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Maskvos karo su kapita 
listiniais kraštais pianai

Prašo leisti ‘caraitei’ il
giau pasilikti

WASIIINGT()NAS, kovo 31. 
— Imi;?,..acijos biuras gavo pra
šymą le?s/:i Anasitazi jai čaikov- 
skai ilg.au pasilikti Jungtine-

Gen. Budenny parodo, kaip raudonoji so
vietų kavalerija su puolamais užsienio 
komunistų būriais nuveiks Rusijos prie
šus ir jų valstybę prijungs prie Maskvos

Mme. č.uikovska sakosi es- 
anl i minusia nabašninko Ku- 
oijo.; caro Mikalojaus II duktė.

RYGA, kovo 31. — Maskvos 
Krasnaja Zviezda, sovietų rau
donosios armijos organas, pra
neštai, kad gen. Budenny, vy
riausias rusų kavalerijas (rai
telių) va<kus, laimėjęs kova su 
komunistų karo kolegija dėl ka
valerijos divizijų skaičiaus rau
donojoj armijoj padidinimo.

Ginčai traukėsi dvi dienas. 
Įdomus gen. Budenny argu
mentai ir išvadžiojimai. Gin
damas kavaleriją jis nurodė, 
kad komintemo ir komunistų 
partijos nusisltatymas busi
miems karams reikalaująs, 
i<lant sovietai turėtų dideles ju
drias jėgas veiksmams.

Generolo Budenny nuomo
ne, kominiterno agitatoriams 
užsieniuose pavyksią suorgani
zuoti pakankamai dideles rau- 
<lonojo proletarijato puolamų
jų burių jėgas, ikad jos gale- 
tų paraližuoti bet kurios val
stybės kariuomenę, kuri 
apeinančius keletą metų 
dytų pulti’ Rusiją. Svetimų 
štų komunistad, pasak
Budenny, kurstydami sabota
žus ir sitreikus, sugebėsią bet 
kurį kapitalistinį karą paversti chanizuotos raudonosios armi- 
pilietiniu karu.

per 
ban- 
k ra
gėm

‘‘Leiskime, kad viena didelė 
musų kaimynų valstybė [su
prask, 
Ruisiiją. 
klausia 
atsako:

Lenkija] puola sovietų 
Kas tada atsitinka?” 

gen. Budenny ir pats 
“Pirmiaiusia, tos val

stybės komunistai paskelbia ge
neralinį streiką, puola mobili
zacijos punktus, daužo trauki
nius ir disorganizuoja trans- 
portaciją. Priešo armija pasi
daro bejėgė kovoti neramumus 
viduj ir pilietinį karą. Kad ga
ilume tinkamai padėti savo 
užsienių draugams, mes turime 
turėti milžinišką kavalerijos 
armiją, kuri galėtų zujoti po 
visą kraštą, galabindama ir nai
kindama tikruosius musų prie
šus, kapitalistus ir buržujus. 

“Raudonoji kavalerija padė
tų organizuoti puolamuosius 
proletarų būrius ir vesti karo 
kampaniją, tuo tarpu kai so
vietai pagrobtų valdžią ir su
darytų naują sovietų valstybę, 
kuri butų prijungta prie Mas
kvos. Svetimiems komunistams 
padedant, kova neapsiriix)tų 
vienu kuriuo frontu, o todėl 
daiktiniais musų veiksmų pla^ 
nais mums nereikia vien nie

jos.

Darbiečių kabinetas10 as”3?n.ų prl.gfrė JU
pralaimėjo, bet dėl 
to neatsistatydins

valčiai apvirtus 
ežere

Prancūzų komunistų 
goveda puolė 10,000 
socialistų mitingą
LENS, F ra nc.i j ji, kovo 31.

Apie pusantro tuksiančio ko- 
mun*\ų būrys vakar puc’ė čir 
milžinišką socialistų milingą, 
kuriame dalyvnvo apie 10 tūk
stančių žmonių ir kuriame kal
bėjo franeuzų pariamento na
rys lYrul Boncour. Prasidėjo 
muštynės, į kurias turėjo įsi
maišyti ir policija. Du komu
nistų vadai buvo policijos pa
šauti], trys sociaiHs'taii peili^iis 
sužaloti, vienas policininkas 
skaudžiai snimuštas, o šeši ki
ti asmenys sužeisti.

90 žydų socialistų iš 
tremti i Sibirą

MASKVA, kovo 31. — Iš 
Maskvos šiandie tapo ištremti

vyniasdešimit žydų, kaltinamų 
dėl priklausymo neteisėtoms 
Hašomer I lažai r ir sionistų so- 
cialistų organizacijoms.

Prohibicijos agentai 
nušovė farmerį

LONDONAS, kovo 31.—Pro- 
ceduros klausimu, MacDbnaldo! 
vyriausybė šiandie parlamente j 
pralaimėjo 183 halsais prieš 
171). '

Vyriausybė buvo nuveikta 
įnešimu suspenduoti taisykle, 
kati posėdis baigtųsi 11 valan
da nakties.

Del menkumo klausimo, ku
riuo ji pralaimėjo, vyriausybe, 
žinoma, neatsistatydins.

VIENA, Austrija, • kovo 31. 
— Iš Ochridos, Jugoslavijoj, 
praneša, kad vakar ten ežere 

- prigėrė dešimt asmenų, jų eks
kursinei valčiai apvirtus.

Žuvusieji yra: jugoslavų ar
mijos pulk. Protič; graikų kon
sulas Korčoj ir jo žmona; če- 
koslovakų konsulas Korčoj; 
vienas gydytojas su savo su
žadėtine; jugoslavų konsulato 
Korčoj sekretorius su žmona1; 
Ochridos subp re fe kitas ir 
nas jurininkas.

RICHMOND, Ky., kovo 31. 
— Keletą mylių nuo čia pro
hibicijos agentai, atvykę ieš
koti svaigiųjų gėrimų, nušovė 
farmerį Ambrose Williamsą, 
32 metų amžiams.

Williams buvo vedęs, liko jo 
žmona ir dvejetas mažų vaikų.

Visi imigrantai Meksi
koj turi registruotis

vie

Automobilistas nušovė 
policininką

LOS ANGELES, Gal., kovo 
31. — Nežinomas automobilis
tas nušovė čia • policininką 
Jamesą Costello, kuris bandė 
jį sulaikyti gatvėj. Automobi
listas sugebėjo pabėgti.

Netrukus

vi-Nugina žinias apie 
suotinį bažnyčios seimą

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
31. — Vidaus reikalų minis
terijos patvarkymu visi atei
viai, kurie nėra Meksikos pi
liečiai, turi iki kovo 31 dienos 
įsiregistruoti. Kurie imigrantai 
iki tos dienos neįsi registruos, 
bus baiK^žiami, o ipaiskui iš
tremiami laukan iš Meksikos.

Regis t ra ei jos tikslais esąs su
sekti asmenis, kurie yra atvy
kę į Meksiką neteisėtu bildu.

VATIKANO MIESTAS, kovo 
31 
pranešimus, busią papa Pijus 
rengiąsis šauklį visuotinį Ro
mos katalikų bažnyčios susi
rinkimą.

Vatikano sferos nugina Ir Vilniaus lenkai ren
giasi minėt Vytautą

agentura 
kad ten 
tam fik

Lenkų telegrafo 
praneša iš Vilniaus, 
lenkai jau esą įsteigę 
rą komitetą su miesto prezi
dentu priešaky, kuris rūpinsis 
Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto mirties sukaktuvių mi
nėjimo apeigų organizavimu.

“Naujienose” pradės eiti didelis romanas

“Vaivorykštės Tiltu”
kurį parašė garsus latvių rašytojas, Andreis 
Upits. Tai bus puikiausias dailiosios literatūros 
kūrinys, kokį teko kada nors skaityti lietuvių 
publikai.

Kas dar iki šiol nėra nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas, tegu pasiskubina jas užsirašyti, 
kad galėtų sekti minėtąjį romaną nuo pradžios 
iki galo.

Gražios aktorės Allyn 
King nusižudymas

NEW YORKAS, kovo 21.— 
Šokus pro lainigr iš penkto vieš
bučio augšto, užsimušto, .Miss 
Allyn King, buvus viena gra
žiausių Ziegfield Follies akto
rių.

Sako, kad ji vartojus atip
inių metodų, norėdama .sulie
sėti, ir iš to gavus nervų 
irimą, f

Sll-

31,KADIZ, Ispanija, kovo
— Vokiečių orlaivis Bremer- 
hafen šį rytą išskrido iš čia 
į Las Palmas, Kanarų saloše.

[Atlantic and Paeiric Photo)

Pontiac, 111.* John W. White, kuriam kovo 4 d. sukako 100 
metų amžiaus

Septyni asmens žuvo-5 žuvusią angliaka 
laivams susidūrus šių kūnai surasti

Aviatorius užsimušė jo 
lėktuvui nukritus

HUTOHINSON, Kas., kovo 
31. Netoli nuo čia jo aero
planui nukritus iš 2,500 pėdų 
augš'tiimos, užsimušė aviato
rius C. B. Moorc. N 
sitiko aeroplanui ką

dromo.

paki-
acro-

J. V. admirolams įsa 
kyta grįžti iš juros 

konferencijos

LIETUVOS ŽINIOS
Kviečia visų kraštų lie

tuvių jaunuomenės 
kongresą

naktį gar- 
užgavo eks- 
in, plaukusį 
Vancouverą, 

pasažieriais. 
įvyko taip ne-

Ky., ko- 
angliaka- 
šeštadienį

— Kolumbijos upėj netoli nuo 
S't. Uelen’s praeitą 
laivis Davenport 
kursinį laivą 
iš Longvievv 
Wasb., su 286

Susidūrimas
tikėtai, kad daugelis ekskursi- 
ninkų, besilinksminusių ant lai
vo lubų, buvo nublokšti į van
denį. Dauguma jų buvo išgrai
byti, bet dvi -moterys ir vie
nas vyras prigėrė, o trijų vyrų 
ir vienos moteriškes pasigen
dama ii* manoma, kad jie taip 
pat žuvo vandeny. Keliolika pa- 
sažierių buvo sužaloti.

pusantros mylios 
žiočių. Gelbėtojai 
priverst i palikti 

ir skubintis grįž-

Vengrijai gresiąs 
bankroto pavojus

KETTLE ISLANI), 
vo 31. — -šešiolikos 
siu, kurie praeitą 
žuvo Pioneer Coal kompanijos
kasyklose, įvykus sprogimui, 
penki kūnai šiandie jau buvo 
surasti apie 
tolumo nuo 
tačiau buvo 
kunus vietoj
ti į paviršių, (kadangi kasyk
los pilnos nuodingų troškinan
čių dujų.

Valstijos kasyklų departa
mento viršininkas Daniel sako, 
kad ims dar porą dienų, kol 
vienuolikos kitų žuvusių ang
liakasių kūnai bus surasti ir 
išimti j paviršių, nes gelbėji
mo darbą labai trukdo ne tik 
nuodingos dujos, bet taipjau 
sprogimo padaryti griuvėsiai.

LONDONAS, kovo 31. — 
Charles Francis Adams, Jung
tinių Valstybių laivyno sekre
torius ir delegacijos Londono 
juros konferencijoje narys, 
šiandie įsakė,’ konitradmirolams 
Moffctui, Yarnelliui ir Prin- 
gle’ui grįžti i Jungtines Val
stybes. Visi trys jie buvo kaip 
'techniški Jungtinių Valstybių 
delegacijos patarėjai. •

Juros konferencijai 
pranašauja greitą 

pabaigą
LONDONAS, kovo 31. — Ju

ros konferencijos sferose maža 
beliko optimizmo ir iš viso at
rodo, kiad konferencija netru
kus paisibaigs.

Tam 'tikros Amerikos spau
dos [I karsto laikraščių!] puo
limai konferencijos ir atakos 
prieš Anglijos premjerą Mac 
Donaldą sunervino visus taip, 
kad Londono laikraščiai, be 
skirtumo politinių spalvų, da
gi konservai)ogiausia Morning 
Post, 
bristų 
j erą.

Vylafilo Didžiojo 500 metų 
sukak tuvių proga, Mažosios 
Lietuvos jaunuomenes draugi
jų centras “Santara”, kuri yra 
seniausia Mažosios Lietuvos 
jaunuomenės 
zacija, sumanė 
kraštų lietuvių 
kongresą, kuris 
10 d. (Sekminių 
Klaipėdoj.

Dalyvauti bus 
sos jaunuomenės organizacijos 
ir veikėjai be tikybos ir pa
žiūrų skirtumo. Tikimasi, kad 
dalyvaus visos Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos, o taip pat 
Amerikos lietuvių ir kitų kra
štų lietuvių organizacijos.

Kongrese bus tartasi tauti
niais ir .kultūriniais reikalais. 
Bus bandoma įsteigti pasauli
nę) lietuvių 
jungą.

proga, 
jaunuomenes

“Santara”,
Mažosios

draugijų organi- 
kviesti visų 

jaunuomenę j 
įvyks birželio 
trečią dieną),

kviečiamos vi-

jaunuomenės są-

rengėjai nurodo, 
į kongresą atsto- 
progos dalyvauti

stojo ginti vyriausiąjį 
delegatą, diarbiečių prem-

Monako kunigaikštis 
pasiliks soste

NEW YORKAS, kovo 31.— 
Ne\v York o Evening Sun ko
respondentas Budapešte 
kablegraimoj praneša, kad 
arijai gresiąs visiškas
krotas.

savo
Ven- 
ban-

Suėmė 13 pliky aukštes
nės mokyklos mergai

čių ir berniukų

Gaisras nušlavė dau
giau kaip 50 namų

MEKSIKOS (MIESTAS, kovo 
31. — Iš Tampico, Vera Cruz 
valstijoj, praneša, kad Mendo- 
zo miestely, netoli nuo ten, va
kar kilęs gaisras 
daugiau kaip penkiasdešimt 
mų. Daug šeimų liko be

kovo 31. 
nameliuo- 

šešladie-

VENTURA, Gal., 
— Vienuose “meilės 
se” Ventura pajūry 
nio naiklį Ibuvo suimti trylika 
jaunuolių — šeši berniukai ir 
septynios mergaitės, visi vie
tos Rūgštesnės mokyklos moki
niai ir mokinės. Policijai 

Įklupo juos lygiai tuo metu, 
sunaikino visi berniukai ir mergaites, 

sai plikai nusirengę, šoko.

ož
kai 
vi-

na- 
pa-

Surado prapuolusius
Australijos lakūnus

kovo
led't.

buvo

S YJ )NEY, Ausimi! ja, 
31. — David Smith ir 
Shiers, aviatoriai, kurie 
išskridę kelionėn i Angliją, beit 
prapuolė šiaurinės .teritorijos 
dykumose, šiand,ie buvo ieško-, 
tojų partijos surasti.

5T

ORFIS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Daugumoj (jebesiuota; gali 
būt lietaus ar sniego;
vi dirt i n i aii, daugiausia
vakarų' vejai.

Vakar temperatūra 
tarp 340 jr 540 F.

šiandie saulė teka 5:34, lei
džiasi 5:14. Mėnuo leidžiasi 
9:03 vakaro.

šalčiau; 
žiemių

įvairavo

Muštynės tarp fašistų 
ir socialistų Austrijoj

VIENA, Austrija, kovo 31. 
— Hirtenberge, Žemutine j Au
strijoj, vakar įvyko didelės 
muštynės tarp pusiau kareiviš
kos fašistų organizacijos hei\v- 
wėhro ir sociailisitų. Abiejose 
kovojančių šalyse daugelis bu
vo, sužeisti. Taipjau sužeisti 

[buvo penkiolika žandarų ir jų 
|viršininkais, kai jie bandė muš- 
I tynęs susitaibdyti.

7 jurininkai žuvo kartu 
su sudužusiu laivu

LERWICK, Anglija, kovo 
31. — Sudužęs į uolas ties Šet- 
lando sadomis, paskendo žvejų 
laivas Ben Doram. Kartu su 
laivu žuvo septyni įgulos žmo
nes.

ANDERSON, Ipd., kovo 31. 
— Gaisre, kuris praeitą naktį 
netoli nuo čia sunaikino far- 
merio James Goodingo gyve
namus namus, žuvo pati šei
mininkė ir du kiti senyvi žmo
nės.

kad atvykę 
vai turės 
Klaipėdos krašto dainų šven
tėj, galės apžiūrėti seniausią, 
šventvietę Rambyną, Birutės 
kalną Palangoj ir kitas žymes
nes vietas. Rengėjai prašo iki 
gegužės 15 d. pranešti “San
taros” pirmininkui, K. Taurui, 
Priekulėj apie norinčių daly
vauti organizacijų atstovų skai
čių j r pavardes.

šis pakvietimas į kongresą 
yra paskelbtas “Santaros” gar
bės nario dr. Vydūno ir A. 
Brankso bei “Santaros” valdy
bos vardu.

Emigracijos iš Lietuvos 
banga staiga atslūgo
KAUNAS. — Po smarkios 

paskutinių mėnesių emigracijos, 
siekusios vidutiniai 1400 asme
nų kas men. įvyko smarkus 
persilaužimas. Vasario mėn. 
emigrantų skaičius bus matyt 
minimalus^ per paskutinius dve
jus metus, nes per 19 dienų ga
vo pasus tik 230 emigrantų.

Spėjama, kad didelį vaidme
nį čia suvaidino varginga išei
vių padėtis Argentinoj ir Brazi
lijoj. Be to, nuo vasario m. 1 d. 
pabrangs laivakortes į Pietų 
Ameriką. 150 litų.

Emigracijos biurai labai susi
rūpino jų biznio staigiu pablo
gėjimu. Be to rūpesčio jiems 
dabar tenka laukti biurų konce- 

šian-isijų peržiūrėjimo išdavų. Tas 
peržiūrėjimas jau prasideda ir 
greitai paaiškės kokie biurai 
gaus teises veikti ir ateity.1

31.MONTE KARLO, kovo
— Vakar Įvykusiuose Monako 
kunigaikštystėje nacionaliniuo
se ii* miesto rinkimuose laimė
jo burmistro Eugene Marųuet’o 
partija. 'los partijos sąrašas 
gavo 158 bailsus, o likusieji 670 
balsų pasiskirstė tarp opozici
jos partijų.

Kadangi Mairųuet’o partija 
yra viešpataujančio kunigaikš
čio Liudviko (Lonis) rėmėja, 
lai pastarasis, kuris jau buvo 
besirengiąs abdikuoti, 
veikiausiai pasiliks soste.

dabar

LONDONAS, kovo 31.
die čia prasidėjo Anglijos 
Egipto konferencija dėl Egip
to nepriklausomybės.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į 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, UI
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NEMEZIS
(Iš R. Gulio romano “Generolas Bo”).

Plėvė,Caras buvo žiaurus, kaip de-į monarcho valią paskinti 
vidaus reikalų ministeriu. Plėvė 
važiavo Rūmų antkrante. Laki- 
ruotos karietos juodas kubas 
švelniai siūbavo ant resorų. Tai 
buvo laimingiausia minutė.

žirgai stabtelėjo ties įėjimu 
Visiems buvo gerai žinomąjį rumus. Plėvė palipo laiptais, 

bizantiška imperatoriaus klasta Pirmieji pasisveikino rūmų mi- 
ir jo liguista valia ir todėl nieks [ nisteris, rūmų komendantas. Iš 

ts gali atsitikti su rankos
apie ministerio už- nulenkimo Plėvė jau šį tą galėjo 

sužinoti. Tvirtais žingsniais jis 
avansalę. Imperatorius 

sakė užmušta-1 išėjo sutikti, meiliai, manda- 
sukti griežčiau j g’ai.

Susiraukęs nuo šviesos Nika- 
j lojus II-sis prabilo:

—Viačeslav Konstantinovič,
. aš skiriu Tamstą Sipiagino 
I ton.

Plėvė šiek tiek pabalo.
—Jūsų Didybe, aš žinau, 

tadariai gali mane užmušti. Bet 
kol mano gyslose teka kraujas,

generativiškas vaikas.
Kai Marijos Rūmuose, pada-j 

ręs rankomis’ tokį gestą lyg' 
skęsta, krito nukautas Sipiagi- j 
nas*), carui bijojo apie tai pra-I

nežinojo, 
pranešusiu 
mušimą.

Tai jis, caras neaiškiai ištar-|(’j° Per 
damas žodžius i 
jam Sipiaginui 
malšinant Rusijos maištą, 
neklausydamas pranešimo sal

—Man neapkenčiamiausis žo-1 
dis yra — “inteligentija”. Aš 
noriu, Dmitrij Sergiejevič, kad 
mokslo akademija išbrauktų žo- ’ 
dį “inteligentija” iš žodynų.

Ministeris nuleisdavo išblyš
kusį veidą žiloje barzdoje. Ta
čiau net jis. šaltas i 
tarnas, grįžęs namo, skundėsi 
žmonai, sakydamas apie “mano 
caro klastingumą ir neteisingu- į 
mą” ir užrašydavo į dienyną 
“laikau tokias žiaurias priemo 
nes neprotingomis, bet Viešpa 
ties Patvaldžio valia šventa.”

Imperatorius sėdėjo kedėje | v' 
Žiemos’ Rūmų, Malachitiniame i L* 
svečiams kambary. Jis nei apie , 
ką negalvojo. Jis galvojo apie 
valdšnepų medžioklę. Jis mėgo!

paspaudimo ir galvos

vie-

pik-

monarcho'aš tvirtai saugosiu patvaldybės 
skiindoci pagrindus ir palikimą, žinau, 

kad liberalai išgarbihs mane 
' piktadariu, o revoliucionieriai 
Į kraugeriu. Bet lai bunie tas. 
I Ir kai Plėvė ėjo nuo imperato- 
i riaus žibančia rumiškių siena jį 
: sveikino. Tiems’ Su kuo 

•p' vo pažįstamas jis metė.
sišiaušusius tisus:

—Ponai, dabar laikas 
* • būti, o veikti. * 

Ir nusileido puikiais
indis Pr’e savo ^ar*e^os’ $ 

Čiužėdama ilgais šilkais įėjo į
mitina, imperatorienė Marija Rusijoje užviešpatavo 
Feodorovna. Padėjus gysluotą ' ^>la. Svajonės išsipildė, 
senės ranką ant jau pradėjo-! Į er dviejus mėnesius 
sies plikti sunaus galvos ir jaus- J’ucija bus sumindžiota mur
danti skystą plaukų minkštumą m^jo į pasišiausiusus usus Ple- 
pasakė: jve*

nelaimė. i kanceliarijos lėkė slapti 
pažvelgė naba-l įsakymai gubernatoriams. Pld- 

> i ve mėgo, kad plaktų rykštėmis.
vaiku susirgo? ! Kunigaikštis Obolenskiš plakė 

l’avo vaikai sveiki. Už-' Charkove, Lelgardas Poltavojė. 
Dmitrii Sergieievič — ! f°ii Vai—Vilniuje, grovas Kelle- 

ris—Ekaterinoslave.
— Plakti— šnypštė Plėvė už 

užsidengė dėl-1 ministerio stalo, sugniauždamas 
ėjo; 'kumštis.

_ Tai nežmoniška! Ir kuomet baliuje žiemos Bu- 
Bet čia pat sušuko: Kaip jie|niU Nikalajevo salėje po aukš- 

drisol? Kas užmušė!? čiausio polonezo ir dviejų kad-
— Kaž koks studentas Balma-į rilių Prie Pleve Priėjo Fried- 

šovas, aš nežinau. Niki, tu pri- riksas''
valai būti įvirtas, kaip tavo se-; Ką darysit Viačeslav Kons- 

t nelis ir tėvas', privalai nubausti: tantinovič, sako Peterburge, ma- 
nusižengėlių šalį, gimdančią i noma daryti demonstraciją 
žmogžudžius ir niekšus. i pasakė baronas, paėmęs po ran- 

Ant imperatoriaus lupų pasi-ika visagalį ministerį.
rodė maži burbuliukai. Jis -su-j —Išplaksiu— eidamas kojon 
gniaužė bejėgių rankų kumštis.! metė Pleve.

* * * —Prasidės riksmas, Viačeslav
Viačeslav Konstantinovič Ple- Konstantinovič, Obolenskis už- 

ve buvo šaltos aistros žmogus, j plakė miriop.
Užsidaręs savyje berniukas, le.n- —Bet aš nesakau “užplak-
ko dvarininko įsūnytas, jis ne-j siu”, o tik išplaksiu.
žinojo meilavimo kūdikystėje. ■ Frcdriksas mėgo ciniškumą 
Nieks nežinojo Pleve tėvų. Jis ir nusišypsojo.
buvo našlaitis. —Ir kursistes.

Kuomet Slavai, kaip vadino jį —Nuo jų pradėsiu.
dvarininkas’, sukako 17 metų,Į —Na duos Tamstai statsdama 
jis parašė donosą generolui Mu-j Neriškina, pasakė priėjęs gro- 
ravjevui ant savo globėjo. Ge- vas šeremetjevas.
nerolas pakorė lenką dvarinin- Į —Atsiminkite jos skundą dėl 
ką. Berniukas turėjo tvirtą va-1 politinės kalinės Sigidos plaki- 
lią. Jis svajojo apie galvotruk- mo. \
čiais padarytą karjerą. i —O tai jau Nariškinos reika-

Mokydamasis už varinius gra- ; las... Aš jos dar kol kas neiš
siūs jis minė didžiojo kelio pu r-: plakiau.

Ir visi trys nusijuokė.
Pleve šalinosi rūmų žmonių. 

Valstybes Tarybą jis vadino 
buliais, kastruotais dėl mėsin
gumo. Jis ieškojo Maskvos val
dovo didžiojo kunigaikščio 
Sergiejaus—draugiškumo ir su 
juo svarstė bruzdėjimo malšini
mo kruvinus budus.

—Bet ar ištikima Tamsis 
asmens apsauga, klausdavo did. 
kunigaikštis.

—Mano apsauga tobula, Jūsų 
Didybe, vykęs pasikėsinimas ga- 

nepatenkino jo aistros. Ii būti tik pripuolamas, atsaky- 
Tik vieną kartą savo gyvenimo davo Pleve, žinodamas, kad jo 
Pleve buvo laimingas. Tai buvo gyvybę saugo Azefas4), o Ger- 
balandžio m., kai Balmašovas j šuni&) ir Melnikovas tvirtovės 
nukovė Sipiaginą. kazemate iki bus gyvi.

hnperatorius

—Kuris nors
—Ne 

muštas 
pasakė šaliai imperatorienė, mo
notoniškai lyg teatro scenoje.

Imperatorius

vą, grįždamas iš atostogų uni
versitetan. Būdamas lankstus, 
pilnas pasitikėjimo savimi, jis 
pakeitė katalikybę stačiatikių 
tikyba. Jis žengė biurokratiniais 
laiptais. Pobiedonoscevas* *) va
dino jį “niekšu”, nes buvo gan
dų, kad Plėvė per provokatorius 
buvo įveltas į gubernatoriaus 
Bogdanavičiaus užmušimą. Plė
vė sirgo garbės troškimu ir ne
apykanta prie žmonių.

Nei departamento iii rėkto 
l iaus, nei viceministerio aukšta 
vieta

Generolas’ adjutantas pranešė
1 > Rusijos vj<i. reikalu iiiinitdei'iH soc. r< 
iii<-ionieriaus Balinašovo užmuštas 11)0'

) s«cm i,(ilsiu Sinodo iirokuroros (S(u 
či.ilikiu bažnyčios valdybos giiivH). 1‘nsižy 
uiėjo suvu rrukeiui»kuinu. mzaiijus vadai.

jis bu- 
per pa-

ne kal

ia iptais

kapų

revo-

•••) Caro ruiiių iiiinislei'iH.

| 1 ) UUI'HUS provokatoriui, paruotięH Pleve
■'I4IVJ

Tačiau iš Plėvė pirštinės pa
smaugtos šalies jau buvo išties
tos rankos ir prie paties minis- 
terio gerklės.

Rankos buvo jaunos ir senos.
Be Kalia j e vo, Sažonovo, Po-

kotilovo, šveicerio į ukanuotą’ 
Peterburgą, kur ukuose. lekio
davo ministerio karieta, atva
žiavo iš Sibiro senė Ivanauskie
nė, kad pasidarytų virėja kon- 
spiratyviniame bute ir padėtų 
nužudyti tą, kas apkalė ledais 
ir sukruvino šalį.

£ * *
Kaip ir visuomet ketvirtadie

niais išvažiuodavo jtfbdoji Piki
ruota karieta. Padarę staigų už
sisukimą gatvėje sustodavo juo
dieji žirgai, po stipriai įtempto
mis baltomis vadžių juostelė
mis.

Apmirę lauke. Žvairavo snu
kiais. Per savo ant akių uždė
tus šorus norėjo pamatyti tvir
tą senį, Šėriais-usais ir trikam
pe kepurė. Niekuomet nematė. 
Tik jautė jo prisiartinimą iŠ 
prasidėjusio bėgiojimo, judesio 
ir iš to, kAd 
tininkai.

Ir kuomet 
įsilenkdavo į
vo dureles ir į vežėjo Sėdynę 
užšokdavo livrėjoje lokajus, juo
dieji žirgai pajudėdavo į prie
kį, laukdami bėgimo.

Ir apmiręs stovėjo prie įėji
mo šveicorius, keistuose auksi
niuose su galimais pavalkuose 
per petį.

Šaunus vežėjas Pilipas judino 
žirgus. Tiesiog nuo įėjimo ka
rieta nutrukdavo lyg audra.

Nuolatinėje pozoje, įsmeigęs 
piktas akis samanotais antakiais 
į vieną tašką, lyg įtemptai kai 
ko netikėto laukdamas, lėkė Ru
sijos diktatorius.

Jis nežinojo, kad karietos 
skraidymams jau yra užbrėžta 
riba. Kad užmušimo planą paė
mė į savo minkštas rankas jo 
bendradarbis Azefas, kad Aze- 
fas tikrina ministerio sekimo 
sutraukas. Duoda įsakymus, 
kirsdamas smūgį.

brgo Šnipai dvira-

resorai lengvai 
šalį, užsitrenkda-

suviniotą į skepetaitę paėmė 
liesomis rankomis, apsirėdęs 
šveicorium Kaliajęvas. Dvi vie
nodos, panašios į saldainių dė
žės paėmė Boiišanskiš ir Si
korskis, paslėpę bombas po ap-
siaustais.

v * ❖
Bombų svaidytojai ėjo Sa- 

dovaja gatve 40 žingsnių dis
tancija kits nuo kito. Jų kelias 
ėjo per Anglų prospektą, l)ro- 
vianaja gatve, prie Obvodno ka
nalo. Apeidami Baltijos ir Var
šuvos stotis svaidytojai išeida
vo į Izmailovo prospektą — 
prieš priešais Plėvė karietai.

9 v. 45 min. 
spėkte pasirodė
gai greit nešė ją, bėgdami ko
jon, lyg Licipero arkliai, juodi, 
puikus žvėrys. Laikydamos to
liau šalygatvio lėkė karieta. 
Priešaky atvirame
lenkusiais, širmais arkliais lė
kė policmeisteris. Blizgėdamas 
metaliniais 
nepaprastai 
ochranikas 
naS. Toliau
Šnipai — dviratininkai, 
kais lėkė agentai ir filiorai.

* *
Bombų svaidytojai ėjo greit. 

Šiek tiek susikupravęs pirmuo
ju ėjo plačiame apsiauste Ab- 
ramas Borišanskis.
pastoti karietai kelią, jai 
kus. Paskui jį — Jurgis 
novas. Jis laikė aukštai 
lęs galvą, lyg tuc tuojau
jo šokti pirmyn visu kunu. 12 
svarų bombą jis laikė aukštai, 
prie peties. Paskui Sažonovo 
lengva eisena, kart kartomis 
šipsodamasis ėjo Kaliajevas, lai
kydamas bombą, kaip baltinių 
ryšulį. Paskui Kaliajevą, sku
bėdamas ir atsilikdamas, ėjo 
baltas jaunuolis Sikorskis.

Ižmailovo pro-
karieta. žir-

vežime įsi-

dviračio stipinais, 
greit SUkė kojomis 
Fridrichas Gartma- 

ilga šer'ėriga lėkė 
Veži-

Jis turėjo 
pasu- 
Sazo- 
pakė- 
norė-

Karieta galvotrūkčiais artina
si prie bombų svaidyto jų. Au
syse ir krutinėję sekundos 
sprogdavo su skambėsiu.

Sazonovas išįiudo aiškų ka
nopų bildėjimąyfr jų smūgius į 
medinį gatvės grindinį. *

Ir staiga širdis nustojo plak 
si. nutruko kvėpavimas: “N 
jaugi praleisiu. Niekis” — s 
murmėjo jis. Tą momentą E 
zonovas pastebėjo, kad karie 
jau arti ir kitoje gatvės' puse 

bo visą naktį. Septintą valandą I mėlynomis raidėmis užrašy 
ryto buvo paruošta ketvirta | “Varšuvos viešbutis”, 
bomba, šveiceris pastatė visas 
keturias bombas ant komodo. 
Veidrody atspindėjo keturi sun
kus į popierį suvinioti ryšuliai.

—Dulūbovas vėluojasi, mur
mėjo šveiceris ir perėjo per 
kambarį. »

Pažiurėjo į atspindinčius vei-j 
d rodį keturius ryšulius ir nusi- karininkas. Kad visu grei 
šypsojo.

Sudėjęs bombas į valizę, švei
ceris nusileido viešbučio kili
mais. Raupuotas šveicorius tin
giai stūmė duris. Šveiceris su 
Dulėbovu ėjo prie Marijos te
atro.

Bombų perdavimas už teatro 
Įvyko pavyzdingoje tvarkoje. 
Cilinderinę, perrištą melsvu kas
pinu paėmė Sazonovas. apsirė
dęs geležinkeliečiu. Apskritą,

‘‘Šiaurės viešbuty”, kur atsi
tiktinai save išsprogdino Poko- 
tilovas, šveiceris turėjo užbaig
ti bombų paruošimą.

Jausdamas lengvą prakaitą ir 
rankų drebėjimą šveiceris dif-

“Nejaugi praleisiu”. Jis j 
matė skrendančius juodus ž 
gus. Viena sekundė. Jis perle 
kaip traukinys, kaip perkuni 
ir išnyks, dviratininkų lydir 
Bet štai skersai ministerio k 
vietos kelio išniro vežiko bril 
lis. Jame atsilošęs sėdėjo jaun

aplenktę vežiką, karieta mei 
si į šalį, nuo prospekto vidur 
arčiau prie šaligatvio. Buvo m 
tyti, kaip rudabarzdis vėžėj 
Pi Ii pas įtempė vadeles, kaip p 
šėlusiai sukdami kits ant ki 
užsigrudo žirgai.

Nieko negalvodamas, šo 
prie karietos Sazonovas. Viei 
sekundą jis pamatė karieto 
senį. Senis pašoko užsidengd 
mas rankomis.

PAVASARINIS BARGENAS

pcl-“Stainless Steel” stalavinis setas 6-ių 
lių ir videlcių, kurių niekad ne- AO 

kriaunom
$2.98 

sienos Ma- 
Galima ma- 
sienas, med-

reikia šveisti. Baltom 
Juodom kriaunom

4414 So. Rockwell

FLAT 
liava. 
liavoti 
žius, radiatorius ir 
wall popierų. Ilgai 
laiko, visokiu spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

KWIK-KOTE Varnišius, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžiu arba 
klcjankos. Taipgi duo
dame trijų coliu brušj 
su kiekvienu galionu.
Uklionas. _$3.00
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead 100. svarų

Ateikite arba 
Telef onuokite: 

LAFAYETTE 4689

Pristatome visur.

J. DERING
St., Chicago, UI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ■■■Ml 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Ir iš baisaus akių žvilgsnio 
Plėvė ir Sažondvas suprato, kad 
mirštą.

Cilindrihė bomba trenkė, iš
daužydama stiklus link ministe- 
rio rankų ir akių. 

* ♦ ♦
Žirgai pajuto smūgį, baisų 

smūgį. Jie, pasidarė lyg vaikų 
žaislai. Krito žirgai. Pilka gel
tona viesulą gatvėje pakilo du
rnų ir dulkių stulpas. Viskas 
buvo jų aptraukta.

Pirm visko praeiviai pamatė 
šokusius iš durnų juodus žirgus, 
karjeru lekiančius prospektu.

Durnai greit išsisklaidė.
Gulėdamas ant gatvės grin

dinio Sazonovas stebėjosi, kad 
gyvas, norėjo atsikelti, be paju
to, kad kūno nėra. Atsirėmęs 
alkūne, per ukus jis pamatė iš
mėtytus raudono pamušalo ir 
žmogaus mėsos gabalus. Sazo
novas nustebo, kad nėra nei 
arklių, nei karietos. Norėjo su
šukti: “Tegyvuoja laisvė!”

—Tegyv... — Tačiau viskas 
aptemo: ant jo šoko šnipas Fri
drikas Gartmanas.

* / -

Suspaudęs bombą Kaliajevas 
stovėjo ant tilto. Jis nežinojo 
ar gyvas Plėvė. Išpustomis 
šnervėmis, mušdami nutruku
siomis ienomis ir ratų likučiais 
pralėkė sukruvinti arkliai.

“Užmušė ministerį!” — suri
ko, bebėgdamas nepažįstamas 
žmogus. Ir Kaliajevas suprato, 
kad sprendimas įvykdytas...

[“L. ž.”]

KEPURĖ
(Iš M. Zosčenkos)

Tik dabar galime pilnai jaus
ti ir suprasti, kaip toli mes nu
žengėme per paskutinius dešim
tį metų.

Na. paimkime bile kokią mu
sų gyvenimo sritį—tai visur di
delė pažanga ir laimingas pasi
sekimas. •' P-“- 1

O aš, mano broliukai, kaipo 
buvtisis transporto darbininkas,

labai jau gerai matau, kas, pa
vyzdžiui, tapo atsiekta tame, 
galima sakyti, labai svarbiame 
fronte.

Traukiniai eina ir pirmyn ir 
atgal. Supuvusios sijos nuim
tos. švilpukai švilpia teisingai. 
Na, tiesiog malonu ir smagu va
žiuoti.

O seniau? iNet astuonioliktais 
metais būdavo nemaloniausių 
atsitikimų. Būdavo važiuoji, 
važiuoji, -— ir staiga traukinys 
visiškai sustoja. Mašinistas, 
reiškia, šaukia: broliukai, eiki
te šičia. Na, susirenka pasa- 
žierai. O mašinistas jiems ir 
sako:

—Taip ir taip. Negaliu to
liau bevažiuoti, nes nebėra ku
ro. O jeigu kas nori toliau va
žiuoti, tai lipkite iš vagonų ir 
į mišką. f

Pasažierai, žinoma, nepaten
kinti, murma. Bet ką darysi. Ei
na į mišką medžių kirsti.

Prikerta apie pusę sieksnio 
malkų ir važiuoja toliau. O 
malkos suprantamas daiktas, 
šlapios ir nenori degti. Pasiutu
siai spraga.

O štai prisimena kitas atsiti
kimas, kuris Įvyko devyniolik
tais metais. Važiuojame mes 
sau labai jau išlengva į Lenin
gradą. Ir štai pusiaukelyj be 
niekur nieko sustoja traukinys. 
Jis pradėjo eiti atbulas ir vėl 
sustojo.

Reiškia, pasaŽieriai ir klau
sia: kuriems galams traukinys 
sustojo, kodėl jis eina atbulas? 
Nejaugi vėl į mišką reikės eiti, 
o gal banditizmas vystosi?

Mašinisto padėjėjas ir sako:
—Taip ir taip. Vėjas nuo ma

šinisto galvos kepurę nuputė ir 
jis dabar nuėjo jos ieškoti.

O oras tą dieną iš tiesų buvo 
labai prastas vėjas, lietus... 
Išlipo pasažierai iš vagonų ir 
laukia, kas čia bus. Na-gi žiuri, 
mašinistas iš miško eina. Toks 
labai jau nuliūdęs. Išblyškęs. 
Pečiais trūkčioja.

—Nėra, sako, nesuradau. Vel
niai žino, kur ją vėjas nuputė.

Traukinys dar penkis šimtus 
žingsnių pavažiavo atbulas. Vi
si pasažierai pasiskirstė grupė
mis ir pradėjo ieškoti kepurės.

Praėjo apie dvidešimtį minu
čių ir staiga vienas pilietis pra
dėjo šaukti:

-Ei, jus rupūžės, eikite čia. 
Štai kur j ii kabo. *’ 

žiūrime iš tiesų, mašinisto 
kepure krūmokšliuose randasi. 
Užsikabinusi ant šakos ir kabo.

{teikėme mašinistui jo kepu
rę. Kažkas dar trumpą prakal
bą pasakė apie skrybėlių nau
dingumą. Ir vėl susėdome į va
gonus.

Mašinistas užsimovė savo ke
purę ir pririšo ją su virvute, 
kad ją vėjas nenupūstų. O po 
to jis pradėjo apie garvežį trius- 
tis.

Štai aš ir sakau. Pirma buvo 
pilniausi suirutė transporto sri
ty j.

O dabarties ne tiK Kad kepu
rę, ale kad ir pasažierą nupučia, 
tai ir tame atvėjyj traukinys 

Į sustoja neilgiau, kaip vieną mi- 
■ nutę. Nes juk —laikas pinigai, 
i Reikia važiuoti. Vertė K, 
I ________________ __________
KAI) PAAKSTINTI APETITĄ 
TIK SUTVARKYT VIDURIUS

------ - ------ -------
Kada dienos baiga randa jus 

pavargusį; maistas jus nevilio
ja ir nesivirškina; yra prastas 
kvapas; liežuvis padengtas, tik 
sukramtykit saldaininį tabletą 
prieš gulsiant. Rytoj jus busite 
naujas žmogus!

Cascaret saldainis kiekvieną 
kartą pašalina aitrumą, gasus 

I ir galvos skaudėjimą. Atgaivi
na apetitą. Pagelbsti virškini
mui. Paakstina vidurius.

Cascarets yra padaryti iš 
'cascara, kuri, žinovų nuomone, 
I tikrai sustiprina vidurių mus- 
! kutus. Taipgi imkite šiuos ska
nius tabletus taip tankiai, kaip 
norite; arba duokite juos liue
sai vaikams. Visos aptiekos 
pardavinėja Cascarets už de
šimtuką ir jokis dolerinis pre
paratas ‘ 'negali geriau atlikti 
darbą.

Chicagos Lietuvių Ekskursija
Lietuvių Ekskursija yra permai
nyta ant Scandinavian American 
Linijos laivo Oscarll
Gegužio 24 dieną

OSCAR II laivas yra didelis ir pasieks KLAIPĖDĄ be 
jokio persėdimo.

Laiko liko nedaug, nokinti važiuoti tuojaus kreipkitės prie 
savo agento, dėl sutvarkymo dokumentų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.



Antradienis, baland. 1, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

ĮVAIRENYBĖS
Kaip kas seniai yra

nini laikrodį apie 1000 motus 
išrado popiežius Silvestras II.

Valgant šakutę pradėjo var
toti tik XVI amžiuj. Peiliai ir 
šaukštas buvo seniau žinomi, 
bot lig šakutės atsiradimo visi, 
tiek vargšai, tiek turtingieji, 
namuose ir pokyliuose valgį im
davo rankomis, šakutės vartoji
mas, valgant atėjo iš pietų Eu
ropos. kartu su italų valgymo 
papročiais.

Visai klaidingai manoma, kad 
akiniai yra kiniečių išradimas. 
Akiniams kelią praskynė anglų 
mokslininkas Robertas B.on 
apie 1250 m. ir tik, florentinie- 
tis Salviano degli Armati, miręs 
1317 m., išrado tikruosius aki
nius.

Užtat kiniečiai yra tikrieji 
popierinių pinigų ir lietsargio 
išradėjai. Jau X am. po K••. g. 
popieriniai pinigai buvo varto 
jami Kinijoj, būtent, buvo pa
leistos apyvarton lentelės su to

Plieninė rašomoji plunksna 
jau buvo žinoma 1544 m., o 
1718 m.' Acheno taikos kongre
so metu raštininkas Jansenas 
vartojo plieno plunksną. Tačiau 
vis dėlto metalinė plunksna ne
galėjo nugalėti žąsinės, nes me
talinės dar nebuvo tobulos, Plie
ninė plunksna atsirado devynio
liktojo amžiaus pradžioj; Ją iš
rado vokietis, o išplatino — 
anglas fabrikantas.

šukos yra labai senas daik
tas. Jas jau žinojo ir vartojo 
žmonės pačiais seniausiais lai
kais. Priešistoriniuose kapuose 
yra. randamos šukos iš kaulo i 
arba žalvario.

Senovės germanai jau gami-| 
uosi plunksnų pogalvius, 
lovų dar neturėjo, o klojosi g 
ti tiesiog žemėn, 
germanų 
nors kai 
fai, kaip antai Plinius, nurodi- . P 
nėjo į jų nereikalingumą: žąsų I 
plunksnų pogalviai, esą, labai iš
lepina žmogų! nigus išleido Švedija 1656 m.;

šepetys yra žymiai vėlesnių | 1694 m. Anglija, o po jos ir 
laikų išradimas. XII am. po Kr. I kitos valstybės.

nors
,uį_ | kiu trumpu, bet labai reikšmin-

Pogalvius iš 
pasisavino romėnai, 
kurie romėnų filoso-1

galvoms 
am. ru- 
šepečiai

[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Ernst Watgl, Clevelando 
chemikas ir išradėjas, kovo 25 
d. kartu su savo meiluže nusi
žudė Vienoj, Austrijos sostinėj.

Igu ir aiškiu parašu: “Popieri
niai pinigai su imperatoriaus

I antspaudu privalo būti imami j 
* ‘ metaliniai. Neklauža- 

| doms bus kertamos galvos.” 
I Europoj pirmoji popierinius pi- j 

’ gai dar nosys buvo tuo pat bū
du valomos, kaip neretai i? da
bar tenka pamatyti.

Pirmosios cigaros atsirado 
apie 1800 m., tuo tarpu, kai pa
pirosai paplito tik 1834 m. Pa
ryžiuj. šilkines kojines pirmas 
užsimovė prancūzų karalius 
Henrikas II šešioliktam amžiuj. 
Šilkinių kojinių gadynė buvo ro
koko laikais ir dabar, trumpųjų 
sijonėlių metu. [“T.”]

persimetė ir i kitas Europos 
valstybes. Tačiau pradžioj jos 

I buvo prabangos dalykas, ir li

Lietsargius i madą. įvedė grį
žęs iš Tolimųjų Rytų anglas 

i Hanvvey, pasirodęs su lietsargiu 
pirmą kantą Londono gatvėse

gim. pasirodo šepečiai 
šukuoti, o ir tik XIV 
barns valyti. Daromi 
buvo iš kiaulių šerių.

Kišeninį laikrodį pirmas pa-11^50 tn. Paryžiuj, skėčiai imta 
dirbo niurnbergietis Henleinas | vait°ti 1754 m. Niurnberge 
1500 metais, bet pradžioj kiše
niniai laikrodžiai buvo dideli ir 
nepatogus. Lig X am. pabaigos 
žmonės naudojosi saulės, van

1755 m. XIX šimtmečio vidury 
buvo mėginama gaminti įvairių 
rusių lietsargiai, bet jie nepri- 
gijo.

Muilas jau buvo žinomas se- 
Į novės germanams ir galams. 
Į tuo tarpu, kai senovės romėnai, 

Motinos Dabar Su- graikai ir rytų žmonės kūną

dens ir smėlio laikrodžiais. Sie-
Ilgaamžiai ir trumpa

amžiai žmonės

Vadinasi, širdis muša apytik
riai kartą per sekundę. Prie šio 
širdies greitumo yra prisitaikęs 
žmogaus organizmas ir jo jaus
mai. Ir tik šiuo tempu žmogus 
atsiliepia j aplinkui..os reiški
nius. Bet aplinkinis pasaulis 
žmogui atrodytų visai kitaip, 
jei jo širdis! staiga imtų plakti, 
sakysim 1000 kartų lėčiau, ar
ba 1000 kartų greičiau.

Jei žmogaus širdis imtų plak
ti 1000 kartų lėčiau, čai žmc- 
gus galėtų gyventi ne 80 m?tų, 
bet. 80,000 metų. Vadinasi, toks 
žmogus, gimęs senovės Egipto 
faraonų gadynėj eitų dabar dar 
tik 7 ar 8-tus metus! O gimęs 
Kristaus' laikais — dar vos tik 
pradėtų vaikščioti, nes baigtų 
tik antruosius savo metus. Jo 
visas gyvenimas eitų mepapras- 
tai’ lėtai, tuo tarpu, kai' aplinki
nis pasaulis jo akyse keistųsi 
neapsakomu greitumu. Tokiam 
žmogui nebūtų nieko pastovaus. 
Miškai jo akyse augtų tokiu 
greitumu, kaip mums dabar ja
vų laukai. Žmonijos istorija jo 
akyse bėgtų greičiau už kine
matografo paveikslus: greita 
virtine jam pro akis' praeitų 
Egipto faraonai,\per jo 5 dienas 
butų pastatytos aukščiausios 
piramidės. Graikių ir Romos is
torijos nuotykiai neužimtų jam 
vienerių metų. Pasaulinis karas 
jo akyse tęstųsi truputį ilgiau, 
kaip vieną parą. O jei įsivaiz
duoti, kad tokiam žmogui musų 
laikais butų jau 80 metų, tai jis 
savo jaunystėj, be abejo, butų 
medžiojęs mamutus, urvinius 
liutus ir lokius. Prieš jo akis 
butų praėjusi visa žmonijos is
torija, nuo titnaginio kirvuko 
lig orlaivių. Nieko pastovaus jis 
aplink save gamtoj nematytų.

<

nebent šiek tiek gerbtų, pasto
vumo atžvilgiu, 'tukstantame 
čius ąžuolus, kurie išaugtų jam 
per vienerius metus, kaip mums 
rugiai. Bet blogiausiai jam butų 
su diena ir naktimi. Saulė jam 
atrodytų raudona juosta, kuri 
mažiau kaip per minutę nusi- 
drickią per dangų ir vėl dings
ta, o po to šeka tokio p.it ii .u 
mo tamsos tarpelis.

Visai kitaip atrodytų pr.3au.Fs 
žmogui, kurio širdis'plaktu 10.00 
kartų greičiau, .negu mūsiškė 
Toks 80 melų žmogus gyventų 
iš tikrųjų tik viena mėnesi.* Pa 
sėti pavasarį javai jam augtų 
taip lėtai, kaip mums dabar 
miškai. Per vieną vasarą pasi
keiktų trys žmonių kartos. Va 
dinasi, viena karta pavasarinliu 
javus ketų, o tik ketvirtoji 

! piautų, o žiemkenčius valgytų 
tik dešimtoji tokių žmonių kar-; 
ta. Vabzdžiai jų akyse butų il
gaamžiai padarai, o senas žvirb 
lis' jų akyse butų tikras Matu- 
zelis, kaip kad mums atrodo 
vėžliai. Savo amžių tokie žmo
nės matuotų dienomis ir nakti
mis, šviesiais ir tamsiais me-| 
tais, bet retam iš jų pavyktų 
pragyventi daugiau kaip 30 
šviesos ir tamsos metų. Ir die 
na ir'naktis jiems' atrodytų, 
kaip kad mums dveji metai. 
Medžių augimo toks žmogus per 
visą savo amžių visai nepaste
bėtų. Tik su tam tikrais instru
mentais. po kelių kantų, jie tai 
galėtų patirti. (

Mes, dabartiniai žmonės, 
esam panašus* į vienus ir antrus, 
čia paminėtuosius. Kai kurių 
įvykių atžvilgiu mes gyvenam 
80,000 metų, o kai kurių kitų 
— tik 30 dienų, ir užtat jų kei

timosi nepastebim. [“T.”]

Kas pirmas atrado 
Ameriką?

Amerikos' atradimo metai yra 
žinomi: praktiškai Amerikon 
pirmas nuvyko Kolumbus !4X 
metais. Bet ar Kolumb įs i 
tikrųjų buvo pirmutinis Ameri
kos atradėjas? Pasirodo, kad! 
ne. Dar seniai prieš Kolumbą.! 
kain manoma, ši..ui ė ; Amo .'k; 
pasiekdavę savo laiveliais na '• 
sus ir drąsus skandinavų vi 
kingai. O dabar. l’> azilijos ar 
cheologai. tyrinėdami Amazo 
r.ės upės sritis, suradę vieno, 
upės pakrašty senos sodybos

į liekanų, iš kurių matyt, kad ten, 
j irieš kelis tūkstančius meta 
prieš Kristaus' gimimą, buvusi 
finikiečių kolonija! Kai žinia, 
senovėj finikiečiai buvo drąsus 
ir gabus jurininkai, todėl ne
nuostabu. kad jie galėjo pasiek
ti savo kelionėse ir Pietų Ame
riką.

N A U J 1 E N V

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kandie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Ntdėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Iš Pasekmių Spręskit Apie
DAŽYLUS

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, pabandy
kite Diamond Dyes. Pamatykite kaip lengva 
juos vartoti. Tada palyginkite pasekmes. Jū
sų pardavėjas sugrąžins jums pinigus, jei 
jus nesutiksite, kad tai yra geresni dažylai. 
Nebus tos perdažymo išvaizdos su Diamond 
Dyes; nebus bruožų ar dėmių. Tik šviežios, 
malonios, skaisčios, naujos spalvos. Ir dabo
kite kaip jos išlaikys skaistumą dėvint ar 
skalbiant. Jie yra geresni dažylai, kadangi 
jie turi savy užtektinai tikro anilino—nuo tri
jų iki penkių kartų daugiau, negu kįti dažylai. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “vi
siems tikslams” dažylai dėl bile kokio audeklo. 
Jie nudažys ar paskaistins spalvas, šilko, vil
nono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio 
kito audeklo. Mėlinas pakelis yra special da

žylai vien deb šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam 
profesionaliniam darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Mėli- 
nas pakelis nudažo tik šilką ir vilnas. Baltys pakelis nudažys 
kiekvieną audeklą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi 
abieįus pakelius. ___

Diamond Dyes 
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės 

VISOSE APTIEKOSE.

valydavo aliejais. Romėnų rašy
tojas Plinius muilą vadina šiau
rės išradimu. Romėnai muilą 
gabendavosi iš germanų. Pom
pėjoj yra rastas gerai išsilai
kęs muilo sandėlis.

Nosinės skepetaitės buvo pra- '

žmogus laiko skaičiavimo pa- 
grindan padėjo tą laiko tarpą, 
kurs praeina tarp dviejų širdies 
mušimų.

Senovės 
skaičiavo

iivomva uu vv px<*- | 60 sirdlCS pciuciic uu~
dėtos vartoti Italijoj, o XVI a. | nu'tę, iš 60 minučių — valandą.

babiloniečiai, kurie 
GO-taine sistema, iš 
mušimų padarė nu

MADOS.

žino Vertę Mag- 
nesia

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y.

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

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

ramovaI

THEATREi
35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Alagna-Screen 

“Strictly Modern” 
su Dorothy Mackaill ir 

Guilty? C 
su Virginia Valli

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai 

X----------------- -------- ------

HOTI

2836

2836— Spalvoto šilko elegantiška suknelė. Galima siūdinti iš vienos spal
vos arba margo šilko. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, ir 42 
colių per krutinę.

Norint Kauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerf, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739
So. Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Deot.
1739 S. Halsted St., Chicago, III, 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .................
Mieros ....... .........«... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
^riiiTiiarsTi------Trfrr.Ta, , ■,'Bftii ii.afia „"tją

■

_ M'priekinius klojate”
' '' ' ' ..  1 Carleton’

“Ateities įvykiai 
metą savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITETO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini
jomis— vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkanįas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikus 
visuose dalykuose ,net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio * /
tabako—Tabako Derliaus Smetona—MIT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 

^ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

fuonį
[SMlKfj

^ETTESl

Tt’s toasted’
Jūsų Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

.♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kuąo formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yrą kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingiI Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiaus, 
pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky*’ tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviška, dailų pavidalą.

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

© 1030, The American Tobacco Co., Mfra,

HMBI
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DARBAS IR KAPITALAS

Darbininkų ir kapitalistų interesai yra priešingi, 
todėl tarp jų eina kova taip ekonominėje, kaip ir poli
tinėje dirvoje. Tečiaus butų klaida manyti, kad ši kova 
yra tokia pat, kaip tarptautinis karas, kuriame vienai 
valstybei rupi visiškai sunaikinti kitą.

Kitusyk darbininkai taip manydavo. Jie sudaužy
davo mašinas, padegdavo fabrikus, užmušdavo inžinie- 
iius, kurie mašinas stato, ir neretai kėsindavosi nudai
goti pačius fabrikų savininkus. Kova tarp darbininkų 
ir jų išnaudotojų priimdavo tuomet politinio karo for
mą;

Kapitalistai delei to, žinoma, būdavo ne mažiau 
kalti. Jie žiūrėdavo į darbininką tiktai kaip į išnaudo
jimo daiktą, ir kiekvienas darbininko pasipriešinimas 
išnaudojimui iššaukdavo jų pusėje žiauriausią kerštą. 
Dar ir šiandie neretai pasitaiko, kad kapitalistai viso
mis smurto priemonėmis malšina darbininkų streikus, 
panaudodami tam tikslui ne tik ginkluotas valstybės jė
gas — policiją ir kariuomenę, bet net ir privatinių 
agentūrų pristatomus specialius galvadudžius.

Tečiaus tolyn vis labiau taip darbo, kaip ir kapita
lo atstovuose plečiasi mintis, kad ekonominių klasių 
kova tai visgi nėra karas, kadangi, nežiūrint viso rei
kalų priešingumo tarp tų klasių, jas jungia ir tam tikri 
bendri reikalai. Darbininkai, pavyzdžiui, šiandie su
pranta, kad fabriko sudeginimas arba mašinų sudau
žymas nepanaikintų išnaudojimo; jie žino, kad dėl iš
naudojimo kaltinti reikia ne atskirus kapitalistus, bet 
visą ekonominę sistemą, kurioje dabar žmonės gyvena.

Darbininkai yra suinteresuoti tuo, kad pramonė 
kiltų, o ne pultų. Kada krizis ištinka pramonę, tai juk 
darbininkai kenčia dėl nedarbo. Jeigu pramonė butų 
visai sugriauta, tai nukentėtų ne tik kapitalistai, bet 

į 

dar labiau nukentėtų darbininkai.
Antra vertus, pažangesnieji elementai kapitalistų 

klasėje šiandie ima suprasti, kad jiems nėra naudinga 
perdaug išnaudoti darbininkus. Viena, patyrimas rodo, 
jogei nepakankamai maitinamas ir fyziškai suvargin
tas darbininkas negali sparčiai dirbti. Juo labiau komp
likuotos mašinos yra vartojamos fabrikuose, tuo labiau 
turi būt darbininkas išlavintas, kad jisai tiktų tas ma
šinas valdyti. Taigi pačių kapitalistų interesuose yra 
duoti progos darbininkui ne tik pasilsėti, bet ir lavinti 
savo protą,. Be to, juo pramonė labiau auga’ ir darbi
ninkų klasė darosi skaitlingesnė, tuo labiau didėja dar
bininkų reikšmė, kaipo vartotoją. ♦

Imkime Ameriką. Darbininkai šioje šalyje jau su
daro daugumą gyventojų miestuose, o miestuose šiandie 
gyvena daug daugiau žmonių, negu sodžiuje. Jeigu ta 
miesto gyventojų dauguma butų visai nuskurdus, tai 
kas tuomet išpirktų tas milžiniškas kiekybes prekių, 
kurias pagamina Amerikos dirbtuvės? Iš ko darytų 
biznį krautuvės, bankai ir profesionalai?

Protingesnieji kapitalistai šitą dalyką jau taip ge
rai žino, kad jie pripažįsta, jogei aukštos darbininkų 
aigos yra viso krašto gerovės pamatas. Gudriausias 
tarpe tų Amerikos kapitalistų bus bene Henry Ford. 
Labai įdomų patarimą jisai davė aną dieną Anglijos 
kapitalistams, kurie jau kelinti metai nesiliauja skun
dęsi “blogais laikais”. Pasikalbėjime su Londono laik
raščio “Spectator” atstovu garsusis Amerikos automo
bilių fabrikantas pareiškė, kad svarbiausia ekonominio 
krizio priežastis taip Anglijoje, kaip ir kitose šalyse, 
tai — žemos darbininkų algos.

Pramonės krizį pašalinti, anot Fordo, valdžia vien 
savo jėgomis negali. Tą, girdi, turi daryti patys pramo
nininkai, o tai padaryti jie gali — tiek Anglijoje, tiek 
visur kitus — mokėdami didesnes algas darbininkams.

“Padėtis Anglijoje”, sako Fordas, “tuojau pa
gerėtą, jei tik darbininkams butą pakeltos algos. 
Britą pramonė gautą milžinišką paakstmimą, nes 
tuojau padidėtų vartojamoji, perkamoji žmonių 
pajėga.”
Taigi iš to kapitalisto lupų patiriame įdomų daly

ką, kad darbininkai, reikalaudami didesnių algų, anaip
tol neina prieš kapitalistų interesus, nes didesnių algų 
mokėjimas akstiną pramonę!

Pasirodo, kad kovoti dėl savo būvio pagerinimo 
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vo neišmanymą arba egoizmą nesirūpina tuo, kas yra 
naudinga pramonei.

Bet iš to, žinoma, neišeina, kad darbininkų kova 
prieš kapitalistus esanti bereikalinga. Ji neišvengiama, 
viena, dėl to, kad savo noru dauguma kapitalistų nei 

t darbo valandų netrumpina, nei algų ųekelia. Antra, 
dėl to, kad šiandie eina klausimas ne tik, apie darbinin
kų būvio pagerinimą, bet ir apie visišką ekonominio iš
naudojimo panaikinimą. Be kovos tą pasiekti negalima. 
Tečiaus ta kova nėra sunaikinimo kova, kaip įsivaizduo
ja bolševikai. Už savo reikalus kovodami, darbininkai 
kovoja kartu už ekonominį progresą.

Urias Kacenelenbogenas

Užsisakymo kaina: 
Chicago je — paštui

Pusei metu  ..........  4.00
Trims mėnesiams —______—. 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija ----- 1.------------------ 8c
Savaitei ------ r --------- 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
vaitu:

Metama .... _____  $7.00
Pusei metu_______________ 8.50
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviems mėnesiams _______ 1.25
Vienam minėsiu!___ ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams---------------------------- $8.00
Pusei metu  4.09
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Žodis iš Kanados

Aš nenoriu šį kartą rašyti 
straipsnio. Aš nenoriu dabar 
prisilaikyti priprasto žurnalis
tui nuoseklumo, nei dėstyti lyg 
užmautų ant virveles minčių, 
šiandien aš geidžiu laisvo ir 
širdingo pasikalbėjimo su drau
gais lietuviais. z

Pasikalbėjimas iš tolo — tai 
juk laiškas. Tegu! Aš jau išti
sus trisdešimt du mėnesiu at
kirstas nuo gimtosios Lietuvos. 
Aš spėjau per tą laiką tapti 
laiškų belaisviu. Dėti sielos ga
baliukus į vokelius ir nekant
riai laukti vokelių iš tolo — 
laukti gimtos sielos atbalsio.

Trisdešimt menesių aš pralei- 
džiau J. V. miestuose, buvau 
New Yorke, Chicagoj, Detroite, 
Clevelande ir dešimty kitų Ame
rikos miestelių. Visur aš susi
tikdavau ir gyvendavau tarp 
žydų, Lietuvos žydų, visur aš 
susitikdavau ir su lietuviais.

Prisižiūrėjau prie lietuvio ir 
Lietuvos žydo ir abu padvelkė 
į mane Lietuvos kaimu ir mies
teliu. Persikėlęs Kanadon ir iš 
tolo stebėdamas Lietuvos žmo
nes Amerikoj ir Lietuvoj, aš 
matau juos tais pačiais.

Juk tai laiško eilutės, o ne 
straipsnis, tebūnie, man leistaš 
vienas lengvabūdiškas palygini
mas. Kartą vienas nusiminęs 
meilužis, kažkodėl savo mylimo,- 
sios užgautas jai parašė:

“Aš siunčiu tau tik vieną 
bučkį, bet kaip jis padalinus 
tavo abejuose skruostuose.”

Aš ir turiu tik vieną tą patį 
linkėjimo žodį tiek Amerikos, 
tiek ir Lietuvos lietuviams...

Ir aš nenoriu matyti sienos 
tarp gimtosios lietuvių šalies ir 
Amerikos. Norš amerikietis lie
tuvis visai nesupranta, kodėl jo 
broliai, nepriklausomos Lietuvos 
piliečiai, nustojo dabar visas 
savo rinkimo teises. Kuo jie 
nusidėjo? Ir kame gludi visas 
Lietuvos nusidėjimas, kad ji 
prarado savo seimą Štai jis, 
amerikietis lietuvis, vos susi
kalbąs angliškai, išbuvęs Ame
rikoj penkerius' metus, tampa 
didžiojoj Amerikos šaly rinki
ku parlamento, gubernatoriaus 
ir net prezidento.

Nejaugi lietuvis savo valsty
bėj turi perlaukti penkerius 
diktatūros metus, kad subręsti 
lig pilnateisio piliečio laipsnio? 
. Ir kodėl karo cenzūra yra 
vyriausias, taip daug kenčian
čio lietuviško spausdinto žodžio, 
teisėjas? .

Ar ir lietuviškas spausdintas 
žodis yra kuo nusidėjęs? Kiek 
laiko jis turi būti deginamai 
karo cenzūros valomojoj ugny, 
kad tapti nekaltu?

Kodėl nedidelėj Lietuvoj žmo
nės taip atsitolę ir nepasitiki 
vienas kitu? Iš kur kyla toksai 
žiaurus įtarimas? Kiekvienas 
pilietis yra prikaustytas’ prie 
savo paso.

Piliečiui, norinčiam pernakvo
ti naktį, reikia atsidurti polici
jos prižiūrėtojo globom

Ar gali Lietuva tokioms ap
linkybėms esant žengti pirmyn? 
O Lietuva juk randasi dabar 
savo išsiplėtojimo stadijoj. O 
gal ji jau atsiekė tokio aukšto 
išsiplėtojimo laipsnio, kad ji jau 
gali būti visuomeniniai sustin
gusi? Galvoja sau taip ameri
kietis lietuvis ir, deja, neranda 
atsakymo.

n-rvanni lizublllrill 

gyvenimo aplinkybių skirtumą 
Lietuvoj ir Amerikoj.

Amerikoj nėra beveik tokios 
lietuvės arba lietuvio, kurie, 
norint, negalėtų po darbo die
nos išsimaudyti vanoj; o Lie
tuvoj juk tas' prieinama vien 
turtingiems žmonėms.

Amerikoj nėra beveik lietuvių 
šeimos, kurios vaikai nebūtų 
baigę astuonių skyrių pradžios 
mokyklos ir norėdami galėtų 
baigti ir vidurinę mokyklą. Lie
tuvoj gi keturių skyrių pra
džios mokyklos vos tepasiekia 
visus sodžių vaikučius’.

štai pačioj Lietuvoj sodžiaus 
vaikučiai eina basi, užlopyto
mis kelnaitėmis, gabaliukas šo
kolado arba medutis jiems di
džiausias gardumynas, o knyge
lė su paveiksliukais ir kinema
tografo paveikslas atrodo lyg 
kad sapnu.

Vietomis Lietuvoj darbinin
kas uždirba 25 amerikoniškus 
centus į dieną, o kaimo mer
gaitė stoja tarnauti mieste už 
3 dolerius į mėnesį.

Užtat gal apavos ir drabužiai 
Amerikoj pigesni, negu Lietu
voj.

Ir vis dėl to Amerikoj ir Lie
tuvoj tie patys’ lietuviai. Ame
rikos lietuvė maudydamosi na
mie šiltoj vanoj karčiai užsi- 
mąsto apie savo močiutę-ukinin- 
kę arba apie sesutę, paliktą to
limoj gimtinėj.

Amerikos lietuvė ir lietuvis 
lingoja galva ir stebisi, iš kur 
kyla tas ^‘poniškas” paniekini
mas Lietuvoj ir tas noras val
dyti iš viršaus jų brolius “mu
žikėlius”. Ar tas paniekinimas 
yra kilęs dėl brolių skundo?

O amerikietis lietuvis, jeigu 
jis ir. geria “munšainą”, kar
tais pakraipo galva: “štai, bro
leliai Lietuvoj ar neperdaug jau 
degtinės jus ten geriate, jei 
vien valdžia turi nuo degtinės 
beveik 5 miiionus dolerių įplau
kų? Gal jus ir ant tuščio skil
vio geriate?” Bet... tikriausia ne 
iš džiaugsmo geriama dabar 
Lietuvoj.

O aš jau dvejetą menesių ne
skaičiau lietuviško laikraščio. 
Ar vis atstumtas Voldemaras 
krečia savo šposus? Ir ar vis 
jo pirmykščiai pasekėjai, kurie 
dainavo jam ditirambas, kaip 
dievaičiui, siekia suduoti dabar 
savo perblokštam žemėj dievai
čiui ?

Gal jau liovėsi Lietvoj per tą 
laiką bankrotų banga? Ir ne
jaugi dar it dabar užsnudusią 
visuomenę sujaudina vien tik 
šlykščios bylos visokių Olšaus
kų ir Draugelių.

Aš ir iš Kanados matau prieš 
save Lietuvos’ sūnų pasiruošu
sias eiles veržtis čionai, kad 
uždirbus sau duonos kąsnį ir 
laisviau atsidusti.

Ateina man galvon vienas 
Kanados istorijos faktas. Taip. 
1633 metais Kanada buvę Pran
cūzijos perduota šimto žmonių 
kompanijai, kad kolonizuoti tą 
šalį. Bet šie kailių vertelgos 
nenorėjo apgyvendinti tos galin
gos ii- turtingos šalies, kad jos 
miškai neištuštėtų ir kad žvė
rių skaičius nesumažėtų...

Kokį Lietuvos laikotarpį tas 
faktas’ mums primena?..

Skaudu darosi ant širdies, 
kai matai iš tolo savo gimtąjį 
kraštą, didžiai kenčiančią Lie- 
iiiivn

SLA. Reikalai
Praėjus SLA. naminacijoms 

ir artinantis rinkimams, mes 
studijuodami “Tėvynėj” pa
skelbtas' nominacijų pasekmes 
randame labai nemalonius fak
tus. tai yra, kad net 92 SLA. 
kuopos visiškai nedalyvavo ar
ba, kitaip sakant, visiškai ne
balsavo. O jog visos tos kuo
pos susideda iš lietuvių ir SLA. 
narių, ir rodosi, visoms toms 
kuopoms ir visiems nariams tu
rėtų lygiai apeiti gerovė ir 
labas tos mus organizacijos, ku
rioje kaip mes, taip ir tie visi 
nariai, priklauso ir, rodosi, vi
sos kuopos' bei nariai turėtų 
žinoti savo pareigas, o užvis 
svarbiausia pareiga visų SLA. 
narių yra dalyvauti nominaci
jose ir rinkimuose SLA. centro 
viršininkų, nes nuo centro val
dybos priklauso ir gerovė mus 
organizacijos, ir jos ateitis.

Idant visiems SLa. nariams 
ir veikėjams butų aišku apie 
kurias SLA. kuopas mes čia kal
bame, tad štai paduodame čia 
visas kuopas, kurios visiškai ne
dalyvavo praėjusiose naminaci- 
jos'e ir neatliko savo pareigų 
kaipo kuopos ir nariai: 
Kuopa

9 Divernon, III.
15 Pittston, Pa.
22 Steubenville, Ohio.
25 East Arlington, Vt.
26 Millinocket, Me.
45 Nanticoke, Pa.
49 Midland, Pa.
52 Mt. Carinei, Pa.
59 Athens. Pa.
62 Lorain, Ohio.
71 Hoboken, N., J.
73 Pottsville, Pa.
80 Dickson City, Pa.
84 Farmington, III.
91 Ilarrison, N. J.
93 Cente neri, Ind.
96 Anderson, Okla.
97 Clb Elum, Wash.
98 Tovver City, Pa.

104 Pittsburgh, Pa. (north 
side)/

108 Canton, III.
109 Chicago, III.
111 Tuscarora. Pa.
112 Seatle, Wash.
119 Taylorville, 111.
120 Fairhope, Pa.
123 Northampton, Pa. 
127 Winds'or, Canada.
133 So. Milwaukee, Wis.
134 Chicago. III.
136 Cleveland, Ohio.
137 Wilburton, Okla.
138 Perth Amboy, N. J.
141 South Fork, Pa. 
146 Minden West, Va.
149 Ashley. Pa.
150 Zanesville, Ohio. 
154 Ashland, Wis.
165 Vandergrift, Pa. 
171 Elizabeth, N. J.
174 Chicago, III. 
182 Chicago, III.

*190 Manville, N. J. 
193 Toledo, Ohio.
196 Riverton, III.
197 Monessen, Pa. 
206 Ledford, III. 
210 Williamstown, Pa. 
213 Frum West, Va. 
215 Poolville, N. Y.
217 Depue, III.
218 Midleport, Pa. 
223 Westville, III. 
225 Bronx, N. Y. 
228 Central Falls, R. L
235 Cherry, UI.,
236 Blanford. Ind.
237 Camden, N. J.
239 Syracuse, N. Y. 
247 Aliąuippa, Pa.
259 Asland, Pa.
264 Somerville, Conn.
268 Tariffville, Conn.
269 Sydney Minės. Canada. 
276 Akron, N. Y.
281 Nanty Glo, Pa.
282 Freemanspur, III.
283 Coaldale, Pa. ' 
285 Linden, N. J.
287 Wilson, Pa.
288 Williamet. Ore.
294 Carlinville, III.
295 Granville, III.
298 Elco, Pa. 
300 Aurora, 111.
307 St. Clairsvillc, Ohio.
318 Exter. Pa.

316 Vestarburg. Pa.
317 Riversville, West Va.
319 Warrior Run, Pa.
320 Philadelphia, Pa.
324 Reading, Pa.
327 Bicknell, Ind.
328 Milwaukee, Wis.
331 Shamokin, Pa.
337 Orwigsburg, Pa.
338 Kenosha, Wis.
345 Patterson, N. J.
353 Chicago, 111.
362 Cleveland. Ohio.
365 So. Omaha, Neb.

Taigi, matydami šiuos malo
nius faktus', mes kviečiame vi
sas SLA. kuopas būtinai daly
vauti dabartiniuose balsavimuo
se, o labiausia kreipiame dėme
sį visų viršminėtų kuopų ir 
kviečiame visas jas balsuoti už 
tuos kandidatus į SLA. virši
ninkus, kurie gavo daugumą 
balsų nominacijose.

Balsuokite už sekančius kan
didatų^ :

Ant Prezidento S. Gegužis.
Ant Vice Prez. A. Mikalaus

kas
Ant Sekretoriaus P. Jurge- 

liute
Ant Iždininko K. Gugis
Ant iždo Globėjų M. Ragins

kas ir J. Januškevičius, Jr.
Ant Daktaro Kvotėjo Dr. E. 

G. Klimas.
Taip pat kiekvienos' kuopos 

turėtų būti pareiga išrinkti 
tiek delegatų į busiantį SLA. 
Seimą, kiek kuopos narių skai
čius leidžia pagal musų konsti
tuciją. ir rinkti delegatais to
kius žmones, kurie trokšta gero 
musų organizacijai, nes renkant 
tokius žmones, kaip kad buvo 
apie 1(M) Baltimorės Seime, ku
rie vadinasi save “progresy
viais”, darome daug blėdies mu
sų organizacijai, nes tie dele
gatai Baltimorės Seime kėlė di
džiausią triukšmą per visą Sei
mą ir neleido pravesti nei vie
no tarimo, kuris butų naudingas 
musų organizacijai.

Todėl mes kviečiame jumis 
broliai ir sesers visus prie dar
bo, nes paskui gali būti per- 
vėlu. Pasilsėsime tada, kada 
apginsime savo brangią organi
zaciją nuo to raudono pavojaus, 
kuris jai dabar gręsia.

Pittsburgho ir apielinkės 
SLA. nariai:

J. K. Mažiukna
S. Bakanas

Kaip balsuoti, renkant SLA. Pildomąją 
Tarybą

Žemiau parodyta oficialio Baloto forma, nustatyta dabar- 
tiniems SLA. viršininkų rinkimams/ su paaiškinimais, kaip 
reikia balsuoti.

Tie SLA. nariai, kurie nori, kad jų organizacija pasiliktų 
gerose ir ištikimose rankose, balsuokite savo kuopų susirin
kimuose. taip, kaip šiame pavyzdyje nurodyta, t. y. dėkite ant 
Baloto kryžiukus ties šiais vardais: S. Gegužis, A. Mikalaus
kas, P. Jurgeliutė, K. P. Gugis, M. A. Raginskas, J. Januške
vičius, Dr. E. Klimas.

BALOTAS
Balsuojant už žemiau paduotus kandidatus į SLA. Pildo

mąją Tarybą, reikia rašyti kryželį (X) ties vardu to kandida
to, už kurį kandidatą atiduodi savo balsą.

Į kiekvieną urėdą reikia balsuoti tik už vieną kandidatą. 
Ant iždo globėjų balsuok už 2, kaip žemiau pasakyta.

Einant į kuopos mitingą, kuriame įvyks balsavimai, patar
tina aukščiaus paduotą Baloto formą pasiimti, išsikirpus iš 
laikraščio.

No. 1 
Ant Pre

zidento

S. Gegužis, Mahanoy City, Pa................
M. Bacevičius, Chicago, 111........................
Dr. A. L. Graičuna.s, Chicago, 111. ...........

.. X.......

No. 2 
Ant Vice- 

Prez.

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y...............

P. J. Petronis, Chicago, 111...........................

....... X........

No. 3 
Ant Sek
retoriaus

P. Jurgeliutė, Nevv York, N. Y............... ....

E. N. Jeskevičiutė, Brooklyn, N. Y...........

....... X........

No. 4 
Ant Iždi

ninko

K. P. Gugis, Chicago, III...............................
B. Salaveičikas, Chicago, 111........................
J. Tareila, Waterbury, Conn.......................

........X........

No. 5-6
Ant
Iždo

Globėju 
Balsuokit 

už du

M. A. Raginskas, Plyinouth, Pa................
J. Januškevičius, Hartford, Conn...............
D. G. Jusius, Worcester, Mass...................
L. Joneikis, Lee Park, Pa...........................

....... X........

........X........

No. 7 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

Dr. E. G. Klimas, Philadelphia, Pa...........

Dr. M. Palevičiur. Detroit, Mich.

x........

Juozas Virbickas' 
Anelė Akelaitytė 
B. Gramba
A. P. Slavin 
Pranas Pikšris
B. Lapeika 
J. Rimkus
P. Pivaronas.

Pradeda rodytis 
rezultatai

Jau kai kurios Susivienijimo 
kuopos balsavo už Pildomąją 
Tarybą. Ir pasirodo, kad na
riai supranta savo pareigas. Be
veik visur bolševikai ir tareili- 
ninkai skaudžiai tampa supliek
ti. Ypač Tarei los popieriai blo
gai stovi. Daugelyj kuopų už 
jį nepaduodama nei vieno bal
so. Tai ir gerai. Visi susi
pratusioj i Susivienijimo nariai 
privalo taip elgtis. Balsuokime 
visi sekamai: prezidentu St. 
Gegužį, vice-prezidentu A. Mi
kalauską, sekretorium P. Jurge- 
liutę, iždininku K. Gugi, iždo 
globėjais’ M. Raginską bei J. 
Januškevičių, o daktaru kvotė
ju Dr. Klimą.

Balsuokime už ta saraša ir £ E.
tiįsyk musų Susivienijimui ne
bus jokio pavojaus.

—A. Šmigelskis.

Kas bus?
Balandis jau prasidėjo. šį 

mėnesį visos Susivenijimo kuo
pos balsuos už Pildomąją Tary
bą ir rinks delegatus į Seimą. 
Sujudo ir visokie apuokai. Jie, 
kiek tik jų nešvarios burnelės 
išgali, šmeižia dabartinę Pildo
mąją Tarybą. Daugiausia, ži
noma, tenka iždininkui K. Gu- 
giui. Įrodyti, kad jis netinka 
iždininko vietai, jie jokiu budu 
negali. Vienintelį pas ji nusi
dėjimą suranda, kad jis kadai
se priklausė Socialistų Sąjungai. 
Ir štai ačiū tam kalbama įvai
riausios nesąmonės ir skleidžia
ma šlykščiausi šmeižtai.

Bet mes neprivalome klausy
tis visokių kopustinių inžinierių, 
kurie pasirodė, jog jie yra ne
subrendėliai. Balsuokime už 
senąją Centro Valdybą. Ji dar
bais įrodė, jog moka tinkamai 
savo pareigas eiti.

—A. šmigelskis.

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

Bridgeport
Pclševikų pasipinigavimo 

mass-mitingas

Pereitų sekmadienį, kovo 30 
d., Lietuvių Auditorijoj įvyko 
bolševikų mass-mitingas, arba 
geriau pasakius, pasipinigavi
mo mass-mitingas. Ir reikia 
pasakyti, kad buvo gerai sugal
votas.

Šį mitingų bolševikai gerai iš- 
bubnijo ir didelėm, juodoms rai
dėm apznaimino svečių Prusei- 
kų. Jis šiame mitinge turėjo, 
taip sakant, griežti ant pirmo 
smuiko. Jo pamatyti, žinoma, 
buvo tikėtasi, ateis tiek bolše
vikų, kad nei Auditorijoj nesu
tilps, bet apsirikta.

Mitingo tikslas buvo išaiškin
ti SLA. reikalus. Taigi ir buvo 
galima tikėtis, kad mitingan at- 
ateis visi 1.500 narių, kurie anot 
Andrulio priklauso antram aps
kričiui. Bet kažin kodėl „ nei 
SLA. nariai nei šiaip bolševi
kai šiam mass-mitingui didelio 
entuziazmo neparodė—viso atsi
lankė apie pora šimtų su vir
šum. Jeigu iš to skaitliaus at
ėmus choristus ir pašaliečius, 
kurie susirinko pamatyti Pru- 
seika, tai “tikros publikos’’ pa
siliktų apie pusantro šimto, o 
gal ir mažiau. Bet ir susirin
kusieji sėdėjo pusiau apmirę. 
Tik kalbėtojui užbaigus prakal
ba. dėl visa ko, keletas įkaitusių 
bolševike Ii ų paploja.

Garsindami prakalbas, bolše
vikai nieko neminėjo apie įžan
gą. Bet kada žmonės pradėjo 
rinktis į svetainę, žiuri, kad

- --------- -

Sergantys Žmones!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER
VU AK PRIVATINES LIGAS.

Specialis atgaivinimo ir liaukų 
gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

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

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

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

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

kampas Monroe St., Chicago, Criily Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augšto. Valan- 
dšliomis 10 iki 1. I’anedfiliais, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 

k .............. ■■■ ✓

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Jčirškimo metodu šios negra

žios gyslos išnyksta, kad niekad 
daugiau nebesugryšti. Yra sma
gu matyti kaip vėl kojos lieka 
švarios ir lygios. Jos išrodo kaip 
išrodė kada jus buvote dar vaiku.

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

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

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išgydau rupturą be 

peilio, skausmo ar išlikimo iš 
darbo. Susirgimai iŠgjdyti dvi
dešimt metu atgal tebėra sveiki. 
Turiu šimtus liudijimų.

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.

ir jžaųgos imama 25c centus. 
Tai buvo “surpraiz” ne tik pa
šaliečiams, bet ir bolševikams, 
o ypač bedarbiams, kurie labai 
raukėsi, kai reikėjo mokėti po 
kvoterį už įžangos tikietą, Išsi
rengę iš namų ir atvažiavę, 
nenorėjo grįžti atgal ir turėjo 
mokėti už įžangą. Be to, kaip 
ir paprastai salėj buvo renka
mos aukos. Surinkta, rodos, apie 
$28. Taigi vartodami visokius 
skymus bolševikai susirinko už
tektinai ne tik už salę užsimo
kėti, bet dar liko ir dėl sendvi- 
čių.

Dabar apie spykerius' ir jų 
kalbas. Išeina Andriulis ir sa
ko:

Draugai ir draugės: Susivie
nijimų šiandie valdo ne Pildo
moji Taryba, ne Gegužis, ne Vi- 
itaitis, ne Jurgeliutė, bet Grigai
tis. Pirmiau Susivienijimą val
dė Sirvydas, o kai’ jis išvažiavo 
į Lietuvą, tai paėmė valdyti 
Grigaitis. O Grigaitis yra di
džiausias darbininkų priešas pa
saulyj, jis per “Naujienas” da
ro didžiausias atakas ant sovie
tų Rusijos ir darbininkų. Štai, 
kada buvo Chicagoj darbininkų 
demonstracija, tai Grigaitis pa
skelbė “Naujienose”, kad perim
tas atimtas’ laikyti demonstra
ciją. (Todėl, matomai, bolševi
kų bedarbių demonstracija ir 
maršavo pro “Naujienas”, kad 
pasirodyti, jog gavo permita 
maršuoti.—Prol.)

Andriulis pareiškė, kad esu 
neteisingi įtarimai,, kad Maskva 
norinti nusavinti SLA. Girdi, 
jeigu ji tikrai norėtų SLA., tai 
ji jį nuspirktų taip, kaip kad 
nusiperka kiaules! ar avis Ame
rikoj. O kai dėl iždo, tai ji ma
no, kad prie jo yra gana sunku 
prieiti ir todėl, girdi, kad ir no
rėtum, tai nebūtų galima. O 
jeigu butų galima iždų paimti, 
tai esą tautininkai ir socialistai 
pirmieji paimtų ir bolševikams 
netektų.

Baigė Andrulis kalbą kriti
kuodamas SLA. naująją konsti
tuciją ir ragino nušluoti jų kar
tu su SLA. Pildomąją Taryba.

Po Andriulio kalbėjo bolševi
kų kandidatai į Pild. Tarybų — 
Bacevičius ir Petronis. * Juodu 
ir gi susikoncentravo ant nau
josios SLA konstitucijos, bū
tent, ant šių punktų: Išitkimy- 
be Suienytoms' Valstijoms. Ren
gimas Lietuvos istoriškų ap- 
vaikščiojimų ir protestavo prieš 
Dievą, kuris minimas konstituci
joj. Agitavo klausytojus, kad 
ateinančiam SLA. seime nušluo
tų SLA. naująją konstituciją ir 
tuos, kurie paraše konstitucijų, 
t. y. Pildomųjų Tarybų. (To ir 
galima tikėtis iš bolševikų, nes
jie į jokias konstitucijas neti
kėjo ir netikės. Ot. diktatūrą, 
'tai kas kita.—Pro!.).

Paskutinis išėjo kalbėti pats 
šefas, p. Pruseika. Senai bu
vau matęs jį. Bučiau nei ne
pažinęs jo, jeigu nebūtų persta- 
tę. Jeigu kiek metų atgal at
rodė panašus į proletarą, tai 
šiandie nieks nesakytų, kad ne 
koks ten buržujus: kelnės ir siu
tas išprosyti, kaklas storas.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Utarninke, Seredoj ir 
Kętverge, Balandžio

1, 2 ir 3
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Condemned”
Sujudinanti drama

Dalyvaujant
ROLAND COLEMAN

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

akys užtukę, per krutinę nu
tiestas iš tolo žibantis aukso re
težėlis. Atrodo tikras biznie
rius ir dar, ne bile koks.

Jis, išėjęs kalbėti, pasakė, 
kad jam SLA. mažai rupi, jis 
tuo tarpu nei nemano į SLA. 
rašytis. Girdi, tokių inteligentiš
kų žmonių kaip jis nesą reika
linga. Paprasti darbininkai esą 
pradėjo kovų SLA. ir jie be jo 
pagelbos užbaigs. Reiškia, pa
ims SLA. savo rankas. Prusei- 
kai SLA. šiltos vietos nerupi. 
Jis mat perdaug inteligentiškas 
žmogus, kad maišytis su, prole
tarais po SLA.

Pruseika pasirinko sau leng
vesnę tema, būtent atpasakoti 
Grigaičio, Gugio, Gegužio, Jur- 
gelionio, Bagočiaus, Pronckaus 
ir kitų biografijas. Ir pasakojo 
apie tuos žmonės kuris ką vei
kė apie 30 metų atgal. Pavyz
džiui, apie Jurgelionį, kada jis 
rašė eiles Kaune ir Vainiuj. Šie 
žmonės, tai didžiausi kapitaliz
mo rėmėjai, anot Pruseikos’; ar
šesni už pačius kapitalistus. 
Pasakė, kad socialistų ir sanda- 
riečių jau senai nėra, bet, girdi, 
kad jie padaro bendrą frontą 
Susivienijime, tai pasidaro ga
na stipri spėka ir bolševikams 
reikia gana sunkiai kovoti su 
jais.

Kalbėdamas apie kapitalizmų 
pasakė:

Draugai: kapitalizams eina 
velniop, o darbininkų padėtis 
sunkyn. (Taigi, kad darbininkų 
padėtį pagerinus, reikia stiprin
ti kapitalizmą. Kitaip ir darbi
ninkams ir kapitalizmui bus 
bankrot!—Prol.). Toliaus' kvietė 
rašytis į bile bolševikiškas or
ganizacijas—ALDLD ir kitas, 
girdi, jos visos yra po viena ko
manda. Prie pabaigos savo kal
bos užkvietė ant rrrevoliucioniš- 
ko šurum burum, kuris įvyks 
netolimoj ateity.

Tai. mat, kuo bolševikai pe
ni savo parapijomis.

Turiu prisipažinti, kad aš tu
rėjau gardaus, juoko iš bolše
vikų kalbėtojų. Tai tikras vode
vilis. Ir nesigailiu kvoterį užsi
mokėjęs. —Proletarijušas.

Klaida
“Naujienų” No. 71 pastebė

jau D. M. aprašymą M. Pet
rausko darbuotės Chicagoj. Tas 
aprašymas ne visai tikrenybei 
atatinka. Iš kur p. D. M. ži
no, kad Faustas' buvo M. Yčas, 
o ne Kazys Vičas?

Jeigu p. D. M. matė “Faustų” 
statant ir atsimena kitus daly
vius. tai kodėl mane pamiršo?

—Kazys Vičas.

Senas ir Saugus Bankas
Kuris atlieka visus bankinius reikalus
Moka 3% už pinigus padėtus Taupymo Sąskaitoj
Daro paskolas ant namų ir lotų
Parduoda PIRMUS MORGIČIUS
Insurance Skyrius — apdraudžia namus, biznius ir t.t. 

nuo ugnies
Siunčia pinigus į Lietuvą, kablegramu, radio ir paštu
Parduoda laivakortes į Lietuvą ir iš- Lietuvos.
Kviečia visus lietuvius kreiptis su visokiais reikalais 

į tų stiprią Clearing Ilouse Association ir State Bankų, 
kur visados, gausite teisingą ir broliškų, patarnavimą.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

JUST KIDS —Charms oi Music? By Ad Cartei

YEA Torw: 
Y€A TOriMY-COME 
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AB0UTG0ING OOT TRIS AFTERNOOh' 
YOUR LESS0H IS I0P1ORKOU) AN "(00 
HĄVEN’T PRACTiCED FOR IVJO PAYSJ 
AFTE R YOt> davė. PRĄCDCEC* A H HOVR 
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Ko mums reikia
žioplas — kas čikagų peikia; 
Visko turim, ko tik reikia: 
daktarų ir advokatų, 
Kunigų ir daug davatkų, 
šimtus visokių biznierių, 
daug gudrių politikierių, 
duonkepių ir mėsininkų, 
šimtus namų savininkų. 
Turim laikraščių galybę, 
raudonų, juodų daugybę; 
visi vos ne vos gyvuoja, 
nors ir eina, bet svyruoja. 
Turim šimtus vaistinyčių, 
kuone tiek pat ir bažnyčių; 
visi pragyvenimą daro, 
vyrų geria, biznį varo.
Turim bunčių komunistų, 
turim du ar tris fašistus; 
reik juos gerai užlaikyt, 
nes jų veislė gal išnykt. 
Turim chorų dainininkų 
ir lošėjų menininkų; 
tai artistai mus tautos, 
akys žyba iš kaktos.

Pustapėdis.

North Side
Tareiliniai ir komunistai susi- 

broliavo ir pasibučiavo

Šiandie įvyksta Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 226 
kuopos susirinkimais.

štai kas teko patirti apie 
tarcilinių ir (komunistų .polici
jas: įvykęs tarcilinių su komu
nistais susiblokavimais; Ir šia-

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Oastoria. šalinkis 
imitacijų.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininirpas ir siuvimas 
dresių moka didele algų. 
Jus salite išmokti šio se
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

me susirinkime delegatus į bu
siu t į Susivienijimo Seimų ta- 
neiliniai ir komunistai statysią 
ir balsuosią bendrus.

Iš vienos pusės kandidatai 
busią tareiliniai Semaška ir Ru
gutis (Rugio sūnūs), o iš ki
tas pusės — komunistas Kup
revičius ir Kanapių tė (kuriai 
Kuprevičius yra dėdė). Maga
ryčioms, kaip pavaduotoją, ta- 
vorščiai komunistai ir tareili
niai stato Kriaiučiunų.

Dabar visa “koalicija.” vaikš
tinėja po s lubas pas pažįsta
mus ir įprašo paramos.

šiandie įvyksta šios kuopos 
susirinkimas. Po susirinkimo 

bus balsavimai.
Visi bukite susirinkime.

Reporteris.

Adv. J. J. Grish sun
kiai serga

Staigiai ir {sunkiai susirgo 
(advokatas (jrish, kandidatuo- 
jųs ant republikoniško tikieto, 
iš lldo distrikto, į Illinojaus 
legisla.turą.

Jis atlankė 'susirinkimą pe
reitą subatą ir ten bekalbėda
mas sušilo, o vėliisius išėjo 

oran ir persišaldė — tas jį 

staigiai paguldė ant ligonio pa
telio.

Vienok daktaras tikrina, jog 
sulaikys visą sveikatai pavoju, 
ir greitu laiku p. Grish vėl 
vrirys savo politiškų darbą iki 
galo. X.

PILNAS PASI
RINKIMAS 

NAUJU
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišįčių, pan- 
čiakų. apatinių 
marškinių ir pet
nešų.

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS

4171 Archer av., arti Richmond st.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Žinios.

Pradžioj komisija nenorėjo 
išpildyti delegatų tai imą, pas
kui turėjo išpildyti. Dabar vis
kas užtciigila su “Aušros” kny
gynu. Knygos apdarytos, ati
duotos miesiLo knygynui, o ne- 

j'apdarytos paliktos adresu: 
10113 So. Michig.m Avė. Jas 
gali pasiimti veltui kaš lik no- 
ii. R.

Visi žino, kati bendrovė ko
munistų rankose. Neįncšc jie 
nė jokio gyvumo bendrovėm, 
nors pirmiau jie pasakodavo 
vaikščiodami, kad reikią Įsimai
šyti komunistams į bendrovę, 
ka.d jie įnešia jon gyvumo. Da
bar viri mato, kad komunistai 
ne tik įsimaišė į bendrovę, bet 
tiesiog už kai iavo ją. O ką jie 
veiks? Nagi likviduos. Argi ir 
komunistams nereikia namo? 
Atsakymas: pasilenkiąs gara
žu.

Kovo 24 d. įvyko bendro
vės šėrininkų susirinkimas. Jis 
šaukta atvirutėmis, šėrininkų 
bu\o vidutiniai. Apkalbėjus šė
rininkų reikalus, teisių komisi
ja patiekė planą, kad reika* 
linga bendrovė inkorporuoti. 
Mat, iki šiol lotai buvo užra
šyti ant trijų ypatų. Jeigu iš 
tų trijų narių kuris mirtų, tai 
pasidarytų bendrovei keblumo 
su lotais.

Metiniame susirinkime buvo 
nutarta lotus parduoti. Bet: kad 
tokie laikai užėjo, tai sunku 
dabar parduoti lotus; tad ir 
nutarė lotus inkorporuoti, Už 
inkorporavimą stojo visos drau
gijos ir šeri n inkai.

Tavorščius vardu Klibas 
*‘dia.ug” žino apie kitas ben
droves, bet apie savąją nieko 
nežino. Kuomet pradėjo bal
suoti vardošaukiu, tai jis rė
kia: “Ar jus jau baisoj a te nuo 
Šėrų?” Mat, žmogus turi ma
žai šėrų pirkęs, tai ir nenori 
balsavimo nuo šėrų. Bėda su 
tokiais tavoršeiais, kurie va-

Town of Lake
Mirė jauna lictuvailė

Pete’lą šeštadieni po ilgos ir 
sunkios ligos, ligoninėj pasi
mirė 12 metų amžiaus Justina 
(limėnas, gyvenusi 1405 So. 
Marshficld Avė. P.l’ko dde- 
'.‘ame nubudime tėvą.

Jos laidotuvės bus šiandie, 
iš p. Eudeikio koplyčios i Sac- 
red Hęart bažnyčią. 46 ir Lin
coln gi., iš ten j Besurreclion 
kapines.

Cicero
Ir vėl nelaimė. Netekome 

vieno piliečio, būtent Ignaco 
šereivos. Pereitą penktadienį 
jisai staigiai mirė.

Velionį šereivą pažinojau se
niai kaip vietos gyventoją 
linksmaus budo vyrą. Kurį lai
ką jis buvo apleidęs Cicero ir 
gyveno Chicagoje. Dirbo mie
sto darbą. Kokie trys metai 
grįžo Ciceron, dirbo ir gyve
no ir pabaigė savo vargus čia. 
ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj..

Vietos lietuvių atydai
Vietos lietuviai balsuotojai 

turėtų išbalsuoti keturius lietu
vius precinkto komitetui. Jie 
yra visiems gerai pažįstami 
lietuviai:

V. Kankanauskas, kuris už
laiko saldainių krautuvę ad
resu 1437 So. 49 Court.

A. J. Lutkus, savininkas ge-

« »> «
... ....Į Kaip visi žino, sniego pū

gos neaplenkė nė musų Cice- 
, ros. Ir k p keisis, kad su to- 
k:a audra at ike ir garais ir 
paliko dovaną pp. Liauda ns- 
k ms — gražų sūnų snieginį. 
Barnis dingo, o visą trubclį 
paėmė daktaras. P-nia Liau- 
danskienė randi įsi ligoninėje. 
Viskas yra O. K.

“N.” Rašėjas.

Vanagaičio Satyra 
Chicagoje

Kai kas krlba, ka i Vanagai
tis per Margučio koncertą 6| 
k landžio, truputį nusikvatosi 
iš musų chicagiecių gyvenimo 

' nuclikių.
Vanagaičio satyra kiekvie- 

i nam įdomi. Jis pasako d-iug 
karčios teisybės. Jau bus trys 
melai, kaip p. Vanagaitis ne
parengė jokio didesnio vaka
ro. Bc'abcjo, sekantis sekmai- 
dienis sutrauks didį buri žmo
nių pamatyti Margutį, p. Ol
šauską, Chicagos rinktinius ar- 
tisitus-diaiin i niūkūs ir pasiklau
syti jų juoko ir dainų.

Aš busiu.

MB
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I0PIECE COSMET1C 
SĖT $1.97

Pirmas Chicauoj ir Amerikoj
MARGUČIO

cliTaJ. pimons Vlvnnl Sot nnd tn- clud«B fftcp Powder, »l.O0; Rou«e 76c. 
TiBsue Creain |1.00, Depllatory ’|1.00, 
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Value $12.00. 
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. T’erfurde $2.75, Btil- 
Skln Whltencr 76<>. Totai 
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duojasi ne savo, bet komisarų 
protu.

Jau draugijoms išsiuntinėta 
“Aušros” finansinis raportas. 
Ilgai jis neišduota todėl, kad 
komisija nesusitaikė dėl atmo- 
k ėjimo “Kultūros” žurnalui už 
1928 m. prenumeratą “Auš

ros” knygynui. Bėda su ko
misijos nariais, kad jie nega- 
Įėjo susitaikyti ir greit išpildy
ti delegatų tarimą. Juk dele
gatai buvo nutarę atmokėti iš
laidas, o likusius pinigus pa
siųsti į Lietuvą, politiškiems

ležies reikmenų krautuves ad
resu 1421 So. 49 Court.

Peter Cbekanauskas, dirbąs 
miesto darbą; čia gimęs ir au
gęs tikras lietuvis.

Joseph Karpus, senas vietos 
gyventojas, per keletą metų 
dirbo ugnėgesių departamente; 
jau keletą metų turi biznį ad
resu 1345 So. 48 Avenue.

Tikri lietuviai, jie turėtų bū
ti išrinkti, nes yra seni poli
tikai ir vietos darbuotojai. Tad 
patys balsuokite, patarkite ir 
kiliems balsuoti nž juos bu

Svarbus pranešimas
Sąryšy su pasirodžiusiais spaudo

je pranešimais, kuriuose raportuoja
ma apie einančias derybas pardavi
mui Baltik Amerika Linijos, šios Li
nijos viršininkai New Yorke išleido 
sekamą pareiškimą:

Laiku sekamų kelių menesių Bal
tik Amerika Linija bus pervesta nau
jai kompanijai, kuri vadinasi Polish 
Transatlantic Shipping Company, da
lyvaujant joje ir dabartiniams Bal
tik Amerika Linijos savininkams.

Valdymas ir štabas įvairiuose ofi
suose, taip pat laivų viršininkai ir 
patarnautojai įvairiuose departamen
tuose palaikys ir ateity iki šiol bu
vusį mandagų ir visais žvilgsniais 
patenkinanti patarnavimą ir tuo bu
do tas viskas garantuojama pasa- 
žieriams. Planuojamoms ekskursi
joms į ir iš Lietuvos, kurios bus pa
laikomos, specialis lietuviškas per
sonalas (crew) bus pasamdytas Ste- 
\vard Departamente ir sustojimai bus 
daromi Klaipėdos uoste palaikymui 
tiesioginio susisiekimo į abi pusi.

Linija gerai žino ir nuoširdžiai 
įvertina iki šiol suteiktą nuoširdžią 
ir didele lietuvių visuomenės para* 
mą ir yra pasirengus palaikyti pa
tarnavimą ir ateity susisiekimui tarp 
senosios Tėvynės ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ka liniams. landžio 8 dieną.

:r:

:Y:
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koncertas 6 Balandžio Lietuvių Auditorijoj.
() kas jame bus? Sako nauja programa.
Negali būti? Jeigu taip, tai reikės eiti.
(Jolis — doleris... Taip sako Margutis. Kaina įžangos 

. ir-gi $1.
ĮĮ^isim visi kurie mylim Vanagaičio, Olšausko dainas 

ir juoką.
ĮJuoškitės ir iš Indiana Harbor, Waukegan, Cicero, 

Gary ir kitur, nes bus šaunus vakaras.
Jokio vakaro Chicagoje nebuvo. Dalyvauja geriausi 

dainininkai: Dr. C. Kliauga, Pov. Stogis, J. Olšaus
kas, J. Puišys. St. Valančius, J. Kemėšis, A. Vana
gaitis, M. Juozavitas ir Vaidilų Choras diriguojant 
p. Sauriui.

Ar-gi rasis Chicagoje lietuvis, kuris praleis šią progą? 
Nemanau.

gkirstysitės linksmu upu. Padainuos ir suvaidins arti- 
stės-dainininkės: O. Biežienė, A. Zavestaitė, V. 
Jaselioniutė, A. Baltutė ir V. Volteraitė.
VAIDINAMOS KOMEDJOS SU DAINOMIS:

‘Namų Židinys’
IR

‘Margučio Ofisas’
Režisoriai: J. Olšauskas ir A. Vanagaitis.

:T:

§

:T:

:x:
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:Y:

Vardus .......................

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

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
* padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liatertae, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lo«is, U. S. A.

< -1"

SOCIALISTŲ VAKARAS!
KONCERTAS-MARGUMYNAI-BALIUS

VERBŲ NEDALIOJ

Balandžio-April 13 d., 1930

PROGRAME
DALYVAUJA:

BIRUTĖS CHORAS 
PIRMYN CHORAS 
BIRUTES Kvartetas 
BIRUTES Merginų Trio 
BIRUTĖS ORKESTRAS 
BIRUTES SOLISTAI 
BALALAIKŲ TRIO 
RUSŲ Kliubas ‘MAJAK’ 

kuris išpildys du vaiz
delius su dainomis ir 
šokiais: 
“ČIGONAI” ir “KAI
MO VAKARUŠKOS” 
(Gužynė).

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Pradžia 6 vai. vakare.
Įžanga $1.00

Kviečiame visus rengtis į šį metinį Socialistų Vakarą, 
nes tai bus vienas pačių didžiausių šio sezono vakarų su 
labai turtingu programų.

. Bus ‘Birutė” ir “Pirmyn” choras, taipgi visų pamė
gtas Rusų Kliubas “MAJAK”, kuris šiame vakare duos 
du didelius scenos vaizdus su dainomis ir šokiais..

Kvieskite ir savo draugus atsilankyti — visi pasi
džiaugsite šiuo vakaru.

Po Programo Šokiai
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CHICAGOS 
ŽINIOS

įstaiga, kurioj Marangon gy
veno, nėra kaltinama.

Politikieriai atiduoti 
teismui

Lietuvės Akušeres___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

GraMriM______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Ieško prapuolusio
Wm. A. Ketel, 72 metų, 40 

East st., paliko savo žmonai 
pranešimą, kad jis nusitaręs 
“užmigti ant visados kurioj 
nors patogioj vietoj”. Ketel 
nesugrįžo. Policija ieško jo 
visuose viešbučiuose, bene už
tiks nors nusižudžiusio.

Naujas pašto trobesis 
Ciceroj

šią savaitę pradėsią statyti 
pašto trobesį Ciceroje, adresu 
5324 W. 22 st. Pastatymas ka
štuosiąs $125,000.

Keturi politikieriai, kaip tei
sėjai, neseniai buvusioj regis
tracijoj yra traukiami teisman. 
Juos kaltinama tuo, kad nė- 
teisotai registravę . ir kad krei
vai prisiekę.

Užsigavo pirštą, mirė
Mirė D r. (i*. Stromberg, 47 

metų, gyvenęs adresu 2632 
Eastvvood avė. Pora savaičių 
atgal garažo durys prispaudė 
jo pilstą. Kraujas užsinuodijo 
ir daktaras mirė. •

Phone
Hemlock 9252

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

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

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

O

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus 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, III. 
-------O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Naujas teatras
Englewood Commercial Assn. 

planuoja pastatymą naujo dide
lio teatro. Teatrui nužiūrima 
vieta 63 gatvėje, kur nors tar
pe VVallace ir Wentworth gai
vių.

Rusų socialdemokratų 
vadas bus Chicagoj

K. Al/ramovič, viešiąs Ame
rikoje Rusų Socialdemokratu 
Darbininkų partijos vadas ir 
tos partijos leidžiamo Berlyne 
organo Soeialističcsky Viesnik 
avi lak torius, netrukus atvyks 

i Chicagą. Balandžio 16 d. va
karą cidb jis kalbės masiniame 
mitinge, kuris įvyks Labor 
Lyceum salėj, o balandžio II’ 
d. vakarą rengiamas jrm pa
gerbti bankietas Baram’o res
torane.

Greičiau prisišauksite 
policiją

Policijos departamente nuo 
vakar dienos įvesta nauja- si
stema. policijai pašaukti, ši si
stema, sakoma, pagreitins 50 
nuošimčių pašaukimą pagelbon 
policijos.

Jeigu, pavyzdžiui, jūsų na
muose ūžtiiksite vagilį, tai pa
reikalaukite per telefoną tik- 
itai “Police”, VVabasli 1313. Su
jungimas bus tiesiog su cen
trą Ii n i u policijos biunu, o šis 
jau suras skvadą važinėjanti 
jūsų apiedinkėje.

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

Balsam uoto jas
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115 
-O-------

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama j 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
------- 0-------

OfiRO Telefonaa Vlrginia 0030 
Rea. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po piety, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedčliom nuo 10 iki 12 dieną. Namų ofisas North Side 

3413 Fran’klin Blvd. 
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro 

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

Du broliai areštuoti

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 sutarti

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avc.

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

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

Graborlai____
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago. III.

Patarnauju laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

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

Jei abejoji apie savo akis, cik pas

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

O

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMUTRIST

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

Phone Kenwood 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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Nusižudė i < /
4 t • ♦'«

Louiš 'MčNėil įšoktu<į tilpę fr 
]>askendo. Jis įšoko upėn nuo 
State gatvės tilto. Dvi moterys 
mėgino McNeilį sulaikyti, bdl 
nepajėgė.

Du broliai, Tliomas ir George 
Smith, ~ areštuoti. Jie prisipa
žino darę holdapus. Broliai gy
veno -adresu 1414 \V. 69 si.

Moteris nusižudė
i

Mrs. Elsie Kimball, 4913 N. 
Irving -avė., nusinuodijo. Vy
ras jau ilgą laiką neturėjo dar
bo, o čia nebuvo rendai už
mokėti ir grūmojo išmetimas 
iš buto. Be to, nesusipratimai 
šeimynoj, vis de^.vargingos pa
dėtiem. ' ' •

----- o-----

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

------ -------q-------------

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Tai kur išvystė bizni
Viena švariausių vielų gy

venti Chicagoje skaitosi Y. M 
C. A. Ir, reikia pasakyti, yra. 
Bet ve, Frank Marangon yra 
traukiamas teisman. Jis kalti
nama tuo, kad iš Y. M. C. A. 
buveinės, 19 So. Iai Šalie st.. 
varęs munšainės biznį. Grand 
džiurė artimoj ateity nagrinės 
kaltinimus prieš jį. Žinoma,

$1,000 dovanu
“------------- i r d

Primesta brangus karoliai 
kainos $10,001). Kas juos ra*d 
ir sugrąžins, lai gan iš savi
ninkų $1,000 dovanų. S u grę
žinį! i reikia privačiai detekty
vų agentijai G. B. Van Buren.

PETRAS LABANAUSKAS

Kvietku paroda
Shennan viešbuty šiuo laiku 

yra kvietkų paroda. Sekmadie
nį, lik tą vieną dieną, aprū
kė 15,000 žmonių pažiūrėti.

■■■ ■■■

Pasiuvu Dreses 
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią 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- 

batpms iki 9 vai. vakaro.

Nelieskite Caponės

Suvienytų Valstijų teismo 
isakvmu, dvidešimties Floridos J V 7

pavietų šerifams įteikta in- 
džionkšenas, kuris draudžia su
laikyti Čikagos garsųjį “sūnų” 
nuo važiavimo į Palm Island, 
kur randasi Caponės dvaras.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 dieną, 8 vai. ryte, 1930 
m., sulaukus 55 metų amžiaus. 
Ginies Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parap., Nausėdų kai
mo. Amerikoj išgyveno 38 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me seserį Karoliną Slivinskie- 
nę, dvi pusseseres — Uršulę 
Rutkauskiene ir Ieva Skirgai- 
lienę ir gimines, o Lietuvoj 4 
seseris — Kazimierą, Stanisla
vą, Juzefatą ir Adelę. Kūnas 
pašarvotas randasi \ 4830 W. 
14th St., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
bal. 3 d., 2 vai. po piet iš na
mų bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.
. Visi a. a. Petro Labanausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat, nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nu’iudę liekame
Sesuo, Pusseserės 

ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudėikis, tel. Yards 
1741.

1646 W. 46th St*

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

Tel. Keinvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------ O-—

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DEN TĮSTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
-------D-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.-
Tel. Boulevard 7589

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

?----------------------------------

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Grabiniai ir
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai_____

K. GUGIS .
ADVOKATAS

- MIESTO OFISAS
127 N. Deatborn 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. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salio Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
__________

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS)

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 033 f

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.
I« i H M M - _ __________

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

jTe“wabtchūš’
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulman 5950 ir 6377

DR. P. P. ZALLYS
■ DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-SpinduliSi 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.

•--------------------- ----r--- 1--------------------
Phone Boulevard 1401’

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

Pranešimas

Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

Patogumo delei

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47t h St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1088
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbtinus

PETRAS DEVENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 30 diena, 1:30 valanda po 
pietų, 1930 m., sulaukės 49 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Šeduvos parap., Sliekių kaime. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Veroniką j.o tėvais Ur- 
baičiukė, šešis sūnūs — Petrą, 
Aleksą, Mykolą. Jeronimą, Vy
tautą ir Danielių, dukteri Ane- 
liją, žentą Srcinj, marčią La- 
tią, 3 pusbrolius — Anusevi
čius. Nabašninkas gyveno 5537 
N. Lindėn Avė. Kūnas pašar
votus randasi S. M. Skudo ko
plyčioj, 7l« W. 18 St.
..Laidotuves Įvyks ketvirtadie

ny, balandžio 3 dieną, 8 vai. 
ryte iš koplyčios Į Šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Deveno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikini ma.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Vaikai ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius S. M. Skudas, Telefonas 
Ruo.-evolt M32/ '

J!EVA CHLSMAR 
po tėvais J ieva Zubriskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 30 diena, 7:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukus 21 me
tu amžiaus, gimus Chicago, III. 
Paliko dideliame nubudime

> vyrą Andriejų ir dukterį Doro- 
thy 4 metų amžiaus ir motiną 
Zubriskienę ir dvi seseris — 
Oną Alleuns ir Marijoną Zu- 
briskaitę ir brolį William Zu- 
briskį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4016 S. Rockvvell St.

I .aidotuves :”vkw sei’edo.į, L>u- 
landžio 2 dieną. 8:30 vai. ryte 
iš namų j Dievo Ąpveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A, A. J ievos Chismar 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. /

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Motina, 
Seserys ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal "3161............... ‘ '

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudėikis Komp.

* PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3201

Akių Gydytojai
Tel. Victorv 6279DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kęs) po nr. 2423 VVesb Marųuette Rd 
Valandos: nuo ii iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
liez. 6G41 S. Albany Avė. Tel. Vros- 
pcct 1030. Nedelioinit. tik pagal nu
tartį.

Įvairus Gydytojai,
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

D R? HE rIm AN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 110—12 pietų ir, 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Miesto ofise* pafral sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Jjcavitt St.

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

A. A. SI.AKIS
ADVOKATAS •

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tėl. Central 2978

Namu Tol. Hyde Park 3395

"JOHN B. BORDEN
(Jomis Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

DR. C. MICHEL ’

A. MONTVID,- M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonus Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
t

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tol. Central G390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. 'Kaiman Av.

Tel. Prospect 3525

LIETUVIS OPTOMETRLSTAS
Mfes Egzaminuoju Akis
fiįįy-- Pritaikau Akinius

4650 South ^Ktand Avenue

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Antiekos

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cup!er,M.D.

CHIRURGAS’
OAKLEY IR 21th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Pancdelials ir Kctvergals 

Utarninkais ir

Telephone Central 6926
F. W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaSalle Street 

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

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

Vai. nuo G iki 9 vai. vak.
Tel. Randolph 5180

P. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Room 721 l'n l N’ati n .i Bank Bldg.
38 So. Dearborn Street

Vai. 9:30—1
Vakarais 2221 W. 22,ui Street 

(Su A d v. John Kuchinsku)
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pasišventimas ir nuopelnai dai
lės ir, iš viso, kultūros dirvoje 

I Amerikos lietuvių tarpe yra la
bai dideli ir svarbus. Tik pa
mąstykime, kokiose aplinkybė
se įvykdavo lietuvių vakarai | 
prieš dvidcšim't suvirs metų 
Nebodamas visų nepatogumų — 
pianų, kurie buvo derinti dar 
prieš dirbtuves apleidimą, šal
tų ir tamsių saliukių, publikos 
nepripratimo klausytis rimtes
nio muzikos išpildymo — p-as 
Petrauskas važinėjo po dideles 
ir mažas lietuvių kolonijas su 
savo koncertais, kiekvienoj 
skleisdamas gražaus meno spin
dulėlius.

Šiandien tie spindulėliai išau- 
i pažibas, puošia lietuvių 

vardą visur tik ačiū tam dar-
I bininkui, kuris pirmas skynė tą 
i sunkų taką; kuris toliaus tiese 
jį, duodamas mums įvairių mu- 

jzikos kurinių, operečių ir dainų; 
kuris aukojo visą savo gyveni
mą. dirbdamas kultūros darbą 

, 5UVO į lietuvių tarpe — Mikui Petraus- 
tuomet labai populia- i dainos yra mums kaip

Į seni draugai, labai artimos ir 
i brangios.

Ponas Petrauskas rengiasi 
palikti Ameriką. Jis važiuoja 
Lietuvon apsigyventi ir ten tęs
ti savo darbą. Prieš išvažiuo
jant. jisai aplanko didesnes1 lie
tuvių kolonijas, ypatingai tas, 
kur jis gyveno ilgesnį laiką ir 
dirbo. Jo draugai tad sumanė 
surengti jam ne tiek atsisveiki
nimo vakarą — nes nežiūrint,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

.įaieiu 
vietos 
toriu.

ai su menedžeriu Pet- 
apsidirbo. Pašalino jį iš 
ir suspendii’.vo iš dnek- 
Pastate mcnidžcHo vie- 

naują — tikrai naujoką,

Advokatas V. Rut 
kauskas pasveiko

Koncerto. “Birutes” Valdyba.
Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 

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

i,kurio niekas nepažįsta, išimtini
' . ___ ,1:

Apie Miką Petrauską
Kaip ir iš atsiminimų

Rašo NORA

priešTai buvo daugiau kai j) 
dvidešimt metų mano tėviškėj, 
Waterburyje. Atsimenu kaip j 
šiandien, kaip kartu su tėveliais i 
ėjom pasiklausyti pirmo p. Mi-I 
ko Petrausko rengiamo koncer-1 °° 
to. Kažko ypatingo laukėme 
musų visai jaunučiame muzikos 
pasaulyje. Pamatyti lietuvį mu
zikos kūrėją, išgirsti lietuvį ar- 
tistą-dainininką dainuojant lie
tuvių kurinius.

Iki to laiko didžiausia dalis 
musų dainos . literatu ros 
imama iš 1 

riškos “raudonos knygos” 
kas senesniųjų dainininkų n epą-Į 
mena tos“ raudonos knygos*?).

Prisirinko pilnutėle V/aterbu- 
rio lietuvių svetainė. P. Petrau- 
sko dainos taip sužavėjo kiek- i 
vieną, suvirpino jautriąją sty
gą senesniųjų širdžių ir palietė 
naujutę musų jaunesniųjų, kad 
tuojau po koncerto visa svetai- j 
nė, seni ir jauni sykiu, virto I 
choru, kuris, p. Petrausko pa-, 

dainuoti1 J° ’r nebus čia musų tarpe, 
dul. dul J° s’e^a *r darbai visuomet gy

vens’ su mumis, — kiek kad 
duotų progos tiems, kurie, sekė 
jo pėdomis, laikyti kvotimus 

naujenybė Jam klausant ir pildyti progra
mą. susidedantį išimtinai iš jo 
kurinių. Atsimenu, kaip buvo 
malonu atsilankius į garsių ru
sų kompozitorių, Gretchaninovo 
dainų ir Glazuonovo simfonijos, 
koncertus' šį sezoną. Kaip ten 
jiems buvo pareiškiamas jų dar
bų įvertinimas!

Lietuviai turi džiaugtis 
ką jie turi, ir aš manau, kad 
jie džiaugiasi. Del to norėčia 
matyti pilną Lietuvių Auditori
ją rytoj, trečiadienio vakarą, 
pagerbimo koncerte to žmogaus, 
kuris tiek daug rūpinosi jų kul- 
turinimu — gerbiamo Miko Pet
rausko.

mokinamas, pradėjo 
“buvo dėdė Vilniuj”, 
dūdelę” ir kitas dainas', po ku
riu sekė lietuviški šokiai — 
klumpakojis, suktinis ir kiti.

Buvo tai didelė i 
musų gyvenime, ir man rodos, 
kad po 
skamba 
lietuvių 
lio.

Tų patį vakarą, p. Petrausko 
patarimu, susikūrė choras. Pra
dėjom mokintis’ jo pateiktas 
dainas. Kurie musų pasirodė 
turi didesnių palinkimų ar ga
bumų muzikos šakoj, buvome 
raginami studijuoti savo spe- 
cialęj linijoj, taip kad po mu
sų brangaus vado, p. Petraus
ko, įtaka ir visuomet simpatin
ga vadovyste, Waterburio jau
nimas augo švelnioje dailės’ glo
boje, teikė lietuviams daug nau
dos ir malonumo ir pasistatė 
save svetimtaučių akyse kaip 
neatsilikę nuo kitų tautų kultū
ros siekime, kitas dagi ir pra
lenkdami.

Šiandien tokių, kurie buvo p. 
Petrausko inspiruojami ir ragi
nami mokintis muzikos*, yra ne 
tik Waterbury, bet visoj Ame
rikoj, kiti užimdami gana žy
mias vietas artistiškame pasau
lyje Amerikoje ir Lietuvoje.

Bendrai imant, p. Petrausko

šiai dienai ten tebe- 
garsai to pirmo tikro 
dainos-muzikos poky-

Cicero

tuo,

išsi-baigiame iš pusnių 
Tikrai buvo stebuklas,

lavoršuius. Ir tą ‘dekretą di- 
lekloriai paskelbė savo raudo
name organe. lai vadinasi, 
visuomeniška įstaiga — nėra 
ne ko kalbeli!

sjs

Antradienį, 1 dienų balan
džio, svarbus S.L.A. 191 kuo
jos susirinkimą 
rinkite visi, ai 
už pildomąją I

anai, suši
kite balsu.1.

zis; vice-proz. — A 
-įkas; sekretoriaus vi 
Dirgeliui?; iždininko vielai — 
K. Gugis, dviejų iždo globėjų 
vietoms — H ginskas ir Ja
nuškevičius; daktaro kvotėjo 
vielai Dr. E. Klimas.

Jeigu tas sąrašas bus išrink
tas, lai Susivienijimas 

baimėsbujos. Tad be 
ir balsuokite.

$ *

M i kala ii-

augs ir 
už juos

(> delegatų Seiman nerinki
te nū bolševikų, nė fašistų, nes 
jie ūbieji yra pragaištingi ne 
lik Susivienijimu^ bet ir visai 
lietuviškai visuomenei.

Taigi naudokite savo protą 
ir neklausykite raudonų, ne 
juodų brolių.

“N.” Rašėjas.

So. 
for

and

Ponas Rutkauskas, kuris pra- 
siirgo apie savaitę laiko, jau 
pasveiko ir ,priiminėja klien
tus savame ofisu, 29 So. La

. Bridgeportas
Gaisras; apdegė lietuvio 

krautuvė

Sekmadienio vakaro kilo 
gaisras adresu 3313 So. Hal- 
sled Street, įlaikrodūlių ir ki
tokių graznų krautuvėje. Ta 
krautuvė priklauso Rizgenui.

Savininkas patyrė aipie gais- 
’-ą, kai atvyko bizniui pirma
dienio rylą. Kiek nuostolių pa
darė gaisras, neteko sužinoti.

Report.

Sėlis Floto Cirkus 
Chicagoje

Coliseume jau atsidarė didysis 
Sėlis Floto Cirkus. Jis bus ten iki 
balandžio 13 d. Po to jis persikels 
i Chicago Stadium, kur jis ibus iki 
balandžio 27 d. Kasdie <ra duoda
mi du perstatymai: dieninis ir va
karinis.

Cirko pažiba yra garsus krutamų- 
jų paveikslų žvaigždė Tom Mix, di
džiųjų vakarų kaubojus ir jo nema
žiau garsus arklys Tohy.

Iš Europos ir Rytų atgabenta 
daug naujų aktų ir nebus nė vienos 
nuobodžios minutės. Kiekvieną mi
nutę vis kas nors naujo, kas nors 
labiau stebėtino, kas nors nepapras
tai žingeidaus. Be to bus įvairiau
sių gyvulių ir žvėrių, kurie irgi savo 
įdomią dalį atliks.

Tom Mix su savo arkliu Tony duos 
labai žingeidžią programą. Jam gel
bės kaubojai iš jo ūkės Arizonoje, 
daugelis kurių yra kartu su juo da
lyvavę krutumuose paveiksluose. Sa
koma, kad Tom Mix ir jo Tony gau
na didžiausią algą, kokią kada mo
kėta už cirko aktus.

REUMATIZMAS
ODOS LIGOS

Jeigu kenčiate nuo bile kokio šių ne
smagumų, pareikalaukite nemokamų 

informacijų. Rašykite
MOR —SUN

2745 N. Moz-art St., Chicago, III.

JiaiU 
kasti, 
kad nepragaišome. Sniego dau
gybė, išeiti, nė išvažiuoti nie
kas negaili. Kas bando, tas pa
kęsta ir kamuojasi, kol susi
laukia pagclbos. Laimė, kad 
miestais turi didelę lietuvišką 
žagrę. Ją užkinko ir skleidžia 
sniegą į abi šalis. Kur nesu- 
mintas ten sniegas nuvaloma 
labai gražiai.

Bet 
lietaus 
tų, tai 
s tų.

visi jaučia baimes, kad 
nebūtų. Ba jeigu bu- 
visų beismantai piaskę-

$ *
Lietuvių Liuosybes namo <li

VISI BALSUOKIT UŽ
[x] JOSEPH J. GRISH

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC„ REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at 1739 
Halsted St., Chicago, Illinois 
April 1, 1930, 
State of Illinois į 
County of Cook f k ’

Before me, a Notary Public in
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
who, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the following is, to the best 
of her knovvledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals- 
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the owners are: Lithuanian 
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus, J. Mickevičius, J. Jasulevicius, 
V. Rushinskas, P. Galskis and J. Žu
kauskas, all of 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Jll. and K. Jamontas, 
deceased.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent oi 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News Building and Loan 
Ass’n,. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases vvhere the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
ficluciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is’ acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s fui) 
knowledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fido owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. “ ‘ ' *
pieš 
sold or distributed, thrdugh the mails 
or 
during the six month preceding the 
date shown above is 37,834.’

Maria Jurgelonis, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
this 30th day of March, 1930. 
Michael J. Tananevicz, Notary Public 

(My commission expires Jan. 14, 
1931).

That the average number of co- 
of each issue of this publication

otherwise, to paid subscribers

me

Pavasario Tonikas
žmogaus kūnas protarpiais yra 

reikalingas išvalymo, “sutvarkymo”. 
Ypač tai reikalinga pavasary, nes 
per žiemą, kada žmonės negauna 
užtektinai saulės 1 spindulių ir valgo 
sunkesnį maistą, prisirenka visokių 
atmatų, kurias būtinai reikalinga iš
valyti, kad kūnas vėl galėtų norma
liai veikti. Geriausias tam tonikas 
yra “Esorka”. Jis moksliškai sutai
sytas iš įvairių žolių, žievių ir šak
nų, neturi savy jokių kenksmingų, 
iprotį sudarančių vaistų ir sutvarko 
netik vidurius, bet ir visą virškini
mo sistemą, sustiprina v Akinamuo
sius organus, paakstina apetitą, at
gaivina kraują ir leidžia žmogui pa
jausti naujas jėgas, naują gyvenimo 
smagumą.

Tėmykite šio puikaus toniko 
“Esorka” apgarsinimus šiame laik
raštyje.

PRANEŠIMAI
79-ta Serija Lietuva Budavojimo 

ir Skolinimo Bendrovė prasidės šian
dien, balandžio 1, 1930, Bendrovės 
ofise, 4600 So. Wood St.

Nuo to laiko, kada Bendrovė per
sikėlė į ofisą, sausio 1, 1930, pri
sirašė 76 nauji nariai.

Kiekvienas yra pakviestas atsives
ti arba prirodyti nors vieną naują 
narį dėl naujos serijos,

Bendrovės direktoriai ir 
maloniai paaiškins budus 
naujiems nariams.

METINIS SOCIALISTŲ 
RAS. — Koncertas ir 
rengiamas LSS. Chicagos centralinčs 
kuopos, įvyks Verbų nedėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutes” 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.

valdyba 
taupymo

VAKA-
Balius, —

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. Bradchulj. Nausėdienę, 
Hertmanavičių, Dr. Zimontą ir Mi- 
cevičių. Visų prašo bendra ko
misija šio koncerto nepraleisti, nes 
tai musų priedermė pagerbti musų 
brangų asmenį.

— Bendra Komisija.

Cleveland, O. — S. L. A. 14 kuo
pos bert-aininis susirinkimas bus lai
komas balandžio 2 d., Lietuvių svet., 
6835 Superior Avė., kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai privalo būtinai 
dalyvauti, nes bus balsavimas už Pil
domąją Tarybą ir rinkimas delega
tų į Seimą.

Prot. sekr. A. Šmigelskis.

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

S. L. A. 226 kp. susirinkimas bus 
utarninke, balandžio 1 d., 7:30 vai. 
vak.. Shoenoffen svet., Milwaukee ir 
Ashland Avė. šitas susirinkimas 
bus svarbus, nes bus rinkimas dele
gatu į 36-tą S. L. A. Seimą ir bal
savimas S. L. A. Centro valdybos — 
Pildomosios Tarybos. Taipgi na
riams proga užsimokėti mėnesinius 
mokesčius. Kviečia

J. Kaulinas, S. L. A. 226 kp. sekr.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks balan
džio I d., 8 vai. vak., Mark Whito 
Sųuare svet., ant 29 ir So. Halsted 
St. Malonėkite visi atsilankyti ir 
naujų narių atsiveskite, taipgi bus 
vietinių politikierių kalbėtojų kas- 
link ateinančių primaries.

A. Zalagenas. prot. rašt.

Dr-tes Saldž. širdies V. Jėzaus su 
sirinkįmas įvyks antradieny, balan
džio 1 d., 7:'3O v. v. Ch. Liet. Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Malonė
kite visi nariai laiku susirinkti, nes 
yra svarbių, reikalų. Taipgi tą vaka
rą ateis prisidėjimui šv. Kazimiero 
Kar. dr-ja 
Tad abieju dr-jų 
me .susirinkime. —Valdyba.

-------------------------------------- -----------■* 

t

Bridgeporto Liet. Namų Sav. Su
sivienijimas laikys mėnesinį susirin
kimą antradienį, balandžio 2 d., 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted St. Visi 
savininkai malonėkite laiku pribūti, 
nes ramias daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti.

S. Kuneviče, rašt.

turėsime ją priimti, 
nariai bukite šia-

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks ba
landžio 2 d., 8 vai. vakare, A. Bag
dono svet., 1750 S. Union avė. Ma
lonėkite visi atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. Taipgi bus vietinių po
litikierių kalbėtojų kaslink ateinan
čių primary rinkimų.

A. Zellon, prot. rašt.

Republikonų susirinkimas 
utarninke, balandžio 1, 1930, 
vak., Nekalto Prasidėjimo 
svet., 44-ta ir Fairfield Avė. 
Frank B. Mast (Mastaųskas), kan
didatas ant Municipal Judge, Antho- 
ny Naugzemis, kandidatas dėl Sena
toriai Committeeman, 4-to Dist. ir 
kt.

i vyks 
8-tą v. 
parap. 
Kalbės

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalfijo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų
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PRANEŠIMAS

yra

st.

po

Norintieji garsintis 
Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro— kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

CL ASSIFIED ADS.
■■■ -........................ -

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrl<ht« — liradimai vi
sokios rūšies. 

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chlcaro Avė. 

Brunswick 7187

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial
Finansai-Paskolos

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus- dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek 

reikalinga.
J. NAMON & CO.

6755 S. Westem Avenuc
Tel. Grovehill 1038

tik

CLASSIFIED ADS.
— _ A

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
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 

—O-------

REIKALINGAS vyras dirbti barz- 
daskutykloj. 7858 Ėberhardt Avė.

For Rent
IŠSIRENDUO.TA 7 kambarių fia

las, pečium šildomas, gera trans- 
portacija. 6602 Ix>we Avė. 

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

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

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

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

PAS1RENDUOJA 4 kambariai, vi
sai naujame name, moderniškai į- 
rengti, ąrti parko, pigi renda dėl ra
mių žmonių, kurie neturi vaikų. 
6533 So. Fairfield Avė. 

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

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

--- -o----  .

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mo kęsti mis.

Mes taipjau perkame morgičiua b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASIRENDUOJA du keturių kam
barių flatai, pečiais šildomi. Renda 
$15. A. J. Bernstein, 175 W. Jack
son blvd. Wabash 1660.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

KOTELIS. Kambariai naujai išpo- 
pieriuoti ir išdekoruoti, garu apšil
domi. Yra maudynės ir visi paran- 
kumai mieste, pavieniam $3, $3.50 
ir $4 į savaite, dviem $5.

922 W. Madison St. 
įėjimas iš Green St.

P. Luke.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Paskolos suteikiamai 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

MisceDaneous
IvairnB

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPEESS
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 38rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

BARGENAS. Parsiduoda krautu
vė Men’s Furnishings & Shoes, 
Bamey & Johp Tailors, 151 North 
Vermilion St., Danville, III., arba 
kreipkitės pas adv. Mikelonį, 3315 
So. Halsted St., Chicago, III.

-...... o-— ■—

PARDAVIMUI groseris su deli- 
catessen; geroje vietoje. Biznis se
nas, išdirbtas. 'Parduosiu su na
mu, arba be namo. 3310 So. Au- 
bum Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė už $500; į dvi dieni turi būti par
duota. Pasinaudokite gera proga. Sa
vininkas turi skubotai apleisti mies
tų. 3701 S. Emerald Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

' 148 akrai ant State Highvvay, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau- 
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

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

28Q akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15.000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenauoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainui 80 
akerių farma Illinois valstijoj, tik 
25 mylios nuo Chicagos, labai pi
giai. f

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.
Phone Victory 4898

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

______Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee 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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, visai pigiai. Matyti iki 5 vai. 
vakare. 840 W. 33 Place. Basement, 
front.

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

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

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. luake St.. 
tel. Columbus 0467 

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

Situation Wanted
Darboležko

NORIU gauti darbą į restoraną 
už indų plovėją, kad galėčiau vaka
rais namie nakvoti. 5650 S. Union 
Avė. Englewood 3944,

ŪKĖS
40 aki-ų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodine ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akru ūkė, 10 
karvių, 2. arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

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

Exchange—Mainai
MAINYSIU naują. 3 flatų namą 

randasi North Side, labai geroj vie
toj po 5 kambarius. Mainysiu ant 
grosemės, delikatessen arba bučer- 
nės, su namu arba be namo.

JOE POVILONIS
2892 Archer Avė.,

Telefonuokit nuo 3 iki 5 po piet.
Yards 6894

Agentai neatsišaukite

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
8352 So. Halsted St 

Yards 6751

Real Estate For Sale

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
GhUMtoį M


