirūpina apsaugoti 
gyvuosius, ir per kelias dienas 
neprisiveis tų bakterijų kažin 
kiek.

Geriau p. Dambrauskas at
kreiptų dėmesį į tuo dalykus, 
kurie yra tiesiog sveikatai pa
vojingi, o netrauktų per dantis 
numirėlius.

Nors neparanku lyginti Tovvn 
of leikiečių gyvenimą su numi
rėliais, bet aš netekau kantry
bės, kad tokiais raštais ir kal
bomis užima laikraštyje vietą, 
o nežiūri žmonijos gerovės* ir 
švarumo gyvųjų. Jiems kliūva 
negyvi, na ir pavydi jie arti
miesiems progos paskutinį, kar
tą pažiūrėti į mylimą veidą.

Aš nenorėčiau eiti į kritikas 
su p. Dambrausku. Rašau, kaip 
manau, ir prašau numirėlių ne
kilnoti. Gyvi buvo mums myli
mi, bus mylimi ir mirę, kol mes 
patys tapsime lavonai.

Bet pirm negu rašysite apie 
lavonų bakterijas*, tai išvalyki
te iš gatvių mėšlą ir jėlose pa
dvėsusius šunis, kates ir žiur
kes, kurių lavonai guli po tris 
mėnesius. —Barbora Jaunis.

North Side
Norėjo padaryti gerą, 

pakliuvo bėdon

Andai keli Northsidčs pilie
čiai ėjo vėlai vakare namo. 
Nors buvo sausa, bet piliečiai 
buvo gerai sušlapę.

Kai ėjo pro banką, tai vie
nas piliečių užsimanė nuplauti 
langus. Kada jis pradėjo dar-

naktį poli- 
labai “bi- 

ir piliečiui 
ilgai argu-

fijos vagonai 1/uvo 
zi”, tai policininkui 
prie budelės teko 
mentuoti.

Jiems beargumen tuojau t, iš 
kur ten, magišku budu, ėmė 
doleriai maišytis. Policininkas 
pradėjo dolerius gaudyti ir už
miršo nesamdytą darbininką., 
šis gi taipjau magiškai dingo 

Northsidietis.tamsoje.

Marąuette Park
stojo vajun prieš pikta

darybes

Pastaruoju laiku Marquette 
Parko apielinkėje papildyta vi
sa eilė piktadarybių — hold
apų, vagysčių ir kitokių nusi
kaltimų. Apielinkėje, be to, kai 
kuriuose vielose dažnai 
daro gengės vaikėzų, kurie 
kabinėja praeivius, ypač 
teris.

Šitokia padėtis darosi 
siog nepakenčiama. Ir jau 

piliečiai sujudo. Pirmuti-

susi-
■ už-
mo-

tie-
vie-

South West American Li-

dėmesio

tos 
iriai pakėlė protesto balsą na
riai 
thuanian Political Club.

Jie kreipėsi į šio apskričio 
policiją ir yra pasiryžę kreip
tis toliau, jei pagelbos negaus 
iš vietinės policijos, 
vidumriestyje mažai
bus atkreipta į kliubo nurody
mus ir reikalavimus, 
ventojai patys mano, paipomis 
ar kuo kitu, apvalyti apięlinkę 
nuo bomelių. Ir tenka many
ti, kad tai nėra tik grūmoji
mas, bet yra rimtas nusitari
mas išpildyti užbrėžtą tikslą.

Kaip pirmas žingsnis šiame 
vajuje, buvo surinkta žinios 
apie plėšimus ir kitokias pik
tadarybes apielinkėje, surašy
ta, kur ir kada piktadarybės 
papildyta, ir pasiųsta laiškas 
vietinės policijos stoties kapi
tonui. Štai tas laiškas:

“Gerb. Tamsta:
Mes, kaip Marguetet Parko 

piliečiai ir nariai South Wcst 
American Political Club, nori
me atkreipti Jūsų dėmesį į d- 
<lelį skaičių holdapų ir pieši
mų, padarytų musų apielinkč- 
je paskutinuoju laiku. Niekuo
met pirmiau nebuvo to, kas 
dabar darosi čia.

Kovo 1 dieną padaryta hold
apas Mar(|uette Park Realty 
kompanijai, adresu 2453 West

tai gy-

Kovo 19 dieną apiplėšta dvie
jų šeimynų aparlmentai adre
su 6935 South Maplesvood ave
nue, būtent pp. Brovvn ir Mas- 
kolunas; tą pačią naktį visai 
naujas Fordas sedanas 
ta iš garažo, kuris yra 
hardvvare 
2115 West

Vasario 
holdapas 
2500 West 
laiko pirm

pavog- 
kieme 

adresu

padaryta 
adresu 

o mėnuo

jos

ad-
bu-

krautuvės, 
71 street. 

I diena 
krautuvėje 
69 street,
to tos pačios krau

tuvės langas išmušta ir iš 
išnešta ta voro.

P-no Benošiaus aptieka, 
lesu 2612zWest 71 street,
vo tris karius apiplėšta, kartą 
joje padalyta holdapas, o kitą 
kartą langas išmušta ir tavo
ro pavogta; vis tai padaryta 
vienų metų bėgiu.

National Tea Company krau
tuvėje, adresu 2458 West 69 
street, padaryta holdapas spa
lių mėnesio 25 dieną 1929 m.

Daugelis kitų įvykių, kaip 
atėmimas iš moterų paketbukų 
arba "gražuų, pasitaiko gatvė
mis einant.

Policijai buvo pranešta kiek
vieną kartą, bet nieko nepa
daryta nė dėl vieno šių įvy
kių; nei areštuota, nei dagi 
tyrinėjimų nedaryta.

Pavyzdžiui, tame atsitikime, 
kuomet buvo apiplėšti minė
ti aukščiau du butai adresu 
6935 So. Maplewood avenue. kor 
vo 19 dieną, kaimynas pašau
kė policiją, pasekė plėšikus ir

malė juos įeinant j ^ipartmen- 
linj trobesį; jis atkreipė poli
cijos dėmesį į tai, kad plėši
kai įėjo į minėtą trobesį, bet 
policija nutraukė ieškojimą 
p'kladarių liktai deliai to, kad 
trobesio savininkas užprotes
tavo.

Mes priėjome išvadą, kad ne
galime ilgiau pakęsti tokios 

padėties, ir 'lodei kreipiamės 
Į jus prašydami apsaugos ir 
pastangų išnaikinti gcngslerių 
gaujas, kurie bastosi apielin- 
kėjo vėlai vakarais.

Mes prašome išvalyti iš gat
vių sulūžusios, sudaužytus au
tomobilius, kurie paliekama 
latvėse per visą žiemą lies gra
žiai prižiūrimais namais, o 
taipgi apsaugoti nuo holdapų 
ir plėšimų.

Mes norėtumėm išgirsti ar
timoje ateityje Jūsų atsakymą 
Į šį musų prašymą.”

Laišką pasirašė kliubo vai

bauskienę, ir turėjo kitą auk
lėtinį, bet šį nesuspėjo išauk-

prie 368 
Kensing- 

Įvyks šo
vai. ryte) 

iš

Jo kūnas randasi 
E. Kensington Avė., 
ton, III. Laidotuvės 
baloj (kovo 29 d., 8
j Visų Šventų bažnyčią, o 
ten į šv. Kazimiero kapines.

Lai Runa lengva Antanui 
VVoolbekiui šios šalies žemelė!

__ y. R—s.

North Side
Plešikai nesnaudžia

Pirma, kol paikai dar ne
atsidarė, nė vienas iš musų at
silankysime pažiūrėti kvietkų 

j minėtas parodas, nes visi juk 
mėgiamo gražius dalykus ma

TheEnglishColumn' appeared, maybo touring 
other iiice people.

Pirmadienį policijos stoties 
leitenantas buvo atvykęs pasi
kalbėti dėl laiško su kliubo val
dyba. Jisai nusiskundė, kad 
stotis turinti per mažai poli
cininkų, o apskritys yra labai 
didelis. Policijos leitenantas 
patarė kliubo valdybai pasima
tyti su kapitonu.

Kaip vakar (kovo 25 d.) 
valdyba buvo pasiryžusi atlan
kyti kapitoną ir atsiklausti, 
kiek stotis turi policininkų.

Po to, sekantis jos žinksnis 
bus pas wardos aldermaną ir 
komitimaną. Kliubo valdyba 
žiūrės ką jie pasakys. Jeigu ir 
čia nematys greitos pagelbos, 
tai kliubas, susižinojęs su ki
tomis piliečių organizacijomis, 
rengiasi kreiptis į miestą, ar
ba griebtis griežtesnių priemo
nių.

Marųuette Parko lietuviai 
turėtų paremti šį kliubo vajų. 
Nes pastangos dedama visos 
apielinkės gyventojų naudai.

Antra vertus, norėtųsi įspė
ti tėvus: 
reti 
kad 
mų. 
ma
judina policiją, h 
tuomet geriau nesipainioti jai 
po

geriau butų prižiu- 
savo paaugusius sunūs, 
neišeitų kokių nesmagu- 
Protestai, kada jie daro- 
didelio būrio žmonių, iš- 

todel yra

kojų. Report.

Bridgeport
Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvietus vakarėlis įvyko 8 die
ną kovo Chicagos Lietuvių Au
ditorijos mažojoj svetainėje. 
Vakarėlis buvo gana įvairus ir 
linksmas.

Pirmiausia buvo lošta bun- 
co. Po lošimo gavo 
prie kiekvieno stalo 
ši sistema daugumai 
tiko, nes nėra jokio

dovanas 
po dvi.

labai pa- 
keblumo

su dovanomis. Prie staliuko du 
išlošusieji pasiima savo dova
nas, ir viskas tvarkoje.

Po to, buvo arbata su už
kandžiais ir išdalinta neėmu
sioms per dešimtį metų iš drau
gijos pašalpos narėms dovanos. 
Jas gavo F. Pla.takienū, M. 
Mačiulienė, M. Daukšienė, M. 
Linkienė ir Shulcienė. Visos 
yra patenkintos draugijos do
vanomis.

Publikos buvo pilna svetai
nė. šokiam komisija paėmė tą 
patį vakarą antrą svetainę. 
Lietuviškai, muzikai grojant, 
visi seni ir jauni — šoko 
iki 2 valandos nakties.

Prisirašė prie draugijos apie 
15 naujų narių. Draugijai dar 
liko pelno keletas desėt'kų do
leriu. A. M—nė.

Kensington
Mirė A. Woolbekas

Kovo 25 d. mirė senas Ken- 
singtono biznierius Antanas 
Woolbekas. Nabašninkas Wool- 
bekas dar buvo pusamžis žmo
gus (58 metų amžiaus), bet 
jau per nekurj laiką sirgo. Bu
vo vilčių, kad pasveiks, nes 
kartais jausdavosi kiek geriau. 
Pastaruoju laiku tečiaus 
sveikata susilpnėjo ir kovo 
d. 1 vai. ryte pasimirė.

Nabašninkas Woolbekas
vo vaikų neturėjo užtai išauk
lėjo B. Gečiutę, po vyru Jaku-

jo

sa-

Wbal’s wrong Midge, 
Jooking lired lately, 
laking you oul for fresh 
Bcltei ask pupa Ic buy 
a large bo-vJing alley.

you r 
nobody 

a i r. 
youUniversal LodgeBet daugybę dalyku mes ga

lime ir turėti, o ne lik matyli. 
Mes dažnai girdime papeiki
mų, kad miesto stubos lai ne 
namai, kad jos esančios nely
ginant kokios skrynios. 'Mes 

j megiame matyli puikius už
miesčio namus, su medžiais pa
keliais ir 
tus.

šitokių 
Čikagoje, 

22 kėse,
Southern i puošimų labiau 
darbiniu- padeda gamtai puoštis, 

kad ofise 
W. North 

svečių.

kvietkomis apsodin-

kovo

namų yra ir pačioje 
bet lik tose apielin- 

kuriosc žmones lokių pa- 
pageidauja ir

'I he l'niversal boys ai e bo\vl- 
ing tins Weduicsday ai Ihe 
35th and Halsted Sts. Alleysj 
ai 8:30 o’clock. As you kno\v 
the boys have won three 
straight and are going oul lor 
the lih. The reason is that 
our l'air young ladies have 
heen coming out and checring 
us up. Rumors are going about 
that all of our youug ladies 
inlend to come out this Wed- 
ncsday. See you all Wednes-

Since Midge dropped 
acquaintance 
\vith Fritz, I 
to si a y a\vay 
certainly ha ve 
the fu ture.

“See Yču

and fricndship 
e has promised 
from girls. You 
bright ideas for

Wednesday”.

From Youlh to Agešeštadienio ryte, 
dieną, Wcslcrn and 
Insurance Company 
kai, susirinkę rado, 
(kuris randasi 2753
avė.) butą neprašytų 
Išlaužta net dvejos ofisų du
rys, išplėšta saugioji šėpa ir iš
valyta. Kiek nuostolių padary
ta, lai tą dieną tikrai nebuvo 
apskaičiuota. Ofise dirba ir ge
rai northsidiečiams žinomas 
lietuvis Jonas Benikaitis.

Korespondentas.

North Side
pa-Kovo 4 dieną šv. Mykolo 

rapijos svetainėje įvyko pasi
tarimas sušauktas kai kurių 
Norlhsidės veikėjų. Susirinki
me dalyvavo ir J. Brenza, Me
tropolitan banko .prezidenitas. 
Apkalbėta ateinantys rinkimai. 
Nutarta stengtis koncentruoti 
spėkas, kad pravaryti nors vie
ną lietuvį į valdišką vietą. Tam 
darbui išrinkta komitetas iš 
trijų ypatų.du

Kitados pas lietuvius buvo 
kaip ir tikras reikalas tureli 
prie namo sodnelį ir rūtų dar
želį. Amerikoje gi, kurį laiką 
atrodė, kad lik turtuoliai te
galį tokias puikybes turėti.

Bet jas gali turėti ir papra
sti žmonės. Yra skirtumo tarp 
didelių daržų ir rr.”'4. •' 
želių. Kas negali įsigyti daržą 
su desėtkais medžių ar krūmų 
ir dideliais kvietkynais, kurie 
per žiemą išbuvę, pavasarį pra
deda leisti lapelius iš žemės, 
tas gali užlaikyti nors mažą 
darželį. Ir tokis darželis 
būti tikras papuošimas 
mams.

Yra šimtai įvairių rųšių
lių, kurias lengva pasodinti ir 
auginti prie namų, šios šalies 
žmonės per kelioliką me
tų pradėjo įdomauti kvietko
mis ir platinti kvietkų kultū
rą. Ir juo toliau, tuo labiau 
dėmisi ja. Turėtų lietuviai taip
gi susidomėti ja.

Dabar yra geras laikas už
vesti puikų darželį prieš atei
nančią Čikagoje pasaulinę pa
rodą. Šiuo laiku darbai neina 
taip gerai, tai ne vienas turi 
daugiau liuoso laiko darbui 
apie namus. Vertėtų todėl su
sidomėti puošimu savo namų 
kvietkomis.

J. Kamendulis.

Spectator.

— Rumors —
Lately 1 have noliced Auna 

N. attendance at the bowling 
•games of our boys. Is he a 
hlcnd? Don’t be bashful Ann.

Yra trys sunkus periodai nio- 
tericR gyvenime: kada mergaitė 
HiibreHta i moterf, kada motelis 
gimdo pirmo kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį 'amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. J’ink?iam’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatų ir 
gyvumų.

LYDIA E. PJ^KHAM’S 
VEGETABLE ČOMPOŲ^D 
I V Ot A X'M MJEIV cjo# LVNN.’MAS^; ,

na-

gė-

Where has Ann

Dr. Caldwell 3 Taisyklės 
Palaikyti Jūsų Sveitatą

Išrinkta taipjau korespondentai.
Korespondentas.

Visų žiniai
Nuo kovo 28 iki balandžio 

5 dienos bus laikoma kvietkų 
paroda Sherman viešbutyje; 
nuo balandžio 5 iki 14 dienos 
kvietkų paroda bus Chicago 
Stadiume. Toliau — kvietkų 
parodos Garfięld ir Washing- 
tcn parkų konservatorijose. O 
dar toliau — atsidarys ir visi 
parkai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojąm flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St.

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų <$1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos” 
San Martin 661 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė' Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi- 
rengiiho.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei- 
i visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

p. s. :
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 do

Dr. Caldvvell sekė pasekmes 
konstipacijos per 47 metus ir 
tikėjo, kad nežiūrint kaip at
sargus bus žmonės su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
musi, konstipacija vistiek iš
tiks laikas nuo laiko, nepaisant 
kaip bus bandoma jos išvengti. 
Taigi svarbiausias klausimas 
yra, kaip ją išgydyti kai ji at
siranda. Dr. Caldwell visuo
met pritarė prisitaikimui kaip 
galima arčiausia prie gamtos, 
todėl jo vaistai nuo konstipaci
jos, žinomi kaipo Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galų mišinys. Jie negali pa
kenkti nė opiausiai sistemai ir 
nėra paprotį iššaukiantis pre- 
peratas. Syrup Pepsin yra ma
lonaus skonio, ir jaunieji mėg
sta ji. Jis negnaibo. Tūkstan
čiai motinų mums apie tai ra
šė.

Dr. Caldvvell neužgyrė aštrių 
liuosuotojų ir valytojų. Jis 
nemanė, kad jie yra tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Per 47 metus praktikos jis 
niekad nematė jokios priežas
ties juos vartoti, kuomet Syrup 
Pepsin išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir 
švelniai, be gnaibimo ar pa
kenkimo sistemai.

šalinkites nuo konstipacijos!

Ji atima jūsų spėkas, sukieti
na jūsų arterijas ir be laiko iš
šaukia senatvę. Nepraleiskite 
ne vienos dienos be vidurių iš
valymo. Neatsidėkit ant vil
ties, bet nueikit j aptieką ir 
gauti didelę bonką Syrup Pep
sin. Paimkit tinkamą dožą tą 
patį vakarą ir jau ryte jus pa
sijausite visai kitas žmogus.

Gaukite bonką šiandie, bile 
kurioj aptiekoj ir prisilaikykite 
šių trijų sveikatos taisyklių; lai
kykit galvą šaltą, kojas šiltas 
ir vidurius liuosus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzle 8902 

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

CHICAGO. ILL.

AR NORI 
LAIMĖTI

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

iki kontesto užbaigai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantų bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas jsiregistruoti. “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 i “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

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

GERB. KONTESTO VEDfiJAS:

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

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

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

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



Trečiadienis, kovo 26, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Žemaičiui” aukos 
jau plaukia

Darbas eina skubiai

Praėjusį ketvjrtadienį, kove 
20 dieną, aplaikiau per “Nau
jienas” Žemaičio Amžinąją 
Aukso Knygą.

Pats išpildęs reikalinga pa
reigą, tuojau padaviau Žemai
čio Knygą su L-tenka aukpms 
veikliąja! žemaitei Julei Ka- 
zimieraitienei, iš Brighton Par
ko. Paskiau knyga bus įteik
ta Joniškiečių raštininkei p-lei 
Ančiutei, kliubo iždininkui J. 
Gasparaičiui, pirmininkui

Butaučiui ir 'kitiems.
Keikia manyti, kad iki įvyks 

Joniškiečių L. K. Kliubo susi
rinkimas, tai daug aukų jau 
bus suplaukusių į žemaičio Am
žiuos Aukso Knygos fondą.

Prie progos turiu priminti, 
kad knyga gana gražiai atro
do forma, Toje knygoje jau 
radau įstojusių gražų būreli 
naujieniečių.

P-nas Pronskus, kreipdamas 
j “Naujienas” dėl paramos 
laikraščiui “žemaitis”, neapsi
riko, o naujieniečiai, rekomen
duodami p. Pronskui kreiptis 
į Joniškiečių kliubą, taip pat 
klaidos nepadarė. Jeigu kilos 
kultūriškos ir labdaringosios 
draugijos ims į 
niškiečių kliubo, 
kelis, kad brolis
sistos ant tvirtų kojų ir visoj 
Žemaitijoj, dideliu pasiryžimu 
ir energingai, balškys tamsy
bes ir prietarų rukus.

Joniškiečiai dirba išsijuosę.

Bukite ir kiti prisirengę šiam 
kilu am darbui.
Joniškiečių kliubo sekratorius.

Graboriai
Phonč Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL,

Akių Gydytojai
>vrw*-»**^<*^-w****^**^*^—

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111. 
-------O-------

Įvairus Gydytoj ai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
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. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Ros. Tol. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietį), 2 iki 4 ir 
(J iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro
--------- -O-----------J. F. R ADŽIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

O FI S A S:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174

it

Liudviną Masi-

jvyks ketvirtadie-

ir

gra-

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4038

Amerikoj išgyveno 18 
Paliko dideliame nu- 
brolj Antaną, cioce

Lietuvoje 2 se- 
pašarvotas, ran- 
VVallace St. Tel.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

2515-2516

IGN. J. ZOLP

ir Akiniu Dirbtuve

JOHN SIU LTZ ZIGMONTAS KUINIUS

Antanina,

Telefonas
Cicero 3724

mano dar- 
užganėdin •

KASTAS P. KARPAVIČIUS

CHICAGO, ILL. ---- o----- —
Vincento Rudvi- 

draugai ir pažįsta-

Rnninas laidotuvėmis Fran
cis Picunas.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS, OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

,3319 Auburn Avenue

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis tel. Yards 1711

Tackarj, žentą 
gimines, o Lie- 
Kunas pašarvo- 

randasi 816 Victory St.,

ANTANAS GUŽAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 dieną, 8:10 vai. rvte, 
1930 m., sulaukęs 51 metu am
žiaus, gimęs Račių kaime, 
Gruzdžiu parapijoj, Šiaulių ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dieliame nuliudime mo
terį Oną po tėvais Matusevi
čiūtė, 3 sūnūs — Albiną 21 
m., Lionginą 19 m., Antaną 17 
m., 2 švo^erius — Mikolą Kap
šą ir Vincentą Džiugis iš She- 
nandoah. Pa. 
seris. Kūnas 
dasi 6320 S. 
Yards 2957.

Laidotuvės
ny, kovo 27 d., 10 vai. ryte iš 
namu i Lietuviu Tautiškos pa
rapijos bažnyčią, 3501 Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Viši A. A. Antano Gužaus- 
ko Riminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą. 

v>] i liekame.
Moteris, Sunai, Švogeriai 
ir Gimines.

Laiotuvese patarnauja gra
borius J. Lulevičius. Telefonas 
Victor^m&,

PHANCIČKUS LIŽAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dieną, 12:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Grinkiškiu parap., Budų 
vienk. 
metų, 
liūdime 
Anelę Zaborkienę, 2 dėdes — 
Vincą Girštautą, Juozapą Pta- 
gauską ir gimines, o Lietuvoj 
motiną, 2 seseris ir 3 brolius. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
5820 So. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 27 dieną. 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Užgimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Li
žaitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Brolis, (’iocės Dėdės 
Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 dieną, 3 valandą po 
piet, 1930 m., sulaukęs 33 m. 
amžiaus, gimęs Kaune, Lietu
voj. Paliko dideliame nuliū
dime seserį ir dėde John 
Schultz, Pcnnsylvanijoj ir Lie
tuvoje pusseseres ir kitus gi
mines. Kūnas pašarvotas 
randasi 621 VV. 16 St. •

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj, 
kovo 28 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velidnio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. John Schultz, gi4 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sesuo ir Dėdė.

Jį iš Jo- 
reikia ti

JU()ZAPA PRANCK EVlčIEN Ė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 diena, 4 valandą po 
pietų, 1930 m., sulaukus senat
vės, gimus Lietuvoje, Panevė
žio apskr., Vaidloniu kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 17 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
4 dukteris 
liunienę, Petronėlę Janukienę, 
Grasė Pranckevičiutę, Rozalija 
Jurkšienę ir žentus, 4 anukus— 
Vladislovą, Joną, Bronislovą ir 
Petrą Masiliūnus, Moniką Ma- 
siliunienę ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoj sūnų Juozapą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1050 W. 57 St.

Laidotuvės jvyks penktadie
ny, kovo 28 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i šv. Panelės Marijos 
Gimimo 
kurioje atsibus 
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus jiulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapos Pranc- 
kevičienės 
pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.Dukterys, žentai. Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Masalskis,, Telefonas 
Boulevard 4139.

parapijos bažnyčia,
gedulingos pa-

giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai

\S 5VOOLBEKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 dieną, 1 valandą ryte 
1930 m., sulaukęs 58 metu 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Titavenų parap. Amerikoj iš
gyveno 32 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Broni
slavą, po tėvais Kisielaitė, au
gintinę Barborą Jokubauskienę, 
augintinį Richard, brolį Vac
lovą, sesrį Zofiją Pocienę, švo- 
gerį Albertą Kisielių ir' gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 368 E. Kensington Avė., 
Kensington, III.

Laidotuvės Įvyks subatoj, 
kovo 29 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų j Visų šventu parapijos 
bažnyčią. Rosglande, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano VVoolbeko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patrnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 24 dieną, U valandą 
naktį, 1930 m., sulaukęs 18 
metų amžiaus, gimęs A. A. 
Zigmontas gegužio 20, 1911, 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motiną 
no tėvais Narbutaitę. tėvą An- 

Bernice irtaną, 2 seseris 
Stefaniją, 4 brolius — Viktorą, 
Antaną, Joną ir Juozapą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6101 So. Green St.

Laidotuvės i vyks pėtnyčioj, 
kovo 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zigmanto Kuinius 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 

• atsisveikinimą.
Nuliude liekame,

Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Gimines.

J* Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
ŽMOGAUS

AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį 
-------- o--------

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482

VINCENTAS RUDVIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 • dieną, 1:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 70 me
tų amžiaus, gimęs Padumplių 
kaime, Kapčiamiesčio vaisė. 
Amerikoj išgyveno 9 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Antaniną, 4 dukteris — 
Marijoną, Rozaliją, Eleną ir 
Veronika, 2 žentus — Misevi
čių ir Flatkųuską, 4 anukus — 
Julia Linčiauskas, Vandą Mise- 
vičiute, Leonorą ir Richard 
Platkauskus, 2 pusbrolius Mar
ti n ką ir Antaną Radžauskus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3247 So. Emerald Avė. 1

1 aidotuvės 
kovo 27 
namu į

■ bažnyčią 
dalingos

Įvyks Ketverge, 
dieną, 8 vai. ryte iš 
Šv. Dovido parapijos 

kurioje atsibus ge- 
pamaldos už velionio 
5 ten bus nulydėtas i

šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A 

ko giminė 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Mctina, Dukterys, žentai,

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

VILIMAS TACKORLS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 dieną, 5 valandą ryte 
1930 m., sulaukęs 72 metu am
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Varnių parap., Gentkalnių kai
me. Amerikoj išgyveno 40 me
tu. Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris — Bronislavą Mi
siūnienę ir Kazimierą, pusbro
li Pranciškų 
Stanislov.ii ir 
tuvoj 1 sūnų, 
tas, 
VVaukegan, III.

Laidotuvės Įvyks ketverge, 
kovo 27 dieną, 9 vai. ryte iš 
namu j šv. Baltramiejaus, 
parapijos bažnyčią, VVaukegan, 
III., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas Į Ascen- 
sion kapines, Butley Rd.

Visi A. A. Vilimo Tackorio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Pusbrolis, 
žentas ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 dieną, 10 valanda iš 
ryto, 1930 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
ap., Nausėdos kaime. Paliko di
deliame nuliudime draugus ir 
pažįstamus; Lietuvoj dvi sese
ris. Kūnas pašarvotas, randa
si Lechavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23 PI., Chicago, Iii.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 27 dieną, 8:30 val.Jš ryto 
iš Lechavičiaus koplyčios i Au
šros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kasto Karpavi
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekamo,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. L. Lachavich, Telefo
nas Roosevelt 2515.

Laidotuvėmis rūpinasi Vla-

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

/
Patarnauju laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
bu busite 
ti.
Roosevelt
—O-------

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastais pritaikintais 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visu chronišku ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOM ETRIST 

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

Phone Kemvood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

___ Lietuviai Gydy to jai

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

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

Tel. Dre.\el 6323 (
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR (H1RURGAS

4740 Dorchester Avc.
CHICAGO, 1LL.‘ 

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Piginusias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas
Boulevard 5203

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

ii Vi o £> iki .11 vtil andai ryto;
nuo 6 iki 8 valandai, vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------ o—

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
-------O-------

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafavotie 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

KOPLYČIA

Akių Gydytojai

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir nakti

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balza m uoto jai 

1344 S. 50 Avfe 
CICERO, ILL.

Ofisas
3265 So. Halsted Street

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedč- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų 

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 SijĮ 2 aukštais 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir-
i tu valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

va-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

(TAMOŠAITIS') 
DENTISTAS

Northwest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

DR. M. T. STRIKO!
. LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
l’rospeėt 1P30.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So.. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tol. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukec Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

TeL Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
1729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
specialistas džiovos

Moterišku, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS •

1615 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cup!er,MLD.

, CHIRURGAS’
OAKLEY IR 2 H h SI REET

• Tel. Canal 1713-0211
Valandos: Panedėliais ir Ketvcrgaisj 

3 iki 8 vai. vak. l'tarnmkai; ir ! 
l’čtnyčiomįs 1 iki 6 v. v.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: 'nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

a7a. oliš “
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

i 11 S. La Šalie Street, 
Room 17OL

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

3211 S. Halsted Street '
Te). Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tol. Pulman 5950 ir 6377

Miesto ofise pa,ral sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935* 
Tel. Franklin 1177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioį nuo 9 iki 6 

irriLAKiš“
ADVOKATAS

Ofisas vidurtniestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Wasnington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namu Tel. Įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV. Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

’ Telephone Central 6926
F. W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Looal Office: 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tel. Randolph 5130

P. M. ADOMAITIS
. ADVOKATAS

Room 721 First National Bank Bldg.
38 So. Dearborn Street 

Vai. 9:30- 1
Vakarais 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kucliin ku) 
Vai. 5-8;. er. ir pėt. 5 6. td. Canal 2552



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Birutės vakaras
Sekmadienį, kovo 23 d., Bi

rutė davė koncertą. Jos orkest
ras išpildė Šuberto Simfonijų 
No. 8. B. Minor. O solistai ir 
solistės, choras ir orkestras iš
pildė. koncertinėj formoj, ope
ra ‘‘Cavaleria Rusticana”.

Bendrai, tenka pasakyti, kad 
šiandie, lietuvių tarpe, Birutė 
viena tegali imtis pildyti to
kius kurinius, kaip suminėti 
aukščiau.

Be abejonės, yra chorų ir or-
kestrų, kurie pralenks Birutę. 
Taip. Bet reikia atsiminti, kad 
Birutė susidaro didžiumoj iš 
muzikos ir dainos mėgėjų, ku
rie pašvenčia scenai įtik atlie
kamą nuo kitokio darbo laiką. 
Ir vienok savo užduotį Birutė 
atliko taip, kad galėtų bet kur 
pasirodyti; kad malonu buvo 
klausytis, nors ir prisimenant 
išpildymą muzikalių kurinių pa
garsėjusių visoj šaly orkestrų 
ir dainininkų.

Bendras įspūdis’, kurį • darė 
šis parengimas, kaip ir kiti Bi
rutės pasirodymai, sakyčiau, 
galima butų apibudinti taip: 
birutiečiai turi skonį (taste). 
Matai, kad Birutė toli palikusi 
stadiją riksmo, stadiją triukš
mo ir šiandien darbuojasi išs'i- 
įtobulinimui, valumui, anglų žo
džiu — refinement.

Matyti darbas, matyti pastan
gos ir ne tik tai — matyti to 
darbo vaisiai! Kreditas už tai 
priklauso mokytojui p. Stepona
vičiui, kreditas priklauso taip 
solistams, kaip chorui, nes at
siekti tą, ką yra atsiekusi šian
die Birutė, ne lengva.

Orkestras. Keletas — du ar 
trys senesni muzikantai, /gal 
profesionalai. Kiti ir kitos vi
si — jaunuomenė; mačiau ber
naitį, kuris gal bus ne senesnis, 
kaip 12 ar 13 metų. Ir štai ši 
jaunuomenė išpildo Šuberto

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 

SUSIRINKIMAS’
L. S. S. Chicagos Centralinės kuo

pos susirinkimas bus subatoj, kovo 
29 d., 7:30 vai. vakare, “Naujienose”. 
Malonėkite būtinai dalyvauti, nes 
yra gana daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi rinkimas darbininkų 
busiančiam vakarui, kuris jvyks ba
landžio 13 d.

Kviečia L. S. S, C. C. kp. sekr.,
J. Mickevičius.

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. M. Petrausko pagerbimo 
koncerto, kuris įvyksta balandžio 2 
d., bilietus galima gauti iš kalno 
šiose vietose: •

“Naujienų” red., “Draugo”, “San
daros” Universal State Banke Bi
rutės Vyčių ir Vaidylų Choruose, pas 
p. Sabonį. BradchulL Nausėdiene, 
Hertmanavičių, Dr. Zimonta ir Mi- 
cevičių. Visų prašo bendra ko
misija šio koncerto nepraleisti, nes 
tai musų priedermė pagerbti musų 
brangų asmenį.

— Bendra Komisija.

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

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

Brighton Park. — Didelis masinis 
susirinkimas bus laikomas seredos 
vakare, kovo (March) 26 d., 8 vai. 
vakare. Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje, 44-tos ir Fairfield avė. 
Visi lietuviai yra prašomi atsilanky
ti į šį susirinkimų. Išgirsime pareiš
kimus savo vietinių ir kitų kandi
datų ant šio masinio susirinkimo.

Kviečia Komitetas.

Roseland. šį vakarą 7:30 vai. vak. 
Strumilos sve., Lietuvių Republikonų 
9 Wardos Kliubas, rengia prakalbas. 
Kalbėtojai: Frank Mast. (Mastaus- 
kas), kandidatas į Municipal Court 
Teisėjus, S. J. šerunas, kandidatas j 
County Commissionierius. ir kiti, 
Apart kalbų bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Įžanga veltui. Kviečia

Komitetas*

“Neužbaigtąją Simfoniją”. Iš
pildo taip, kad malonu klausy
tis.

Operoj “Cavaleria Rusticana” 
dalyvavo taip orkestras, kaip 
solistai ir choras.

Solistų tarpe ilgiausioji rolė 
teko p-niai Steponavičienei, pas
kui p. Romanui, p-niai Gapšie- 
nei, Jakavičiui ir p-lei Staniu- 
liutei.

Pirmą kartą, teko girdėti po
nią Steponavičienę dainuojančią 
dainas, kurios’ reikalauja ypa
tingos išraiškos. Gal būt. kad 
tokios buvo jos dainos, o gal 
dėl to, kad ji ypatingai mėgo 
tas dainas, bet atrodė, kad ji 
dominavo, kautais lig užtrenk
dama kitų balsą.

P-nios Gapšienės dainavimas 
pasižymėjo, greta kitų, ypatin
gu švelnumu, sakyčiau, nudaili-
nimu. Ir nežinau kaip kiti, bet 
aš ypatingu malonumu klau
siaus jos dainos.

P-nas Romanas dainavo Tu- 
rridu dainas. Kaip tenoras, jis 
yra geriausias čikagięčių lietu
vių dainininkas. Ir sekmadienį 
jis dainavo, kaip visuomet, ge
rai. P-nas Jakavičius ir p-lė 
Staniuliutė buvo kitu du solis
tu, prisidėjusiu prie bendro 
darbo, papildžiusiu, paįvairinu- 
siu ir taip jau turtingą progra
mą. Tenka pažymėti, kad pub- 
ika ypatingai prielanki buvo p. 

Jakavičius. Ir tai, reikia pasa
kyti, jau nebe pirmą kartą.

Visas Birutės choras’ šį kartą 
turėjo daugiau “pasilsiu”. Bet 
ir jam buvo gražių dainų.

Kada programas . pasibaigė, 
•tai atrodė, kad buvęs per trum
pas. Taip įdomus jis buvo, kad 
nė nejautei, kaip laikas bėgo.

Publikos galėjo būti daugiau. 
Bet ir nemažai buvo.

Vienas iš klausytojų.

Brighton Park
Gera proga pirkti tada, kada 

niekas nemato

Jau buvo rašyta, kaip vištų 
pirklys norėjo pasipirkti vištų 
be pinigų, arba, niekam ne
matant, dienos laiku išsinešti. 
Bet jam nepavyko.

Vagilis tečiaus atsilankė an
trą kartą naktį, į penktadie
nį, kovo 21 dieną. Kada jau 
bučerys Mike Venskunas, 4504 
So. Washtenaw avenue, kostu- 
merkai pareikalavus, nuėjo vi
štų parnešti, tai nerado nei vie
nos vištelės, tik užtiko tris 
gaidžius ir vieną antį. Kodėl 
vagilis gaidžių neėmė, tai ne
žinia. Gal per seni buvo.

Kitaip sakant, gal tas pats 
atsilankė, kuris buvo pagautas 
ir į policijos stotį nuvežtas, bet 
kurio buce ris pasigailėjo ir pa
leido. Taigi, vagilis, matyda
mas, kad p. Venskunas yra 
geras žmogus, nusitarė gal ir 
vėl atsilankyti.

Brighton parkietis.

Roseland
Besiartinant balandžio 8 die

nos primary balsavimams, Rose-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Kovo 

25, 26 ir 27
Visas kalbantis didysis pa

veikslas
“The Phantom of 

the Opera”
Pagarsėjęs šiurpulingas ir 
fantastingas veikalas apie 

Paryžiaus operą 
Dalyvaujant 

LON CHANĖY
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
'“Oh Darling” 

Kalbančios italo*.
..................... .. l> I I lf III III IMI 

lando politiniai kliubai sujudo 
dirbti, šią savaitę yra rengia
ma dvejos politinės prakalbos, 
būtent Lietuvių Republikonų 
\vardos kliubas rengia prakal
bas kovo 27 dieną, vakare. Čia 
kalbės E. Mast, kandidatas 
municipalio teisėjo vietai, ir S. 
J. Šėrimas, kandidatas pavie
to komisionieriaus vielai.

Antros prakalbos rengiama 
Geresnės Valdžios Kliubo. Jos 
įvyks kovo 30 dieną Strumilo 
svetainėje. Šios prakalbos ren
giama tikslu paremti S. W. Go- 
viero kandidatūrą 9 wardos 
komitimano vietai. Jose kal
bės pats aldermanas IGovier, 
J. E. Traeger, R. E. Sweitzer, 
A. J. Cermak ir kiti. N.

Bridgeportas

Atvažiavo iš Lietuvos 
skanus kumpiai, palingvicai, 
dešros, skilandžiai, lašiniai ir 
strimelės. Taipgi šviežios ir ska
nios Birutės saldainis — žem
uogių, aviečių, slyvų, vyšnių ir 
kitokių vaisių skaniausiai su
taisytos. Apart to galjte gauti 
Lietuvos’ baravykų, Palangos 
Trejų Devynerių. gintaro karo
lių, lininių abrusų, staltiesių ir 
kitokių Lietuvos išdirbinių.

Malonus skaitytojau, pirk ir 
vartok Lietuvos/ produktus, nes 
tuomi suteiksi didelę paramą 
Lietuvai. Krautuvė atdara iki 
9 vai. vakaro. Nedėliomis iki 4 
vai. po pietų. Visus kviečiu at
silankyti.

V. M. STULPINAS, 
3255 So. Halsted: St., Chicago.

Visas viršminėtas prekes ga
lite, gauti sekartčioj vietoj: S. 
Kiela, 4839 W. 14th St., Cicero, 
Illinois.

Reikalingas Didžiau
sias Atsargumas

Vienas garsus daktaras rašo: “Virš
kinimo organus reikia saugoti taip, 
kaip motina savo kūdikį kad saugo
ja. Reikalingas didžiausias atsargu
mas.” Bet ar daugelis paiso toki 
patarimo? Tad nedyvai, kad tiek 
daug girdisi apie vidurių suirimus.
TRJNERIO KARTUS VYNAS 
atitaiso valgymo klaidas. Jis išvalo 
vidurius, užlaiko juos švarius, pa
taiso apetitų, pašalina užkietėjimų, 
galvos skaudėjimų, pakelia gajumų ir 
pagelbsti galutinam pašalinimui jū
sų trubelių. Imk jo reguleriai po 
mažų dožų, kųip patųria daktarai. 
Visose aptiekose. Pradėk šiandie! 
Sempeliai iš Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashland Avė., Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

DepL 24
Vardas ......................................................
Adresas ..................................................

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

4 . _________

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apst- 
iinsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išftgzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

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

NAUJIENOS, Chicago, III.
Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois.

State of Illinois)
) SS

County of Cook)
Einant parėdymais 34-tos Sekcijos 

Illinois valstijos Primary Election 
įstatymų, aš šiuomi patvirtinu, kad 
spalva popieros, kuri bus vartoja
ma dėl primary balotų dalyvaujančių 
partijų Primary Election, kurie 
jvyks Cook paviete, už rybą miestų 
Berwyn, Chicago, ir Chicago Heights 
ir Tovvn of Cicero ir miestelių Ever- 
green ir Summit, utarninke, balan
džio 8 d., A. D. 1930, bus sekama:

Demokratų Partijos ..... Ružavjį
Republikonų Partijos   Raita 
ŠIO PALIUDIJIMUI, šiuomi aš 

pasirašau ir pridedu ’ Cook Pavieto 
antspaudų, šią kovo 24 diena, A. D. 
1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County Clerk of

Cook County, Illinois.

JLietuvės Akušerės ___
MRS. ANELTA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 meti) kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

..

Pranešimas
Brighton Parko
ir jos apielinkės lietuviams

Patogumo delei

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių V

Pietkiewicz & Co.
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

e

..........o— ■ -

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

CLASSIFIED ADS.
j .............................. .... I. ,1.1. MII Į

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis menesius: 
augštesni mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną. mokslų. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO,

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

k

Educational
Mnkvklns

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Business Service
Biznio Patarnavimai*

PATENTAI, copyrighti — išradimai vi
kius rųSiee.

B. PELECHOVVICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brun8Wlek 7187

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
Lile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliaviinas. Mes atliekame ge
riausi darbų mieste. Kedzie 8463

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malė vo ja m, Popieruojam ir
Dekoruojant

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

I

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Autoniobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milvvaukee Avė.

1929 Essex coupe rumble seat $550
Hudson 1930 sedan ................... $895
Nash 1928 sedan ....................... $395
Essex Challenger coach 1930 .... $550 
1928 Nash Amb.......................... $650
Pontiac 1929 coach ................... $625

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. 

Visuomet atdara

Financial

PASKOLINSIM nuo $50 iki $308 
už 2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIčlŲ?

Skolinant pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%.

z Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGICIAI3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

BNTERNATUONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Pirmų morgičių $4,500
Neša 6l/j nuoš., baigiasi į 2V2 

metus, išduoti ant gero pelningo na
mo. Reikia tuojaus pinigų; nulei
stu $150. Kreipkitės

2310 S. Central Park Avė., 
telefonas Rockwell 9505

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Republic 5099
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Ix>ng Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockvvell 'Street

CHJCAGO
---- —O-------

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

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486 
--------O--------  

.Miscellaneous for ttale
Jyairus^Pardavimai

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

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAT UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St., 
tel. Columbus 0467

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
iki 5 vai. vak.

Personai
Asmenų Ieško

Aš MATILDA PUZNECKIUTĖ, 
po pirmu vyru Kaminskienė, o po 
antru — čiuplinskienė-Chip, ieškau 
savo brolio Juozapo Puzneckio. 4 
metai atgal, girdėjau, gyveno Chi- 
cagoj. Kas žinote apie jį, prašau 
duoti žinių: Matilda Chip, 1305 N. 
Wisconsin St., Racine, Wis.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KOSTUMIERIŠKAS kriaučius ieš
ko darbo, prie siuvimo naujų ir tai
symo rūbų. Naujienų skyrius, 3210 
So. Halsted St., Box 64.

For Rent
DAKTARŲ ATIDAI. Pasirenduo- 

ja šviesus, oringas flatas, kampas 
Halsted ir 21 gatvių, kuriame per 
daugeli metų gyveno velionis Dr. 
Grares. H. C. Zuttermeister & Co., 
2101 S. Halsted St.

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

PASIRENDUOJA
Kampinis storas, 
kuriame per 
daugelį metų 
buvo aptieka

Kreipkitės:
SINAI KOSHER 

SAUSAGE 
FACTORY

3355 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė, pigiai. 
Galima bučernę pridėti, 4-ri pagy
venimui kambariai, 919 W. 33 St.

Farms For Sale
mr-r - Ūkiai Pardavimui________

148 akrai ant State Highway, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau- 
«o, 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 
casli, 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.

Trečiadienis, kovo 26, 1930

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

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

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

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

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

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

80 akrų ūkė, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, 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
sų U. S. Kaina $4000.

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

I --------O-------

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

FARMA ir RESORTAS
Tik $2000 įmokėjęs nupirksi 70 

akerių. farmų ir resorta, prie ežero 
ir cementinio kelio, kur vasaros me
tu suvažiuoja daug žmonių. Labai 
gera, derlinga žemė, vaisingų medžių 
sodnas; 9 kambarių įgyvenamas na
mas su muro skiepu, dvi barnės gy
vuliams, vištininkas, kiaulininkas, 
pieninė, malkoms daržinė, cementi
niai takai apie namus, vėjinė van
dens pumpa — viskas gerame sto
vyje — tik eik ir gyvenk. Labai 
graži anielinkė su 14 ežerų aplin
kui. Tiktai pusantros mylios nuo 
gelžkelio stoties ir apie 6 mylios nuo 
didelio miesto; apie 100 mylių nuo 
Chicagos, Michigan valstijoje. Ver
ta viitš $12,000, parsiduoa už $6,000. 
Turi būt parduota greitai, nes ren- 
dauninkas išsikrausto, o savininkas 
yra priverstas gyventi mieste. Del 
platesniu informacijų kreipkitės pas

J. ŠMOTELIS
7114 So. Campbel Avė.

Chicago, III,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI keturių kambarių 
mūrinis namelis. Basementas. Fur- 
nasu šildomas. Geras pirkinys. Pi
giai. 3241 S. Springfield Avė.

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

JUS GALIT?: PIRKTI 8Į 
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, 2% 
metų senumo, fumisu šildoma, lotas 
30x125, Illinois Central elektrikinė 
transportacija. 32 minutės į vi- 
durmiestj. Nereikia taksų mokėti 
iki 1931. Pirmas morgičius $4750. 
Parduosiu už $7750, su tiktai $500 
imokėjimu. Esant didesniam įmo- 
kėjimui kaina bus dar žemesnė. Pa
matykite patys prie 15727 Paulina 
Avė., Harvoy, arba telefonuokite

BAGDONAS
Harvey 1757 arba Central 4801

----- o-----

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

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

SOUTHWEST SIDE
BUNGAL()W

Už milžinišką sutaupimą.
Štai yra proga įsigyti puikią 

6 kambarių modernišką, lx?- 
veik naują murinę bungalow 
už kainą, už kokią jus niekad 
lygios negausite.

Randasi 5551 So. Trumbull 
Avė., yra arti greitai augančio 
lietuvių distrikto, mokyklų, 
bažnyčių. Rusu ir Kedzie Avė. 
gatvekarių transportacija. Ga
ru Šildoma, ąžuolu trimuota, 
visi pagerinimai įvesti ir UŽ
MOKĖTI. 2 karų garažas.

Aviniukas, kuris nėra sta
tytojas ir nėra real estate biz
ny, yra priverstas parduoti. 
Priims $8250, su $500 casb; 
arba jeigu jus turite daugiau 
įmokėti, kaina bus žymiai su
mažinta. JUS TURITE VEIK
TI DABAR. Telefonuokite tuo
jaus. Mr. BAGDONAS, Phone 
CENTRAL 4804.

----- o-----

----- o------
DIDELIS BARGENAS

2 flatų mūrinis, 5 ir 6 kambariu, 
furnasu šildomas; elektra ir mau
dynės; pajamų $75 į mėnesį. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu 
ant mažo medinio namo.

5314 8. Mav Kt,


