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Lenino Našlė Opozicijos 
Prieš Staliną Priešaky

Bendrai su Kalininu ir Rykovu reikalauja 
bolševikų politikos kurso pakeitimo, 
idant Rusija butų išgelbėta nuo visiš
ko bado

RYGA, bal. 1. — A įvykęs 
iš Maskvos vienas Baltijos di
plomatas sako, kad visa diplo
matų kolonija dabar stropiai 
sekanti kovą, kuri einanti Krem
liuje taip sovietų vadų, ir ku
li turėsianti išspręsti tolesnę 
komunistų partijos politiką bol- 
ševikijoje.

Opoziciją prieš Stalino dik
tatūrą dabair vedanti pati Krup
skaja, Lenino našle, Ikuri rei
kalaujanti, kad Lenino “nau
joji ekonominė politika,“ kurią 
jis buvo paskelbęs prieš 1921 
liado metus, butjų vėl įvesta, 
idant tuo budu kraštas butų 
išgelbėtas nuo bado imaro.

Su Lenino našle einą sovie
tuos prezidentas Kalininas ir

20,000 bedarbių puo
lė Fordo fabriką 

G

DEARBORN, Mieli., I>al. 1. 
— Pasklidus girdams, kad! For
do kompanijos River Rouge 
Įmonė re įkala uja uit i darbinin
kų, vaikar ties įmone susirin
ko, kaip apskaičiuoja, apie 20 
tūkstančių bedarbių, tikėda
miesi bent kai kurie gauti daa- 
bo.

Tačiau ilgai nieko nesulauk
dami, bedarbiai ėmė jėga lauž
tis i įmonę. Kilo neramumai, 
ir kai atvyko pašaukta polici
ja, rndnia pasitiko ją akmeni
mis. Geležinė įmones tvora bu
vo nugriauta.

Kad neramumai neatsikarto
tų, šiaude aplink įmonę pa
statyta policijos sargyba, ap
ginkluota vėzdais ir ašarinė
mis bombomis.

Romos papa pataria 
katalikams dirbti 

su fašistais

VATIKANO MIESTAS, bal. 
1. — Kalbėdamas bažnytinin
kų au(|ijencijma, papa Pijus 
pasakė, kad jis nematąs prie
žasčių, dėl ko Katalikų Veiki
mo organizacijos žmonės ne
gailėtų dalyvauti fašistų valsty
bės įstaigų darbe.

Papa pasakė, kad žmonės ga
li būt geri katalikai ir kartu 
geri piliečiai.

Netrukus, 
“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.

liaudies komisarų pirmininkas 
R y kovas.

Dar prieš tai Kalininas-^ 
Bykovas buvę pasiuntę pas Lė
ni nienę ūkininkų moterų dele
gaciją, kad papasakotų jai 'kai
mo vargus. Išklausius moterų 
skundus ir pasakojimus aipie 
tai, kaip baisiai komunistai per
sekioja ir engia valstiečius, Lė
ni nienė pradėjus rašyti sovietų 
spaudoj straipsnius, reikalau
dama, kad diktatorius Stalinas 
tuojau suktų ienas dešinėn, 
Lenino pavyzdžiu. Stalinas 
betgi' įsakęs cenzoriui konfis
kuoti Leninienės straipsnius.

Tuo budu kova dabar einan
ti Kremliaus sienose.

Šiandie prasideda vi
suotinis gyventojų 

surašinėjimas
šiandie rytą prasideda visuo

tinis Jungtinėse Valstybėse gy
ventojų surašinėjimas.

Chicagoj ir Cook kauntėj 
3.500 surašinėtojų, milžiniškoj 
daugumoj (90 nuoš.) moterų, 
per dvi savaites vaikščios iš na
mų į namus, surašinėdami gy
ventojus, jų turtą, profesiją, 
darbą, etc.

Lmončs įspėjami atsakyti 
teisingai į kiekvieną surašinėto
jo klausimą. Atsisakantieji duo
ti atsakymus, arba neteisingai 
atsakiusieji, gali būt baudžiami 
kalėjimu ir sunkia pabauda pi
nigais.

Du asmenys prigėrė jų 
valtelei apvirtus

KALAMAZOO, Mich., bal. 1. 
— Jų 'burinei valtelei apvirtus 
Long ežere, prigėrė vietos gy
ventojai Gani Stikle, 31, ir 
Charles Nielson, 15 metų am
žiaus.

Stiprus žemės drebėji
mas Graikijoje

ATĖNAI, Graikija, bal. 1.— 
Volo ir apielinkėje buvo jau
stas stiprus žemės drebėjimas. 
Nuo stiprių supurtymų kai kur 
sugriuvo namų. Baimės pagau
ti žmonės išbėgiojo į gatves.

Suėmė du įtariamu pi
nigų veržiku

KANSAS CITY, Mo., bal. 1. 
:— Policija suome čia du vy
ru, kr.'tin r.nu dėl pagrolzmo 
Mielu:Jo D. Kaitzo, milijonie
riau ; vaistininko, ir grūmoji
mais išgavimo iš jo $ 10,001) iš
sipirkimo p nigų. Suimtieji yra 
Dosse Nigro, vielinis, ir Eddie 
Leonrcd, iš SI. Louis, abudu 
jocZicij' i’ žinomi banditai. Jie 
laikomi be kaucijos.

Už grobimą asmenų pinigų 
veržimo liksiu Missouri įstaty
mai baudžia pakorimu.

Kova tarpe Stalino ir 
dešinios komunistų 

opozicijos vadų
New York Times koresponden

tas Maskvoje patvirtina pra
nešimus apie r* vietų vadų 
kivirčus

Prieš keletą dienų “Naujie
nose“ buvo paskelbtas Berly
ne gautas iš Maskvos praneši
mas apie lai, kad dešiniosios 
komunistinės opozicijos vadai 
pradėję kovą prieš Staliną ir 
jo grupę dėl jų “kairios“ po
litikos, privedusios sovietų Ru
siją prie katastrofingos ekono
minės ^padėties.

Dabar tas žinias patvirtiną 
ir maskviškis New York Times 
korespondentas, AVtalter Du- 
ranty, kuris yra įsigijęs repu
taciją žmogaus, draugiškai nu- 
sisitačiusio diktatoriui Stalinui 
ir jo klikai.

Dluranty, būtent, pasakoja, 
kad Maskva esanti pilna gir
dų apie atsiniaujinusią kovą 
tarp nuveiktų dešiniosios opo
zicijos vadĮų—Bucharino, Tom- 
skio, Bykovo—ir Stalino su jo 
grupe. Jis saiko, .kad kairieji, 
kurio ligšiol rėmę Staliną prieš 
dešiniuosius, dlalbar taip pal esą 
juo nepatenkinti dėl jo naujo 
“dešinio” kurso. Stalino prie
šai dėl to bandą dabar visą 
tą nepasitenkinimą išnaudoti.

Duranty paltvirtina ir kitą 
pranešimą iš Berlyno, būtent, 
kad esą laukiama, jogei 'kova 
tarp tų dlviejų krypčių ypačiai 
latštriai kilsianti ateinančiame 
bolševikų “plenumo“ susirin
kime, kuris Įvyks ši balandžio 
mėnesį.

Toliau New York Times ko
respondentas pasakoja, kad so
vietų vadai dlalbar bandą pa
tirti, kokia šiandie yra nuo
taika pačioje bolševikų dikta
tūros tvirtovėje — raudonojoj 
oinmijoj. Tuo tikslu dabar esą 
laikomi komunistų suvažiavi
mai įvairiose kariuomenės di
vizijose.

N. Y. seimas priėmė 
senatvės apdraudos 

bilių
ALBANY, N. Y., bal. 1. — 

New Yomko valstijos assembly 
(seimas) kaip vienu balsu pri
ėmė beturčių senatvės apdrau
dos Įstatymą, kuriuo einant ne
turto žmonės, sulaukę daugiau 
kaip 70 metų amžiaus ir gy
venę valstijoj ne mažiau kaip 
dešimt metų, gaus iš valdžios 
lam tikrą pensiją.

Bilius pasiųstas valstijos gu
bernatoriui pasirašyti.

Mirtinai pašovė redak
torių ir pats nusižudė
YAZOO CITY, Miss., bal. 1. 

— Burmistras Strickland šian
die mirtinai pašovė gatvėje vie
tos laikraščio Yazoo City Sem
itinei redaktorių F. Birdsallą, 
po to, nuėjęs į vieną laidoto
jo įstaigą, pats nusišovė.

Flagstaff, Ariz. — Clyde Tonbaugh, 24 metų amžiaus fo
tografas, stovi prie teleskopo, su kurio pagalba jis nufotogra
favo naująją planetą.

Socialistų judėjimas 
Amerikoje pradeda 

sparčiai atgyti
Pasekminga nacionalinio socia

listų partijos vykdomojo ko
miteto konferencija Los An
gelėse

LOS ANGELES, Cal, bal. 1 
Nacionalinio socialistų par

tijos vykdomojo komiteto kon
ferencija, laikyta čia praeitą 
šeštadienį iir sekmadienį, turė
jo didžiausio pasisekimo.

Penktadienio vakara buvo 
surengtas didelis ir gražus na
cionaliniam ekzekulyvui pa
gerbti bankietas, kurio toast- 
maslteriu buvo garsus Ameri
kos rašytojas, Upton Sinclair. 
Susirinkusius svečius sveikino 
Los Angeles meras (burmist- i 
ras). Sveikinamas kalbas sa
kė vietos organizuotų darbinin
kų vadlai, Harry Sherr ir M. 
Gorman. Tarp svarbiausių kal
bėtojų buvo socialistų vadai— 
Morris Hillquit, James O’Neal, 
Mihvaukee meras Hoan ir so
cialistų partijos egzekutyvo 
sekretorius Glarence Senior.

Socialistų partijos propagan
dos fondui bankiete sudėta 
$2,000.

Masinis mitingas Trinity s 
Auditorijoj

Sekmadienio vakarą įvyko 
milžiniškas miltingas Trinity 
auditorijoj, kuri buvo kimšte 
prisikimšusi publikos. Mitingui 
pirmininkavo taipjau Upton 
Sinclair, ir tas didelis entu-

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

Bendrai gražu, nors iš da
lies debesiuota; šilčiau; vidu
tiniai žiemių vakarų ir vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 350 ir 390 F.

šiandie mulė teka 5:32, lei
džiasi 6:16. Mėnuo leidžiasi 
10:12 vakaro.

ziazmas, kurį kalbėtojai sukė
lė klausytojų minioj, priminė 
laikus, kai socialistų judėjimas 
Amerikoj buvo pasiekęs aukš
čiausio savo klestėjimo. Be 
gausių pajamų Įžangos Į mi
tingą bilietais, kurie buvo po 
50 centų ir po $1, partijos rei
kalams surinkta dar 500 dole
rių mezliavomis. 1

Kita konferencija įvyks 
Pittsburghe

Nacionalinis vykdomasis ko- 
imilfetias ateinančią savo kon
ferenciją nutarė laii'kyti Pitts- 
burghe, Pa., gegužės 24 dieną, 
o paskui Bostono tuo melu, 
kai Amerikos Darbo Federaci
jai laikys ten savo 50 metų su
kakties konvenciją.
Centro perkėlimo į Washing- 

toną klausimas
I). Scharilz buvo paskirtas 

pateikti ateinančiai konferenci- 
jiai pranešimą klausimu, ar 
tikslu butų partijos centras 
perkelti iš Chicagos į Wash- 
ingtoną.

1). Marx Lewis tapo paskir
tas naujų partijai narių kam
panijos vedėju po nacionalinio 
ofiso priežiūra.

Gegužės Pirmosios šventimo 
manifestas

Nacionalinis vykdomasis ko
mitetas išleido Gegužės Pirmo
sios manifestą, kuriuo visi so
cialistų partijos skyriai ragi
nami tarptautinę darbininkų 
šventę rengti masinius milin
gus, kuriuose buliui diskusuo- 
jami nedarbo ir kiti opus lai
ko klausimai.

Priimta taipjau eilė kitų 
svarbių nutarimų dėl partijos 
darbuotes.

3,000 naujų partijos narių 
per 3 mėnesius

Nacionalinio dkzekutyvo se
kretorius, Senior, pranešimas 
parodė, .kad per pastarus tris 
mėnesius socialistų partijon į- 

xstojo daugiau kaip 3,000 nau
jų narių ir kad iš viso socia
listinis judėjimas Jungtinėse 
Valstybėse ima sparčiai atsi
gauti.

BAYREUTH, Vokietija, bal. 
1. —■ šiandie čia mirė. Frau 
Cosima Wagndr, garsaus vo
kiečių kompozitoriaus Richardo 
Wagnerio našlė, 92 metų am
žiaus. Ii.

Gydytojas kaltinamas 
dėl studentės mirties
CHAMPAIGN, III., bal. L— 

Čia tapo' suimtas ir kauntes 
kalėjime padėtas žymus vietas 
gydytojas, Dtr. T. M. Eades, 
kaltinamas dėl žmogžudybės.

Dr. Eades padaųė. neteisėtą 
operaciją Miss Gladys Ander- 
son iš Chicagos, Illinois Uni
versiteto studentei, kuri po to 
tuojau mirė.

Green įspėja valdžią 
nelaukti iki galiau 

bedarbiai sukils
Revoliucija busianti neišven

giama, jei urnai nieko ne
busią padaryta nedarbo pa
dėčiai pagerinti

WAiSIIlNGl()NAS, bal. L— 
Jeigu vyriausybė nesiims prie
monių nedarbo situacijai page
rinti, tai kraštas tikimi susi
lauks revoliucijos.

Taip 'jeipėjo šiamdie senato 
prekybos komisiją Williatm 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas. Jis reika
lavo, kad kongresas tuojau pri
imtų Ne\v Yorko senatoriaus 
Waigneiio jau įneštus tris bi
lius kovai su nedarbu.

Green pareiškė, kad praeitą 
vasario mėnesį 3,700,000 dar
bininkų šventė be darbo, tuo 
praraisdami, bendrai, 400 mili
jonų dolerių algomis.

Negalima leisti, kad (įarbi- 
ninkai ir darbininkės badautų, 
saike Green. Negalima leisti, 
kad darbininkai butų metami 
iš darbo ir pakeičiami mašino
mis, lygiai kaip jie neturi būt 
metami laukan iš fabrikų dėl 
iperijodinių depresijų.

Darbo Federacijos vadas pa
sakė, kad jei nieko kita ne
busią padaryta, tai valdžia tu
rinti įsteigti pašalpų mokėji
mo bedarbiams sistemą, kaip 
kad yra Anglijoje, priešingą 
atvejį busianti revoliucija. Lig
šiol valdžia absoliučiai nieko 
nedarius, darbininkų reikalai 
jai taip toli nerūpėję, kad ji 
djagi nepasidomėjus patikrinti, 
kaip plačiai nedairbais krašte 
yra paplitęs.

Penki kaliniai pabėgo 
iš kalėjimo farmos

PUEBLO, Colo., balan. 1. — 
h’aeitą naktį iš Colorado val

stijos kalėjimo Broadacres far
mos pabėgo penki nusikaltę-] 
liai, visi nuteisti įvairiems ka
lėjimo terminams už vagystes. 
Kolkas nė vieno pabėgėlių ne
pavyko sugauti.

Neramumuose Indi
joje užmušti penki 

asmenys , ■
KALKUTA, Indija, bal. L— 

Ryšy su pasyvaus priešinimos 
Anglijai demonstracija šiandie 
čia įvyko neramumų ir kauty
nių su policija. Penki asmenys 
buvo nukauti, daug kitų su
žaloti. Sužaloti buvo ir trys po
licininkai. 11 £ S’

___________ ’i Į t

Norvegai ketina boiko- 
tuot Amerikos garsines 

kino filmas
OSLO, Norvegija, bal. 1. — 

Oslo Cincma Monopolis nutarė 
boikotuoti Amerikos garsines 
kino filmas, jeigu jų nuomo- 
jimo mokesnis nebus sumažin
ta iki 25 nuoš. grynų teatro 
pajamų, kaip kad yra imama 
už begarses filmas.

Už garsines filmas dabar 
amerikiečiai ima 311/2 nuoš. 
grynų pajamų.

Tą pilt yra 'nutarę daryti 
Danijos ir Švedijos kino tea
trai. • •

Naujoji planeta esanti 
daug mažesnė už žemę

JOHANiNESHUIK'.AS, Pietų 
Afrika, bal. 1. — Johannes- 
burgo o'bservalorijos direkto
rius, astronomas Henry Wood, 
pranešė, kalti naujoji planeta, 
kurią neseniai surado Lowel- 
lio observatorija Elagstaffe, 
Arizonoj, nesanti tikroji Už- 
nept u n io planeta, kurios astro
nomai jau per trisdešimt me
lų ieško. Nuo laiko, kai Lowel- 
lio observatorija paskelbė sa
vo atradimą, prof. Wood sako
si tą planetą keturis kartus 
fotografavęs ir suradęs, kad ji 
ne tik nesanti daug didesne 
už žemę, bet apie vieną tris
dešimtą dalį mažesnė.

Pakitęs palikimų dalini
mo tvarka Lietuvoje
KAUNAS. — Ministerių ka

binetas priėmė Civ. Proc. pakei
timą. liečianti Įpėdinystės by
las. Iki šiol gavę palikimą įpė
diniai turėjo ar geruoju pasida
linti arba kreijytis į teismą pra
šydami tą padalinimą atlikti. 
Bet teismas vėl privalėjo dvejus 
metus laukti, kad įpėdiniai, pa
ltys susitaikytų ir susitartų, o 
tik po togalėjo atlikti padalini
mą.

Dabar to nebereikės, nes Įpė
diniams prašant teismas gali 
tuoj padaryti padalinimą.
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KORESPONDENCIJOS
Harvey, III.

SLA. 289 kuopos raviu domei

Gerbiamieji Susivienijimo na
riai ir narės, būtinai pasirūpin
kite atlikti savo pareigą ir da
lyvaukite kuopos susirinkime, 
kuris įvyks baalndžio 3 d. Su
sirinkimas prasidės 7 vai. va
karo. Svarbu dalyvauti kiek
vienam nariui todėl, kad bus 
renkami delegatai Į busimą sei
mą ir balsuojama už Pildomąją 
Tarybą.

Nariai privalo dalyvauti susi
rinkime ir atiduoti savo balsui 
už tuos kandidatus, kurie jau 
iš praeities yra pasižymėję sa
vo nuoširdumu ir darbais. To
kiais kandidatais yra senosios 
Tarybos nariai. Jie išaugino 
Susivienijimą į milžinišką orga
nizaciją. .šiandien joki kita 
Amerikos' lietuvių organizacija 
negali susilyginti su Susivieni
jimu. 0 tai yra geriausias j- 
rodymas, kad tie žmonės, kurie 
dabar stovi prie vadovybės vai
ro. moka tinkamiausia eiti savo 
pareigas. Todėl ir balsuokite 
už juos.

Dabar visokie progresistai ir 
tareilininkai perša savo kandi
datus. Alės žinome kas yra tie 
progresistai. Tai Maskvos da
vatkos. Tai šlykščiausi fanati
kai, kurie niekina kiekvieną, 
kuris tik nepučia i jų dūdą. 
Savo šmeižtais ir niekinimu ne
patinkamų sau žmonių tareili- 
niai nuo jų nesiskiria. Ne b? 
reikalo tad tareiliniai su bol
ševikais pradėjo blokus daryti. 
Tokie tokius pažino ir ant alaus 

pavadino.
Delegatais rinkime irgi rim

tus ir išmintingus žmones, ku
riems rupi vien tik Susivieniji
mo reikalai, o ne Maskva bej 
tareilinių gcšeftas.

—.‘S LA. Narys.

Grand Rapids, Mich.
Iš Amerikos Lietuviu Piliečiu * v i

Kliubo veikimo

Kaip ir kituose mieštuose, 
taip ir pas mus gyvuoja Ame
rikos piliečių kliubas. Ir gyvuo-! 
ja neprastai, o narių turi 801
suviršum. Kliubo valdyba veik
li, tvarka pavyzdinga. Tarp na
rių nesutikimų nėra. O tai to
dėl, kad valdyba nebando var
žyti narių Įsitikinimus. Narių 
pažiūros į politiką ir religiją,— 
tai jų asmeniškas reikalas.

Paskutiniame kliubo susirin
kime buvo nutarta su rengt va
karienę ir šokius. Ant vietos 
tapo išrinkta komisija tam dar
bui atlikti.

Komisija dabar ir skaito rei
kalingu pranešti Grand Rapids 
visuomenei, jog subatoj, balan
džio 5 d., yra rengiama vaka
riene ir šokiai Sūnų ir Dukte
rų svetainėj. Visi yra kviečia
mi šioj vakarienėj’ dalyvauti — 
kaip nariai, taip ir pašaliniai. 
Vakarienė bus tikrai šauni, nes 
prisirengimas jau iš kalno daro
ma. Rodosi, dalyvaus ir miesto 
valdyba. Bus gera proga Įsto
ti i kliubą.—F. žukaitis.

Detroit, Mich.
Visko po biskį

Kovo 22 d. atsilankė pas ma
ne p. S. Girštautas. Na. sako, 
ar esi užimtas savais reikalais. 
Atsakiau, jog tuo tarpu esu 
liuosa’s. Well, sako, tokiame at- 
vėjyj sėskis Į mano Dodge ir 
pasivažinėsime po miestą. Ko 
gera, gal surasime kontestan- 
tams naujų skaitytojų, žinoma, 
taip ir padariau. Per keturias’ 
valandas gavome keturius nau
jus skaitytojus'. Ar ne puiku?

Kai pas ketvirti} sustojome, 
tai radome ponus Strasdus. Kal
bėjome, juokavome ir nepasiju- 
tome. kaip laikas greit prabė- 

1 žmonės, su jais kai aliejini, tai 
sunkti' ir išsiskirti, fcitiriu, jau 

| praėjo ir keturios valandos.
Girštautui aš ir sakau: važiuo- 
kiva, gal penktoj valandoj gau
sime ir penktą skaitytoją. Bet 
štai Janušienė užprašo mudu 
grybų vakarienei. Man tiesiog 
nuostabu pasidarė: prieš Vely
kas, o čia grybų vakarienė. Ta
čiau ponios Janušienė ir Stras- 
dienė įtikino, jog grybai jau au
ga. Reikėjo tad ir pasilikti. 
Vakarienė tikrai gardi buvo. 
Grybai atrodė lyg vakar iš miš- 

į ko parvežti, — visai švieži.
Sočiai prisivalgę. traukėme 

toliau. Užsukome pas vieną ge- 
! rą naujienietį vakarų pusėj. 
I Ten suradome kelis pažįstamus, 
i Pasitaikė, kad buvo dviejų skir
tingų kuopų nariai. Vienas ir 
užvedė savo melodiją. Girdi, 

■ reikia balsuoti už Bacevičių. Ir 
j tiek įsikarščiavo beorgumentuo- 
damas, jog pasirengęs buvo 
net kumščių pavartoti.

Bėda su tais mask vi iriais, kad 
jie ne savo protu gyvena: ką 

' jiems komisarai liepia daryti, 
tai jie ir daro. Tai ir daryk 
ką nors su jais. Didesnių fa
natikų už juos sunku butų ir 
surasti.

I
M $

Kovo 23 d. sumaniau pekš- 
čias važiuoti į Windsor, Kana
dos pusėn. Prieš penkis mėne
sius bebuvau ten buvęs. Nuvy- 

1 kau pas ponus Taurinskus'. Tai 
i linksmi žmonės ir gražiai gyve
na. Jie taip pat priklauso 
“Naujienų” šeimai. Paskui ap
lankiau savo mylimą draugą G. 
J. Yurk. Patyriau, kad jis 
apleidžia VVindsor ir išvažiuoja 
į British Colombia. Gauna dar
bo prie javų auginimo. Jis pa-’ 
reiškė, kad “Naujienoms” iš 
Kanados parašys dar daugiau 
visokių Įvairenybių. Ponas Yurk 
yra linksmo budo žmogus. Ge
rai vartoja anglų kalbsj 
ir gabus moksle. Kuolaimin- 
giausios kloties. Teko susipa
žinti ir su jo broliu, kuris gy
vena Detroite ir turi namų par
davimo ir statymo įstaigą. Jis 
taip yra linksmas' ir malonus 
žmogus. Poni Yurkienė yra 
gimusi ir augusi Detroite, bet 
savo tėvų kalbą labai gražiai 
vartoja. Priegtam ji yra labai 
gera pianistė.

Ponas Yurk dar mane pava
žinėjo po Kanadą. Pravažiavome 
me gana gražių ūkių. Pervažia- 

; vome ir kelis miestukus. Gra- 
(žus ir švariai užlaikomi. Kings- 
jville sustojom truputį prie eže 
ro ir pavalgėme pietus, kuriuos 
buvo pagaminusi poni Yurk. 
Paskui ėjome apžiūrėti šaltinio, 

| kuris bėga iš kalno ir niekad 
1 nesustoja. Ten radome porą 
gydytojų, kurie ėmė vandenį į 

| galionus. Mes taip pat prisi- 
I leidome pora didelių butelių.

Daktarai pareiškė, kad tai 
esąs labai sveikas vanduo. Svei- 

j kas esąs' ne tik gerti, bet ir ne
sveikoms akims mazgoti.

Dar truputį pabuvę, susėdo
me į automobilį ir nuvažiavo
me į Linringtoną. Tai uedide- 

' lis, bet labai švarus ir gražus 
I miestukas. Netoli nuo jo ran
dasi ypatinga farma, kur mai- 

itinama “pavargėliai”. Kai man 
tatai pasakė, tai maniau, jog 
ten pavargėlius žmones maiti
na. Tačiau kuomet privažiavo
me, tai pamačiau visai ką kitą. 
Paukščių tiesiog milionai. Eglių 

| ir pušų net šakos linksta, — 
(tiek paukščių pritūpę. Lauki 
[ irių žąsų, ančių, gervių, gulbių 
j devynios galybės. Ir tiems 
1 paukščiams visi patogumai Į- 
rengti. čia pat randasi didelis 

I ežeras, po kurį plaukioja viso- 
! kie paukščiai. Jie yra gerai 
i maitinami. Maitinami net 'tris 
kartus per dieną, — gauna pus
ryčius, pietus ir vakarienę. Tai 
tikras rojus. Ir paukščiai čiul
ba bei ulba visokiausiais bal
sais, malonu net klausytis. 
Paukščiai labai gražiai sugyve- 

ir neturi baimės.
Manau, kad tai pirma tokia 

farma, kur butų paukščiai mai
tinami. Per žiemą jie sulesa 
kelis šimtus purų grudų. Rei
kia manyti, jog ir iš Amerikos 
ten žiemai kai kurie paukščiai 
lekia. —J. P. šunkoraitis.

Dorchester, Mass.

SLA. 359 kuopas nusistatymą

Kovo 21 d, įvyko kuopos mė
nesėlis susirinkimas. Atlikus 
visus kuopos bėgančius reika
lus, prieita ir prie Pildomosios 
Tarybos balsavimų aptarimo. 
Ir štai sekretorius išsitraukia 
pundą laiškų ir įvairios spalvas 
beii didumo brošiūrų. Jis pa
aiškina, kad tai vis tareilinių 
agitacija už jų statomą kandi
datą. Buvo paduotas sumany
mas visą tą literatūrą mesti į 
gurbą neskaitant. Vienok dau
gumai narių buvo įdomu patir
ti, kas ten rašoma. Sekreto
rius ima ir perskaito viena .po 
kitam laišką.

Paaiškėjo, kad iš Chicagos 
siunčiama net specialis Tarei- 
los reikalams pašvęstas laikraš
tukas. Kiti lapeliai buvo iš 
Bostono, Waterburio ir Brookly- 
no. Brooklyniškis sakosi buvęs 
Sargybos narys, o dabar išvir
tęs žvalgybininku. Savo vardo 
jis, žinoma, nepasisako. Todėl 
aišku, kad tas slapukas yra ta- 
reilinis, kuriam rupi daugiau 
vandenį drumsti.

Kai sekretorius pabaigė skai
tyti visą tą literatūrą, tai na
riai sušuko: “šalin ignorantai 
ir dezorganizatoriai, kurie to
kiu svarbiu momentu klaidina 
Susivienijimo narius. Mes kuo- 
griežčiausia pasmerkiame tuos 
šmeižikus ir esame pilnai Įsiti
kinę, kad visi rimti Susivieni
jimo nariai, kurje&as' rujri; orga
nizacijos gerove, h^eips ma
žiausios domės į tų blogos va
lios žmonių pliauškalus”.

Kuomet pradedama varinėti 
intrigos tokiu svarbiu momen
tu, tai galima spėti, jog tie 
žmonės tai daro savotiškais su
metimais. Jie tai daro ne Su
sivienijimo labui, o asmeniškais 
išrokavimais.

Musų kuopa yra nusistačiu
si balsuoti už senąją valdybą. 
Vadinasi, už St. Gegužį, A. Mi
kalauską, P. Jurgeliutę, K. Gu- 
gį, Raginską, Januškevičių ir 
Dr. Klimą. Taip privalo pada
ryti ir visos kitos kuopos, ku
rioms rupi Susivienijimo gero
vė.—359 auopus reporterių.

TIESIAI I KLAIPĖDĄ
0^05 LIETUVIU 4’vytauto

13’

ta Mt KJMO. KK

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMIN
TINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ 

DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 

I KLAIPĖpĄ:
Trečia klesu i vieną pusę .... 
Trečia klesa j abi pusi .......
Turist. trečia kl. i vieną pusę 
Tur. treč. kl. j abi pusi (min.) 
Gabi n klesa.................................

$107.00
$181.00
$123.50
$204.50
$142.50

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
puse kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 
Valdžios Revenue ir Head 

Tax atskyriam.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentų. . • - . . , 
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
So. Dcarhorn St., Chicago, III. 8 Bridge SI., New York, N. Y.

Union Trust Ridi*.. Pittsburirh. Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.
315

NAUJIENOS, Chicago, HL

Indiana Harbor, Ind,
Pustelninkų prakalbos

Musų kaimynai, east chica- 
giečiai, surengė prakalbas. Ren
gė ALDLD. Aš manau, kad 
toji draugija turi mažiau narių 
nė pirmųjų savo varde raidžių. 
Jie, tie pustelninkai, sumanė 
prakalbas surengti pas mus, kad 
butų galima vieną kitą žuvelę 
pasigauti ant meškerės. Ir jie 
vis labiau artinasi prie švento 
vardo. Greit musų Maskvos 
davatkos galės šventasiais pasi
skelbti. Nors jų dievaitis, Le
ninas. tik po mirties tapo šven
tuoju u paskelbtas, bet jie tų 
nuopelnų užsitarnaus ir begy
vendami.

Iš švento rašto me.s’ žinome, 
kad daugelis šventųjų, kurie 
dabar linksminasi danguje, sa
vo laiku gyveno tyruose ir sakė 
pamokslus monkems, juodvar
niams ir kitiems gyvūnams. Ir 
po savo mirties jie tapo pa
skelbti šventaisiais.

Todėl aš ir sakau, jog ir V. 
Andrulis eina prie to,i kad tap
ti šventuoju. Jei kitą kartą 
jis atvažiuos, tai sakys pa
mokslą žiurkėms ir katinams, 
nes žmones jo klausytis ųeina.

Paskutinį kaitą publikos bu
vo nepaprastai daug: trys kal
bėtojai, du komisijos nariai ir 
du klausytojai. Tai ir visa 
publika. Tuo tarpu kai mes ką 
nors rengiame, tai žmonių pri
sirenka tiek, kad svetinėj nebė
ra vietos uei apsisukti.

Taigi progres’uoja musų 
maskviniai. Pastebiu “Naujie
nose” juos kritikuojant. Vertė
tų juos palikti ramybėj. Jie 
ir taip nyksta, kaip kamparas 
be pipirų. Greit visokiems An- 
druliams teks j .^skerdyklas va
žiuoti pamokslų šakyti. Galės 
jie. revoliucijas kelti tarp ra
guočių, nes žmonės nebenori jų 
klausytis. > .

-^-Viskąžinąs.
- ..

Toronto, Ont.
Literatūros į vakarienė

Kovo 30 d. įitfraturos drau
gija ir Apsigynimo Lyga ren
gė viešą vakarienę su šokiais. 
Publikos' prisirinko nemažai, 
nes buvo gerai garsinta ir ti- 
kietai neperbrangųs. Buvo pa
kviesta Jaunimo Sąjungos or
kestras, kuris, nusiskundus ren
gėjams, kad nesitiki daug pub
likos ir vakarienė daug kainuo
sianti, sutiko griežti veltui. 
Visi gražiai linksminosi iki 
10:30 v. v. Tada visi buvo pa
kviesti vakarieniauti. Įsakė

IŠPLAUKIMAI LAIVU 
Iš NEW YORKO:

17 Bal. “LITUANIA

1 Gegužės “POLONIA”

17 Gegužės “ESTONIA”

26 Geg. “LITUANIA*’

....  ' ,——....... . — 
merginoms eiti pirma, o vaiki
nams paskiaus. Tur būt bijota, 
kad nesusimaišytų. Svečiai ti
kėjosi turėsią gerą vakarienę, 
bet susėdę apie stalus labai nu
sivylė. Vakarienei buvo paduo
ta “arbatos” su keksais ir kele
tą pajų, kurių greit pristigo. 
Vienu žodžiu, vakariene buvo 
daug prastesnė, negu tikėtasi. 
Vakaro pirmininkas praneša, 
kad jeigu kas nori ką pasakyti, 
tai gali imti balsą ir kalbėti. 
Čia tuoj “spyčių” meisteris ir 
pasako iškilmingą prakalbą, pa
brėždamas: Mes, draugai ir 
draugės, turime sugyventi drau- 
gišai ir turime, visi jungtis ir 
prigulėti prie Literatūros drau

Chicagos Lietuvių Ekskursija
Lietuvių Ekskursija yra permai-
nyta ant Scandinavian American ||Qpflp||
Linijos laivo OvuCll II

Gegužio 24 dieną

8 OSCAR II laivas yra didelis ir pasieks KLAIPĖDĄ be $
S jokio persėdimo. 0
£ Laiko liko nedaug, norinti važiuoti tuojaus kreipkitės prie » S savo agento, dėl sutvarkymo dokumentų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro 
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JUST

DOrt’T THIHK 
OF THE DABY , 
THANK YOO 3)R.

THINK HE.’S MORE
HIS 0N

UlKET H'S

HlS FATHER SAlD 
HE RGMlNDtP 
op me ■— ‘oęA,L 
TO 5EE. iTo.

URE

Hl s Nose 
unctE vntCs on
FA SIP&lfT1

HES THE PERFtCT IHA(xE7 
OP HIS PATHEK — LOOK AT 
THOSE EAFS AHP THE tWTHo ' 
HOPE HE'S nOT Ą CHIP OFF 
THE OLD ____

HOW PID5A UkE THE 
TRIP SOriKY— TEIL US HOVJ 
THG F0LKS ARE DOVJN TOor?
V1AY AND HOWS NEAU
BABY AT YOvR. H0U3E1_____

gijos, o ne į kokias ten mums 
nesuprantamas (bepartyves) 
draugijas. Čia gerbiamasis ora
torius nepatėmijo ar nenorėjo 
žinoti, kad tarp dalyvių buvo 
pusė iš tos' “bepartyves” orga
nizacijos. Ir dar tos organiza
cijos orkestras griežė visų va
karą veltui, kad padarius pelno 
25 d. Už ką net pamiršo pa
dėkoti. Ir tas kvaišas taip kal
bėdamas manė, kad jis labai 
teisingai kalba, o klausytojai 
tai nieko ir nesupras. Ne. Jus 
nuteis visuomene daugiau, negu 
jus tikėjotės. Tie “bepartyviai” 
rėmė jus visą laiką, o jus atsi
lygindami apšmeižėte juos. Ir 
tai nebe pirmą kartą. Geras 

draugiškas sugyvenimas — nė
ra ką sakyti, širdingai ačiū už 
pareikštą draugiškumą. Ateity 
pasistengsime atsilygint tuo pa
čiu. O žydbernį už gerą dar
buotę Judos medaliu patariame 
apdovanoti.—N uskriaustas.

Periodinei Skausmai
labai palengvinami su

' ORANGEINE MILTELIAIS
Milionai kasmet suvartojami per 

virš 30 metų.
NEKENKIA

JUSU APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUAJA
1ORANGEINE 

MILTELIUS

OraNgeiNe
UJOWDEHSI
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Taksų klausimas Či
kagoje ir Cook 

paviete '
Klausimas, labiausia išjudi

nęs Čikagos ir Cook pavieto 
gyventojus šiemet, buvo toks: 
“Kiek taksų teks mokėti už 
1928, o taipgi už kitus trejus 
motus?”

Klausimo opumas nejudina
mos savasties valdytojams yra 
lengvai suprantamas, kadangi 
jis liečia kiekvieno jų kišenę; 
kadangi taksai reikalauja] 
“cash”.

Klausimo opumas padidėjo 
dar todėl, kad naujas įkaina
vimas savasties (ypač nejudi
namos) taksoms daugelyje vie
tų pasikeitė. Vieniems teks mo
kėti žymiai didesni taksai, o 
kitiems kiek mažesni. Na;!Ura
lu taipgi, kad taksų klausimu 
labiausia susirūpinę tie, kurie 
numato, jogei jiems reikės di
desnius taksus mokėti.

Tuo gi tarpu lietuvių spau
doje taksų klausimas gvilden
ta labai maž.-'.'i. Tilpo *'>4aujie- 
nose” p. St. Dargužio straip
snis, kucmet buvo daroma nau
jas įkainavimas. Neseniai iš
versta pro f. Paul H. Douglas 
straipsnis, imtas iš savaitraš
čio “The Ne\v Kepublic”. Ir

Ii mitingan, kur jiems taksų pavieto ir visoj Illinois valsii- 
klausimą aiškino vidurmiesčio 
trobesiu menedžerių asociaci-
jos pirmininkas ir advokatas.I 
Šiame mitinge kalbėtojai įro
dinėjo, jogei naujas įkainavi
mas buvęs reikalingas ir kad 
jis teisingai atlikta.

Vasario 28 dieną (1930 me
lų) vėl tų pačių laikraščių at
stovus sukvietė trys biznierių 
asociacijos. Jos buvo šios: 
\Vest Town Chamber of Com- 
merce, Uptown Chamber of 
Commerce ir |Creater South 

Side Chamber of Commerce.
Šiame paskutiniame susirin

kime nekrilikuota naujo įkai
navimo ir neteisiu ta jo. čia 
i'rodiiVJa, ka.d 'taksų <padė>tlis 
Čikagoje ir Cook paviete pa
sidarė neapkenčiama^ Kad lo
dei reikalingi yra nauji įsta
tymai, kurie sutvarkytu tak
sus ta i f) Čikagoje ir Cook pa
viete, kaip visoje Illinois val
stijoje.

Ir šie biznieriai prašė “com
munity” ir svetimomis (t. y. 
ne anglų) kalbomis leidžiamus 
laikraščius varyti agitaciją už 
t?i, kad butų išleisti reikalin
gi įstatymai.

Administracijos šauksmai, 
kad be pinigų ji negalinti va
ryti miesto biznį; jos kritika, 
ik’d Inauji taksai neteisingai 
bus uždėti; tokia pat kritika 
t uostančių sų vasties vaidy tojų 
ir jų protestais prieš pakėlimų 
taksų; vėl kitų tūkstančių įro
dinėjimai, kad seniau taksos 
buvo dedamos neteisingai, — 
visa tai liudija, jogei su tak- 
savimo sistema Čikagoje, Cook

joj yra ne gerai, kad ją rei- 
ikia taisyti.
Reikalavimai kandidatuojan

tiems į kg’s’.-turą
Minėtos aukščiau trys biz

nierių asocj cijos buvo paruo
šusias laiškus išsiuntinėti se
kančių h i jų kategorijų poliT- 
kieiiams: esantiems dabar Uli
nei leglskutUTOs nariams, kan
didatams į legislatuią ir vi
siems kandidatams, ieškan
tiems ofisų Cook paviete.

Laiškuose duota tokie klau
simai: 1 — ar tamsta prižadi 
pilną paramą programų i, ku
riuo bus 'taikoma. peržiūrėti ir 
modernizuoti valstijos taksų 
įstatymus ta linkine, kad bu
tų palengvinia s u n k io j i 
n, iš t a n u o nekilnojtamos 
sąvasilies? 2 Ar tam
sta prižadi paremti priemo
nes, kurios laikys sujungti 
daugybę įstaigų, turinčių ga
lios takšnoti, į vieną kūną Cook 
paviete? 3 — Ar tamsta ra
ginsi išleisti ir ar remsi tokius 
Įstatymų sumanymus, kurie 
bus taikoma, kad pagelbėti 
Cook pavietui ir jo munierpa- 
s'lctams 'išlipti iš dabartines 
sunkios finansinės padėties?

Minėtos biznierių asociaci
jos, be to, prašė laikraščius pa
tarti savo skaitytojams, i^lant 
ir šie st.?4ylų tuos klausimus 
kiandidaitams politikieriams.

Piliečiai turėtų duoti minėtus 
klausimus politikieriams

Kad taksų sistema. Illinoils 
valstijoj (o ypač Cook pavie-

te) pasidarė nebetinkanti—rei
kia pripažinti. Kad tą sistemą 
reikia sutvarkyti — tai irgi,| 
rados, turčių bulti aišku. O 
'kadangi taiksos liečia kišenę 
kiekvieno piliečio, ypač turin
čio nekilnojamos savasties (lo
tą ar namą), tai yra pareiga 
ir kiekvieno lokio piliečio duo
ti minėtus klausimus kandida
tams Į valdžios ofisus.

Gal kas paabejos, ar nėra 
“šuniukas pakastas” minėtų 
aukščiau biznierių reikalavi-i 
muose. Atrodo, kad nereikėtų į 
abejoti. Dalykas toks, kad losi 
trys asociacijos yra ne vidur-' 
mirsčio, bet trijų Čikagos ap
skričių — Norlhsidės, Wcst- 
nidės ir Southsidės. Jų bizniai 
randasi tarp rezidencijų, patys 
biznieriai, palyginti, yra smul
kus, ir kaip kili piliečiai, jie 
turi lotą-kitą arba namą, ir 
dažniausia, tose apieli-nkėse, ku
riose pirkliauja. Taigi jų in
teresai, galima sakyti, taksų 
reikalu, yra tokie pat, kaip ir

kitų namų arba loft.ų savinin
kų, nors ir ne biznierių.

(Bus daugiau) čikagietis.

Budriko radio va
landa

Aš dar niekuomet negirdė
jau tokių gražių programų,

PRADEKIT 
TAUPINTI 
VRAPERIUS 
DABAR!

Sekite pranešimus šiame 
laikraštyje

kaip tie, kuriuos dabar duoda 
p. Budrikas per radio. Aš tą 
vakarą net “datos“ nedarau. 
Maino draugams ir man labiau
sia patinka p. Vanagaičio dai
nos. “Naujienų“ skaitytoja.

Rytoj, ketvirtadienį, per ra
dio, Budriko rengiamam pro- 
grame dainuos p-nia. Pieržyn- 
skienė. Budriko valanda bus 

‘.Tu'ip 7 ir 8 valandos.
Rep.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam fintus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
rinusiose kompanijose. Su visais viršminėteR; reikalais meldžiame 
atsilankyti į offisą 2621 West 71st St.

arhct du Aru R i te
Office Hemlock 0367, lies. Grovehill 1680

iUi STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevdt Rd. 
arti St. Loui» Ava. 

CHICAGO. ILL.

dar buvo patalpinta keletas 
priekaištų, kuriuos darė ir da
ro įkainuotojams meras Thom
pson ir kiti miesto administra
cijos šalininkai. Tai1 ir viskas.

Todėl šičia mėginsiu atvaiz
duoti taksų klausimą kiek pla
čiau. Mėginsiu išdėstyti, kaip 
aiškinai tą klausimą ir ypač 
naują įkainavimą jo priešinin
kai ir šalininkai; kaip aiškina 
žmonės, kurie stovi arčiau prie 
klausimo “širdies“.
Nepasitenkinimas buvusia iki 

šiol taksavimo sistema
šeštadienį, kovo 29 dieną, 

Illinois valstijos taksų komisi
jos pirmininkas \Villiam H. 
Malone, įteikė gubernatoriui 
Emmersonui dalį raporto tak
sų klausimu Illinois valstijoj.

Raporte p. Malone nurodo, 
kad reikalinga yra išleisti nau
ji įstatymai, kurie su'lvatrfcytų 
taksų sis'temą visoje valstijoje.

Sausio 17 dieną 1930 rašan
čiam šiuos žodžius teko būti 
mero Thompsono šauktame mi
tinge laikraštininkų, kurie lei
džia ir redaguoja vadinamus 
“community” laikraščius. Per 
visą šį mitingą girdėjosi vie
na gaida, būtent nusiskundi
mas kritinga taksų padėčia. Me
ras ir jo administracijos nariai 
kaltino “reformerius” (t. y. 

tuos, kurių pastangomis nau
jas įkainavimas savasties tak
soms daryta).

Vasario 25 dieną (1930 me
tų) tų pačių “community” laik
raščių atstovai buvo pakvies-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Balandžio 

1, 2 ir 3
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Condemned”
Sujudinanti drama

Dalyvaujami 
RONAI.D COLMAN, ANN 

HARDING
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančio* tinioa.

Yoįrr. Favorite Mnsic

Vyrai ir Moterys, Chicagos Lietuviai!
Pirmas, o gal ir paskutinis kartas pasaulio 
Radio istorijoj galima gauti R. C. A. Radio
la 47 už 121 doleri be tūbų ir 139 dolerius su 
tūbomis.

Mes užpirkome 250 tų radio už specialę 
kainų ir parduodame žmonėms už specialę 
kainą. Tik įsivaizduokite sau, kurie supran- 
tate gerumą Radio.
Radio ir Fonografo kombinacija $275 be 

tūbų. Musų kaina $121.00
R. C. A. RADIOLA 66 už 175 Dolerius su viskuo 

R. C.. A. RADIOLA 46 už 89 Dolerius su viskuo
R. C. A. RADIOLA 62 kurios kaina 395 Doleriai, 

O MUSŲ KAINA SU VISKUO

$165.00 « 
Nužemintos Kainos ant

ATWATER KENT, SPARTON, VICTOR, MAJESTIC, H0WARD. 
PHILCO, FADA,

BRUNSWICK Kombinacija PHONOGRAPHAS ir RADIO su viskuo

$190.00
BREMER-TULLEY

$69.00
Tūbas mes garantuojame per 6 mėnesius, o Radios per 2 metus.

Musų gabumas pirkime suteikia progą kožnai šeimynai jsigvti sau 
puikų Radio už labai mažą kainą. Atvažiuokit persitikrinti.

Reikia tik $10 įmokėti. Likusius j 10 mėn.

Lietuviai Elektros ir Radio Inžinieriai
3856 Archer Avenue

Tel. Lafayette 61*95 > 1910, K. J.
lompany, Wia»iot>-Sa1a«i, N- C.

r Tikras
Cigaretų 

Malonumas
KODĖL ESAT PATENKINTI mažesniu cigaretų malonumu, kuo
met už tą pačią kainą jus galit turėt Camel cigaretų malonumą?

Camels yra skirtingoj klasėj. Jei jus tik norit durnus leist, bet 
kas bus gerai. Bet jei jus norit pažint tikrą rūkymo malonumą— 
gėrėtis lengvu, nunokusią geriausiai sumaišytų naminių ir Tur
kijos tabakų kvapu, iki aukščiausiam laipsniui gerumo davestam 
moksliškais metodais išdirbystėj ir nesugadintam pervirš taisymą 
—tuomet Camel cigaretas—yra jūsų cigaretas.

Camel cigaretuose rasite visų puikiausią malonumą, kurį 
galime rast rūkyme.

Camel
geresnis cigaretas
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dėkoti musų gerb. kompozitoriui už jo ilgų metų darbą 
lietuvių meno ir kultūros srityje.

Prieš iškeliausiant į Lietuvą jisai dar nori atsi
sveikinti su čikagiečiais, kurių tarpe jisai pradėjo dar
buotis prieš 23 metus.

“LIETUVIŲ TEATRAS 
PETERBURGE”

Pirmas veikalas apie lietuvių 
teatro istorijų, pagamintas Ba
lio Sruogos, daro gerų įspūdį. 
Autorius labai protingai pasiel-
gė, vartodamas, kad ir nepilną., 
bet užtai daugiaus-mažiaus tik-

rą medžiagą. Jisai beveik ne
lietė “vakarų” aprašymų ir re
cenzijų, tilpusių laikraščiuose, 
teisingai pastebėdamas, kad tie 
aprašymai ir recenzijos turi būt 
pirma perleisti per objektingos 
kritikos koštuvį. Knygoje “Lie
tuvių Teatras Peterburge” vis- 
tiek neišventa kai kurių klaidų 
— pavyzdžiui, kai kuriose da
tose ir pseudonimuose. Bet tos 
klaidos galės būt atitaisytos
vėlesnėse laidose.

“RINKIMŲ KAMPANIJA” SUSIVIENIJIME

SLA. Pildomosios Tarybos rinkimai įėjo į paskuti
nę savo stadiją. Šį mėnesį jie turės pasibaigti. Dabar 
kaip tik yra pats svarbiausias momentas, kadangi šio 
mėnesio pradžioje dauguma SLA. kuopų laikys savo 
mitingus, kuriuose bus atliekami balsavimai. Juo labiau 
artinasi “sprendinio valanda“, tuo labiau kai kuriuos 
žmones apima rinkimų karštis.

Reikia pasakyti, kad labai seniai Susivienijime ne
buvo tokios smarkios rinkimų agitacijos, kaip šį kartų. 
Apie rinkimus ne tik laikraščiuose rašoma, bet leidžia
ma daugybė visokios rūšies lapelių ir siuntinėjama na
riams; laikoma įvairių komitetų pasikalbėjimai ir net 
rengiama prakalbos. Chicagoje “dideles” prakalbas (iš
ėjo jos nedidokos) surengė bolševikai, pasikviesdami 
SLA. reikalus “aiškinti” žmogų, kuris net visai nepri
klauso Susivienijimui.

Kad eina agitacija ir stengiamasi išjudinti organi
zacijos nariai, tai yra geras dalykas. Bet toli-gražu ne
galima pasidžiaugti kai kuriomis tos agitacijos priemo
nėmis. Visų pirma dabartinėje SLA. “rinkimų kampa
nijoje“ yra perdaug partinės politikos.

Susivienijimas nėra politinė organizacija, ir politi
nėms partijoms jame neturėtų būt daug kas» veikti. Bet 
į jį stengiasi per gvoltą įnešti politiką bolševikai. Jie 
nori, kad SLA, tarnautų komunistų partijai. Supran
tama, kad organizacijos nariai, kuriems rupi savo or
ganizacijos labas, negali tokiam bolševikų užsimojimui 
nesipriešinti.

Susivienijimo gynime nuo bolševikų pirmiaus ėjo 
išvien visos musų nebolševikiškos srovės ir milžiniška 
dauguma nepartinių narių. Bet pastaruoju laiku atsira
do “ukvatninkų” tą bendrą anti-bolševikišką frontą 
suardyt. Grupelės žmonių, pasistačiusių sau šitą “gar
bingą“ tikslą, labai įkyriai atakuoja socialistus, steng
damiesi sukelti prieš juos kitas, dešinesnes sroves. Pri
kaišiojama socialistams dalykai, kurie įvyko ar ne ka
da nors prieš penkioliką arba dvidešimtį metų; kabine- 
jamasi prie jų partijos programoj šmeižiama atskiri 
socialistų veikėjai, ir t. t.

Tos atakos yra daugumoje taip tuščios ir negud
rios, kad ir atsakinėti j jas nėra prasmės. Ir ką bendro 
turi klausimas apie socialistų, kaipo partijos, gerumą 
arba blogumą su SLA. reikalais? Socialistų partija ar
ba Lietuvių Socialistų Sąjunga į SLA. reikalus nesiki
ša ir neketina kištis. O jei atskiri socialistų organizaci
jos nariai arba socialistų simpatizatoriai dalyvauja Su
sivienijime, ta f tas juk nėra “griekas“. Greičiaus butų 
galima daryti priekaištus socialistams, jeigu jie Susi
vienijimą boikotuotų — nestotų į jį, nesidarbuotų jame, 
atkalbinėtų kitus žmones nuo stojimo j SLA.

Taigi ta visa agitacija prieš socialistus, sąryšyje su 
rinkimais į SLA. Pildomąją Tarybą, yra grynas hum- 
bugas. . '

Bet dar blogesnis yra dalykas, kad tūli karštuoliai, 
nesugebėdami rimtai argumentais pakreipti savo pu
sėn daugumą SLA. narių, bando savo tikslo atsiekti 
asmenų (ypatų) šmeižimais ir panašioms nešvarioms 
priemonėms. Kai kurie padorumo netekę politikieriai, 
pavyzdžiui, siuntinėja anonymiškus laiškus kuopoms ir 
nariams, inkriminuodami adv. K. Gugį. Kitas vėl ne
tekęs lygsvaros žmogelis spausdina pamfletus, bandy
damas diskredituoti visuomenės akyse “Naujienas” ir 
pakenkti jų bizniui.

Šitie besąžiniški kerštinčiai pasiekė patį nešvaraus 
politikieriavimo dugną. Bet mes esame tikri, kad dide
lė dauguma SLA. narių yra morališkai ir protiškai 
sveiki, ir ta purvina agitacija į juos nepadarys įspūdžio. 
Kai praeis dabartinis rinkimų karštis, tai patiems šmei
žikams bus gėda atsiminti apie savo storžieviškumą, 
kokį jie parodo dabar!

PAGERBKIME MUSŲ KOMPOZITORIŲ

Šį vakarą Chicagos Lietuvių Auditorijoje rengia
ma didelis koncertas musų užsitarnavusiam muzikos 
darbuotojui, Mikui Petrauskui, pagerbti.

Gaila, kad tuo pačiu laiku įvyksta svarbus SLA. 
36 kp. susirinkimas. Bet kas gali, tegu nepraleidžia

Lietuvos universiteto humani
tarinių mokslų fakultetas išlei
do knygų apie lietuvių teatrų 
Peterburge. Jų paraše žinomas 
literatas Balys Sruoga.

Savo įžangoje autorius sako, 
kad jo tikslas buvęs padaryti 
pradžių medžiagai rinkti apie 
lietuvių teatrų, kuris suvaidino 
labai didelį vaidmenį Lietuvos 
tautiniame atgimime. “Lietu
viškus vakarus” jisai laiko taip 
pat svarbiu dalyku Lietuvos is
torijoje, kaip dainas ir pasakas.

Peterburgas buvo savo laiku 
lietuvių teatro centras’. Paskui 
peterburgiečius sekė kitos lie
tuvių kolonijos Rusijos mies
tuose ir Lietuvos miesteliai bei 
sodžius. Kaipo teatro meno' žy
dėjimo laikus Peterburge, p. 
Sruoga pažymi du periodu: vie
nų — nuo 1903 iki pabaigos 
1905 m., antrą — nuo 1910 iki 
1914 m. Pirmame periode “lie
tuviškų vakarų” rengime vado
vavo artistų mėgėjų Būrelis, 
susidaręs prie Savitarpinės pa
šalpos draugijos, o antrame — 
Teatrališka Komisija, su p-nu 
Glinskiu priešakyje. Glinskis 
buvo artistas profesionalas’, iš 
A. Suvorino rusų teatro.

Medžiagą savo knygai auto
rius sėmė beveik išimtinai iš 
Peterburgo lietuvių artistų or
ganizacijų archyvų. Gera dalis 
tų archyvų, pasirodo, yra išli
kusi iki šiol. Ji yra sudėta tam 
tikram Teatro Mųzejuje prie 
universiteto humanitarinių mok
slų fakulteto. Tenai yra “žai
di kų Būrelio” susirinkimų pro
tokolai, vakarų programai, afi
šos ir įvairus susirašinėjimai; 
taip pat yra apsčiai dokumen
talūs medžiagos apie vėliaus įsi
kūrusią “Teatrališką Komisi
ją“.

įdomu pavartyt tos knygos 
puslapius. Beskaitant jų, su
randi tarpe pirmųjų lietuvių te
atro organizatorių ir dalyvių 
visa eilę žmonių, kurių vardai 
šiandie yra gana plačiai žinomi 
ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Kai 
kurie tų žmonių jau mirę, kiti 
dar gyvi. Vienas veikliausiųjų 
vaidintojų mėgėjų Būrelio na
rių. pavyzdžiui, buvo Kazimie
ras Būga, vėliaus pagarsėjęs, 
kaipo kalbininkas-filologas, pro
fesoriavęs Lietuvos ir kituose 
universitetuose (prieš keletą 
metų mirė). Taip pat tenai ma
tome ir Augustino Voldemaro 
vardų, tuo laiku buvusio dar 
gimnazistu.

Didžiausius savo darbus tas 
mėgėjų Būrelis atliko per dve
jetą metų prieš pirmųjų Rusi
jos revoliucijų, pastatydamas 
be daugelio įvairių scenos’ vei
kalų ir didžiųjų Slovackio dra
mų “Mindaugų”. Tais laikais 
Būrelio priešakyje stovėjo Kle- 
ofas Jurgelionis,, P. Grigaitis, 
p. Vaičiulis, Jurgelionytė-Jan- 
kaus’kienė ir k. Būreliui priklau
sė ir Ernestas Galvanauskas 
(vėliaus’ buvęs ministeriu pirmi
ninku nepriklausomoje Lietuvo
je), Gabrys Liutkevičius (vir
tęs bolševiku didžiojo karo me
tu ir miręs Rusijoje) ir Mikas 
Petrauskas (šiandie visiems ži
nomas kompozitorius). Viso tuo
met Būrelis turėjo 57 narius.

Revoliucijos metai pakrikdė 
tų vaidintojų organizaciją. Iš 
naujo lietuvių teatro menas 
Peterburge ėmė atgyti jau 1910 
m. šiam antram laikotarpyje 
pasirodė eilė naujų žmonių. Be 
aukščiauš paminėtojo artisto 
Glinskio čia “lietuviškuose va
karuose” dalyvauja Miko brolis 
Kipras Petrauskas, Unė Babic- 
kaitė, Juozas Vaičkus, M. Sle
ževičius' (kaipo režisierius),

Kodėl Lietuvoj nešaukia seimo
Juozas Pronskus

Seimai Lietuvos tikrieji 
prisikėlimo jubiliejai

“Lietuvos žinių” kovo 11 d. 
numery, karo cenzoriaus ap
graužtame vedamajam “Vil
niaus Seimo sukaktuvių metai”, 
skaitome:

“Jau ruošiamasi kuoiškilmin- 
giausiai minėti Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto mirties 500 
metų sukaktuves..

Sudaryti atatinkami komitetai, 
leidžiami atsišaukimai, renka
mos aukos visokiems' tikslams 
ir t.t.

Tuo gi tarpu nei spaudoje, 
nei visuomenėje neprisimenama, 
kad šįmet sukanka lygiai 25 me
tai nuo 1905 metų istoriškų 
dienų, kada Didysis Vilniaus 
Seimas pastatė tvirtas gaires 
Lietuvai žengti į laisvę ir ne
priklausomybę.

Nuo Vilniaus Seimo laikų 
Lietuvoje prasidėjo naujoji era, 
ir jos kūrėjais buvo ne kuni
gaikščiai visokie “aukšti po
nai”, o liaudis ir demokratinė i 
inteligentija. Išsipildė V. Ku
dirkos žodžiai, kad istorija dau
giau pareinanti nuo darbo žmo
nių, negu nuo skrybėlėtų po
nų.

Vilniaus Seimo obalsiai buvo 
ta vėliava, kuri sujungė visas 
Lietuvos tikrai gyvas jėgas, kad 
atstatytų valstybę, kadaise ku
nigaikščių ir bajorų palaidotų.

Dabar kai kurie tariamų jų 
šviesuolių;1 matyti, apie tai už
miršo.

Reikšmingas ir pabrėžtinas 
reiškinys!

Pas mus žiūrima j ginčytinos 
vertės’ istoriškus archyvus, o 
nematoma gyvos taute® istori
jos, nematoma 1905 m. istori
nės tiesos, kuri jiau buvo įsikū
nijusi 1918—1920 m.

Deja, šiandien pas mus mada 
žvelgti į istorijos tolį, i Gedi
mino laikus ir juos’ pamėgdžioti.

Todėl, tur būt, ir Vilniaus 
Seimo sukaktuvių apvaikščioji- 
mas laikomas kaž kokiomis 
garsvyčiomis j saldų valgį...

Juk Vilniaus Seimo obalsiai 
buvo demokratijos obalsiais.

Vilniaus Seimo sukaktuvės, 
tai liaudies ir demokratijos 
šventė visų tų “nežinomų lais
vės; kovotojų”, savanorių, kurie 
1905 m. 'kupini pasiryžimo ir 
pasišventimo ėjo į kovų su ga
lingu carizmu laisvai kurti tau
tinę kultūrą...

Bet pažangioji ir demokrati
nė visuomenė neprivalo užmirš
ti' Vilniaus Seimo jubiliejaus.

Geriausiai ir tinkamiausiai 
paminėkime Vilniaus Seimo ju
biliejų, jei įtempsime visas jė
gas, kad kuogrečiausiai atstaty- 
tumėm Lietuvoje laisvą ir de
mokratinę tvarką”.

Šiemet turime visą eilę svar
bių ir istoriškų įvykių, kaip tair 

700 metų nuo Lietuvių, že
maičių ir Prūsų didelės perga
lės’, kur kun. Rimgaudui vado
vaujant paklojo apie 200,000 
vokiečių kardininkų ir mozūrų. 
1230 metais, birželio mėn. 22 
dieną.

500 metų nuo Vytauto mir
ties, 1430 metais, spalio mėn. 
27 d. : i \ ;

400 metų nuo Reformacijos 
pradžios Lietuvoj, 1530 m.

100 metų nuo pirmojo Lietu
vos sukilimo prieš Rusiją, 1930 
m.

25 metai nuo Didžiojo Vil-

kiančios autonomijos ir lygių 
tesiu visoms n e r u s i š- 
k o m s tautoms Rusijoj. 
pripažinimo lietuvių kalbos ofi- 
ciale kalba Lietuvoj, leidimo ir 
steigimo lietuviškų mokyklų, 
priskyrimo Lietuvai Suvalkų 
gubernijos ligi tol buvusios į- 
jimgtos į Lenkų administracijos 
sistemą, lygios teisės ir lais
vės religijoms ir t.t. Memoran
dumas atspausdintas Rusijos 
valdžios organe “Pravitelstven- 
nyj Viestnik” įvarė baimes ne 
tik obrusitieliams’, bet ir len
kintojams. Kas šiandien sakys, 
kad Lietuvos liaudis nebuvo 
valstybingesne ir praktiškesne 
už visokius “tautos vadus”. 
Šiandien bile kas gali Tautų Są
jungoj tautos vardu bučiuotis 
su Pulsudskiu arba lankstytis 
prieš Zaleckį, bet tada tik vals
tiečiai galėjo drįsti viešai pa
tiekti ultimatumą žiaurios Ru
sijos vyriausybei ir būti pasi
ryžus pakelti bet kokias pasek
mes!

Antras, šiandien daugeliui net 
nebesuprantamas savo galingu 
apsireiškimu, žygis, buvo Didy
sis Lietuvių Seimas, įvykęs 
Vilniuje gruodžio 5 d. J judan
čią ir entuziastingą Lietuvos 
liaudį D-roBasanavičiaus 
atsišaukimas’ į visas 
p a r t ij a s rinktis į Vilnių tau
tos valiai išreikšti, atsiliepė, 
kaip, nelyginant “arkangelo 
Mykolo triubos balsas prisikėli
mo dienoje”. Visa šalis pavirto 
tikriausia politinių rinkimų are
na: milžiniški pačių valstiečių 
susirinkimai savo iš burliokų 
išvalytuose valsčiuose, atstovų į 
savo Pirmąjį Seimų Vilniun 
rikimab kandidatų aptarimai, 
balsavimai, o! net šiandien Lie
tuvoj “tautiški” karo komen
dantai išbėgiotų tokią “revoliu
ciją” pamatę! Priešvalstybinis 
nusistatymas! O, taip, tai bu
vo toks žiūrint caro žandarų 
akimis’, bet tai buvo giliausias 
valstybinis nusistatymas Lie
tuvių liaudies akimis žiūrint, ir 
toks’ pasiliks per amžius.

darni atsakomybę už visa, kas 
tą drąsų valios žygį paseks. Ko
kio įspūdžio Seimas padarė į 
milžinišką Rusiją, matyt iš to 
greitumo, su kokiu Vilniaus ge- 
hetal-gubernatorius Frbese jau 
sekamą dieną išleido manifestą 
j Lietuvos liaudį, pareikšdamas 
sutikimą su Seimo reikalavimais 
ir pažadėdamas įleisti Lietuvos 
atstovus j visos Rusijos Durnų 
(Seimų), taip pat pasiremda- 
rpas caro ukazu iš spalio 17 d., 
1906 m. prižadėjo įvesti lietuvių 
kalbą valsčių valdybose ir mo
kyklose. x

(Bus daugiau)

Musų vaikai ‘

Dėduk, patempk šitą šunį už 
uodegos.

—Kam ?
—Aš noriu žinoti ar jis kan

da, ar ne.

Pagynas
—Tūkstantį litų dedu, jei aš 

negalėsiu pamėgdžioti bet kurį 
gyvulį.

—Ir keptą silkę taip pat?

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

SVARBU ŽINOTI

Suvirs 2000 atstovų su pil
nais galiavimais’ nuo visų tais

lietuviui laikais jau buvusių Lietuvoj

10 metų nuo Steigiamojo Sei
mo susirinkimo, 1920 m. gegu
žės 15 d.

Iš tų visų svarbių musų tau
tai istoriškų1 sukaktuvių, kalba
ma, rašoma ir ruošiamasi tik 
prie vienų. Kodėl, manau, kad 
ii' apkramtytai, tačiau gana su
prantamai yra pasakyta “Liet, 
žiniose”— dėlto kad visos ki
tos sukaktuvės yra ypatingai 
surištos su pačia lietu
vių liaudimi: tie visi kiti 
įvykiai buvo pačios liaudies kan
čių ir laimėjimų datos, gi tuo- 
tarpu Lietuvoj viešpatauja “va
dų” (dučes) fasonas. Tai ir iš
aiškina.

Ringaudas buvo Lietuvių gi
minių karvedis laikais kada ne 
dėl vadų garbės ir ne dėl ka
rūnų, bet grynai apsigynimo ti
kslu Lietuvių giminės’ savo va- 
lid sUšijdhgę pakartotinose ko
vose su Slavais iš Rytų ir su 
Kardininkų sukeltu kryžiaus ka
ru iš Vakarų ir Šiaurės, lemian
čiomis pergalėmis parodė, ką 
gali vieningos liaudies galybė.

Reformacija Lietuvoj, per ke
lis dešimtmečius išvaliusi kraš
tą nuo katalikiškų lenkystės 
apaštalų, kada “septyni tiktai 
kunigai žemaičių žemėj taip 
mažai“ buvo belikę, asmenyse 
Simano Budino, Petro Gonezio, 
Martyno čekavičiaus ir kitų bu
vo išvystyta į tikrą
liaudies renesanso judėjimą.

Sukilimas 1330 m., rusų nu- 
slopifitas 1831 m., buvo labui 
nelaimingas, neš liaudis jau bu
vo ghlutihai baudžiavos paverg
ta ir savo špaudikų bajorų va
dams hebėpasitikėjo. Lietuva 
kilo, kur tik liaddis balsą ir žo
dį tlitėjo ir su kiekvienu liau
dies prispaudimu, Lietuvių tau
tos atsparumas mažėjo. Kur ne
žvelgsi lietuvių praeitin, į pat 
žiliausią senovę, galima sakyti, 
kad lietuviai yra seimų tauta, 
ir ta ypatybė yra savybė tie
sioginiai paveldėta iš nebeatme- 

i namų priešistorinių laikų, ku
riuos šiandien vadiname tyro
sios Aryonų rasės epoka.
Liaudies prisikėlimas pasireiškė 

Didžiuoju Vilniaus Seimu
Kunigaikščių, tautos vadų ir 

dvasininkų aristokratijos gady
nė, atvedusi Lietuvą į Lenki
jos glėbį, susmuko ir išsidėvėjo 
sykiu su Lenkijos žlugimu. 
Naujas atgimimas, prasidėjęs 
pe.r( skausmus ir aukas’. Aušros 
ir Varpo gadynėmis buvo gry
nai'liaudiškas: kęliamds mažo 
būrelio iš liaudies iškilusių pa
žangiųjų inteligentų ir pasišven
tusiai remiamas paprasčiausių 
valstiečių arba suvalstietintų 
bajorėlių.

Kas nebeatmena 1905 metų 
Lietuvos valstiečių sukilimo? 
Kaip caro žandarai, valsčių Vi
soriai, uriadninkai, rusiški mo
kytojai ir patys asesoriai tero
ro genami bėgo iš kur atsibūk 
dę.— Caras, karo su Japonija 
priveiktas’ ir visoj Rusijoj su
judimo verčiamas, pamatė kad 
visiems valstiečiams kulkų ne
beužteks. rudenop 1905 m. pa
skelbė asmens, spaudos ir susi
rinkimų laisvės manifestą. Lie
tuvos valstiečiai buvo pirmieji 
ta proga pasinaudoti. Tuojau 
būrys lietuvių, Vilniuj susirin
kę, parašė memorandumą Rusi
jos ministeriu pirmininkui gra-

partiją, valsčių, draugijų ir de
legatų iš tolimiausių lietuviškų
kolonijų, iš Petrogrado, Mask
vos, Odesos ir kitur susirinkę
dar gruodžio 4 d. pradėjo ruoš
tis istoriškam žygiui iš sykio 
pareikšdaihi ir rusams ir len
kams laikyti savo nagus kuoto- 
liau rido ŲidtiiVos reikalų ir im-

Kadangi šiais metais labai 
daug rengiasi važiuoti Lietuvon, 
tai svarbu, kad iš kalno prisi
rengtų. Ypatingai, kurie nėra 
Amerikos piliečiai, turėtų tuo
jau pradėti rūpintis savo do
kumentais.

Važiuojantys Lietuvon turi 
gauti Lietuvos užsienio pasą. 
Paso gavimui reikia turėti sa
vo gimimo metrikus arba seną 
rusišką pasportą.

Kurie šių dokumentų neturi
te, tuojaus rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad prisiųstų 
gimimo metrikus.

Moteris, kuri apsivedus su 
Amerikos piliečiu taipgi turi 
gauti savo gimimo metrikus.

Kurie nori sugrįžti, privalo 
gauti dar sugryžimui permitą. 
Tokio permito gavimas užtrun
ka mažiausia mėnesi ir dau
ginus laiko. Prie to reikia žino
ti vardą laivo, kuriuo atvažia
vai į S. Valstijas, dieną, mėne
sį ir metus kada atvažiavote.

«įeigu esate pamiršę vardą 
laivo ir dieną atvažiavimo, tuo
jau kreipkitės į Naujienas, 1739
So. Halsted St.

Kaip balsuoti, renkant SLA. Pildomąją 
Tarybą

žemiau parodyta oficiali© Baloto forma, nustatyta dabar- 
tiniems SLA. viršininkų rinkimams, su paaiškinimais, kaip 
reikia balsuoti.

Tie SLA. nariai, kurie nori, kad jų organizacija pasiliktų 
gerose ii* 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 balsų.

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

Einant j kuopos mitingų, kuriame įvyks balsavimai, patar
tina aukščiams paduotą. Baloto formą pasiimti, išsikirpus iš

No. 1 
Ant Pre

zidento

S. Gegužis, Mahanoy City. Pa........
M. Bacevičius, Chicago, III........................
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, pi...............

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

No. 2 
Ant Vice- 

Prez.

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

P. J. Petronis, Chicago, Iii...........................

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

No. 3 
Ant Sek
retoriaus

P. Jurgeliutė, New York, N. Y...................

E. N. JeskcvičiUte, Brooklyn, N. Y...........

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

No. 4 
Ant Iždi- 

niHko

K. P. Gugis, Chicago, III...............................
B. Salaveičikas, Chicago, III........................
J. Tureila, \Vaterbury, Conn.......................

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

—V
No. 5-6

Ant
Iždo

Globėjų
Balsuokit 

už du

M. A. Raginskas, Plymouth, 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. Palevičius. Detroit, Mieli.

x.......

progos atsilankyti į tą koncertą ir nors tuo budu atsi- Kurmyte ir k. niaus Seimo, 1905 m. fui Witte. reikalaudami toli šie- laikraščio.
■'r.;'.-."' ■ '• ■V' •> . ■ «.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del Miko 
Koncerto

Petrausko

Amerikos išeivijoj, flietuvių 
dainos ir, abelnai, meno srity
je, Mikas Petrauskas buvo vie
nas didžiausių darbuotojų. Pa
siekęs aukštesnio mokslo ir iš
silavinimo, jis pašventė savo 
visas jėgas lietuviškam darbui.

Vos pradedant pasireikšti 
lietuvių atbudimui ir jų kul
tūriniam gyvenimui, Mikui te
ko takus minti ir sunkų dar
bų nudirbti. Ik* t jis, turėda
mas begalines ištvermės ir pa
siryžimo, dirbo iki šių dienų. 
Ir dirbo Lietuvai, o ne sau.

Mikiajs Petrauskas rinko lie
tuvių padavimus, studijavo lie
tuvių būdą ir papročius. Jis 
suprato lietuvio sielos dainą, 
kuri yra brangus lietuvių liau
dies turtas. Taip Mikas yna 
pats pareiškęs. Ir ta turtą ji

Dr. Caldwell 3 Taisyklės 
Palaikyti Jūsų Sveitatą

sai rinko, rašė ir įkrovė į isto
rini archyvą. Musų jaunoji 
klarta, savo kūrybai, ras čia 
neišsemiamos medžiagos.

Mikas dljrbo. Ir nors apleis 
šią sali, bet jo nuopelnai pa
siliks dar ilgus metus.

Čikagos lietuviai šiuo mo
mentu, tur būt, pasistengs Mi
ką įvertinti ir Kukamai pa
gerbti ir, likimo valandoj, gal 
parems ji medžiaginiai.

šiandie Mikui Petrauskui pa
gerbti rengiama koncertas Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halstcd stree.t. Koncertas pra
sidės 8:30 valandų vakare. Bu
kite visi. Kl.

Iš Politikos Lauko
Waclaw Pierzinskis, kandida

tas atstovo vietai kongrese

Vienas iš žymiausių lietuvių 
biznierių To>wn of Lake ko
lonijoj praneša, kad jis yra 
izipsiėmęs kandidatuoti kongrcs- 
mano vietai republikonišku są
rašu ketvirtame distrikte. Tas 
kandidatas yra Waclawas Pier
zinskis.

\V?j?lawas Pierzinskis yra 
plačiai žinomas kaip djraugas 
to distrikto žmonių. Jisai yra 
gyvenęs ’kalbiamoj apielinkėje, 
daugiau, kaip 25 melus. Ką 
įtik cit vykęs į tą koloniją, ji
sai darbavosi Mather Gar Shops. 
Ten pradėjo dirbti kaip pa
prastas darbininkas ir, savo 
energiji"i, užsitarnavo generalio 
peržiūrėtojo darbą. Yna žino
ma, kad jis turėjo platų paty
rimą kaip darbininkas, ir žino 
darbininkų bėdas.

P-nas Pierzinskis užsiėmė 
bizniu BriągepoFte, adresu 
3324 So. Hjalstcd street, kur 
turėjo krautuvę “Gents Fur- 
nishingj’. O dabar jis yra sa
vininkas Peoples Rcstaurant, 
To\vn of Lake apielinkėje.

Jis yra raštininlkas Vytauto 
spulkois, To\vin of Lake kolo
nijoj. Taipgi ir įvairiose drau
gijose jisai yra pasidarbavęs. 
Yra narys šešių draugijų, o 
trijų yra iždininkas.

Per ilgą laiką p. Pierzinskis 
yra darbavęsis politikos dirvo
je. Jis yra raštininkas 13 war- 
dos Reguhir Republican Club. 
Taipjau yra pirmininkas Lie
tuvių Republikonų Centro or
ganizacijos Cook paviete, ši 
organizacija susideda iš 21 
irepublikoniškų politinių kliu- 
bų, esančių Cook paviete.

Waclawas Pierzinskis yra

Demokratų mitingas
Masiulis lietuvių demokratų 

mitingas buvo pereitą sekma
dienį šv. Jurgio svetainėje. 
Žmonių susirinko gana daug.

Ris pačių kand'idlailų, t. y. 
Šilu lipi n o, siekiančio legisla'l li
ros nario vietai iš trečio dis
trikto, buvo daugelis kitų kal
bėtojų, kaip pa y. George E. 
Mooncy, II. J. K ulba, John T. 
Bober, o taipgi l£idv. J. Wait- 
ches ir kiti.

Programas buvo pamargin
tas — su dainomis, šokiais, 
muzika, etc.

Reikia pasakyti, kd Stulpi
no kandidatūrą yra indorsavę 
daugelis įžymių amerikonų.

Bridgeportiečiai turi lik vie
ną lietuvį kandidįatą Stulpiną, 
kuriiam jie gali daug pagelbė
ti, kad jis gautų nominaciją į 
legislalurą. X.

Marųuette Park
Miarų uette Pat k S.L.A. 260 kp. 

susirinkimas.

Susirinkimas įvyks 6 d. ba
landžio K. J. Mačiuko rašti
nėj, 2433 W. 69th St., 2 vai. 
po pietų. Visi nariai malonė
kite atsilankyti laiku, nes bus 
rinkimas /Piki. Tarybos ir de

legatų Seimui. Neatsilaikiusie
ji bus baudžiami sulig įstatais.

Valdyba.

West Pullman
Svarbus S.L.A. 55 kuopos 

susirinkimas.

Ateinančios su balos vakarą, 
i balandžio 5-tą, Wesit Pullmaji 
Park svetainėje, S.L.A. 55 
kuopa laikys mėnesinį susirin
kamą’. šiame susirinkime, be 
kita ko, bus balsuojama cen
tro valdyba ir renkama dele
gatai į seimą, kuris įvyks at
einanti birželio mėnesi Chica- 
goje.

Centro valdybos balsavimas

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

Šiandie
Gražua kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen 

“Strictly Modern” 
su Dorothy Mackaill ir 

Guilty?
su Virginia Valli

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai 

k---------------------- ......... ....................../ 

ir (seiman delega/tų rinkimas 
•turi didelės svarbos kiekvienam, 
nes ikokią valdybą išrinksime, 
tokią ir (tvarką Susivienijime 
turėsime.

Tinkamų delegatų seiman 
pasiuntimas taipgi yra svarbus 
dalykas. Privalome susirin'kti 

Jus Esate Pageidaujamas 
šiame banke

JUMS—ši organizacija pasiūlo draugišką patarna
vimą—su visais patogumais plataus įrengimo.

Jus rasite patogiu atlikti savo bankinius reikalus 
šioj patogioj vietoj esančioj ištaigoj. Čia yra patyrę 
bankininkai pagelbėti jums. Jie pagelbės jums su 
jūsų taupimais, pagelbės jums pasiusti pinigus, ir 
yra prisirengę suteikti jurris kiekvieną pagelbą jusu 
bankiniuose reikaluose. Jus galite atlikti biznio rei
kalus bile kurioj pasaulio dalyj per musų 5,000 už
sienio korespondentų.

Šimtai jūsų draugų atlieka čia savo bankinius rei
kalus. Jie žino, kad iie yra pageidaujami ir jie jau
čiasi kaip namie. Mes pageidaujame jus taipgi ir 
kviečiame šioj ištaigoj jaustis kaip namie.

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK 
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 North La Šalie Street
Turtas Viršija 200 Milionų Dolerių

delegatus kuo didesniu skai
čiumi ir išrinkti tinkamus žmo
nes, kurie atstovaus mtišų kuo
pą.

Dalyvaukime visi susirinki
me. A. Narbutas.

Garsinkites Naujienose

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

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

Šalinkitės nuo konstipacijos!

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

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

12 metų amžiaus, vedęs, ir gy
vena su žmona ir 11 metų am
žiaus dukterimi adresu 4559 
South Paulina, strect.

Peireityje, būdamas (pilietis, 
jis dėjo visas pastangas pagel
bsti tiems kandidatams, kurie, 
jo manymu, tikrai žaidėjo at
stovauti visuomenę ir ginti jos 
reikalus, bet pats nemanė įsi
traukti į politinės koįvos ver
petą. Matydami jo veiklumą ir 
rupesnį politiniais reikalais, 
įilikrino jį politikos vedėjai, jo- 
gei yra. laikas ir lietuviui sto
ti į kovą ir pastatyti savo kan
didatūrą tai ač kilai valstybes 
vieti’L Jis ir pastate slavo kan
didatūrą.

P-'nas Pierzinskis yra pasi
darbavęs labui visuomenės, o 
<ne save garsinti.

Žinomiai, jis yra tin’kanvas as
muo kongresmano darbui, šio 
distrikto žmonėms atstovauti, 
nes jis darbuosis visų žmonių 
gerovei visuomet.

Taigi meldžiame balsavimo 
dienoje p?dėti kryžiuką prie jo 
vardo. Rėmėjas.

VISI BALSUOKIT UŽ
0 JOSEPH J. GRISU

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

WENCEL F. HETMAN
RepublikomJ kandidatas j

COMMITTEEMAN 33 WARD
Wencel F. Hetman gimė 1894 

n., pradini mokslą gavo Chicagos 
viešose ir parapijinėse mokyklose 
ir De Paul Universitete. Dabar
tiniu laiku jis yra susivienijęs su 
Emmerson-Deneen sriove Repub- 
likonų partijoj.

Sausio mėn., 1929, jis gub. 
Louis Emerson tapo paskirtas di
rektoriaus pagelbininku pirkimų 
ir konstrukcijos departamento. Tą 
vietą jis laikė iki vasario 1 d., 
1930, po ko priėmė West Park 
Board vyriausio specialių asses- 
smentų komisionieriaus vietą.

Jis yra vice-prezidentas Boule- 
vard State Savings Bank, direkto
rius Pioneer Fire Insurance Co. 
ir direktorius Legion Building 
and Loan Association.

Jis yra tarnavęs kariuomenėj ir 
yra suorganizavęs Post No. 86, 
American I/jgion, narys Officers 
Reserve Corps of the United 
States Army, Republican Ex- 
Servicemens l^cague of Illinois, 
Quartermaster Ass’t., taipgi na
rys Eikš, Chicago Society of

Army and Navy Club ir Phi Appha Pi.
33 warde gyvena daug lietuvių. Jeigu VVencel F. Hetman su pa- 

gclba lietuvių bus išrinktas dabar, tai jis tikrina, kad lietuviai 
gaus šioje apielinkėje politinių ir gerų darbų.

ON THE 
REPUBLICAN

BALLOT W. PIERZINSKI MICHAEL A. RUDDY
t

IG. ZWARYCH
FOR REPRESENTATIVE 

1N CONGRESS
4th Congressional District 

(Vote for One)

fxĮ VVaclaw Pierzinski

FOR REPRESENTATIVE 
1N GENERAL ASSEMBLY 

4th Senatoriai District 
(Vote for One)

X Michael A. Rudely

FOR WARI) COMMIT
TEEMAN

13th Ward, City of Chicago 
(Vote for One)

REPUBLIKONIŠKAS KANDIDATAS

— dėl —

REPRESENTATIVE
IN CONGRESS

Ketvirtam Congressional Distrikte

Take this to the polis with you 
Vote for these three men

PUT A GROSS (X) BE FORE 
EACH NAME

PRIMARY
BALANDŽIO 8 DIENĄ, 1930

LIETUVIS KANDIDATAS

REPUBLIKONIŠKAS KANDIDATAS
— dėl —

STATE REPRESENTATIVE

KETVIRTAM SENATORIAL DISTRIKTE 
PRIMARY

BALANDŽIO 8 DIENĄ, 1930
PRIELANKUS LIETUVIAMS

REPUBLIKONIŠKAS KANDIDATAS 

/ — dėl —

WARD 
COMMITTEEMAN 

13-tam Warde

PRIMARY
BALANDŽIO 8 DIENĄ, 1930

PRIELANKUS LIETUVIAMS



6 NAUJIENOS, Chicago,Jll, Trečiadienis, balan. 2, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake

Necjjjioj, balandžio 6, bus! 
jipcrsitalyta jo parašyM drama 

‘'Močiutės Suokalbis”. Aš jau 
senai mačiau jo veikalus sta
tant ir ji p'a’tj lošiant. Todėl 
nusičaiiiau nedalioj pamatyti 

| “Močiutės Suokalbi” lošiant.
Bukit ir jus.

— Antanas Žymantas.

519 Paulauskis Viktorą;
550 Pctronione Anastazija
551 Polijanski A n ton
55o Bentanskas Kaz faneras
556 Racevyce Julijonas 
o61 S idauska; Nikodimas
564 Shliokis Audrus
565 Skoczclas Prohap
566 Simienu Antanui
567 Šiurenę Ana

S :Y:

:Y:

“Močiutės Suokalbis”, J. J. i 
Zolp’o parašyta drama, bus: 
suvaidinta nedėlioj, baland
žio 6, School Hali, prie 48- 
tos ir IKsncre gatvių

Mums beveitk visiems, aiva-i 
žiavusiems iš Lietuvos, prisi-1 
ėjo čia nemaža vargo vargti. 
Vienok lietuviai yra kantrus.1 
Pakelia kad ir sunkų vargą. 
Bet amžinai vargti irgi nega- 
J imat Tas, kuris (turi, taip sa-j 
,kant, praktiškų sumetimų ir 
gabumų, pradeda galvoti, kaip 
iš tų vargų greičiau išsipai
nioti. Ir daugeliui lietuvių jau i 
dabar pasisekė ir neblogą at-J 
eiitj sau užtikrinti. Taip ir ge
rai.

Bet yra musų tarpe žmonių 
ir su ypatingais gabumais.

čia aš noriu truputį pakal
bėti apie Joną J. Zolp, Town 
of Lake apielinkės lietuviams 
gerai pažysitamą; o ir kitų ko
lonijų lietuviai pažysta ji.

Pirmiausia, J. J. Zolp yra 
reales tait.ini n kas, prezidentas 
Vytauto Statybos ir Skolinimo 
Bendrovės (Spulkos), raštinin
kas Lietuvių Spulkų Lygos, 
(tai Lygai priklauso 21 spul- 
ka), vice-fprczidenitas Chicagos 
Lietuvių Prekybos Buto ir au
torius 18 Įvairių veikalų, kaip 
lai: “Kalvio Duktė”, “Kūmu
čių Bojus”, “Valkata”, “Du 
Broliai”, “Be Vardo”, “Močiu
tės Suokalbis” ir 1.1. Beto, jis 
yra didelis gamtos mylėtojas. 
Turi savo puikų natmą, o prie 
to namo puikiausi ir pavyzdin- 
giausį daržą. Tą daržą jis pats 
savo panikomis pagražina. 1928 
metais Chicago Tribūne skel
bė gražių daržų kontestą ir 
J. J. Zolp laimėjo piniginę do
vaną už savą pavyzdingą dar
žą. Šiemet irgi jis dalyvauja 
giažių daržų konteste. Be to, 
dar turi savo namuose puikiau- ■ 
si knygyną, vertą apie $2,000. i 
Yra vedęs, augina 2 sunu.

Tai matote, koks yra tas j 
musų J. J. Zolp. Aš jam ne- Į 
pavyzdžiu, kad jis toks yra.; 
Mvn smagu, kad 'tarpe musų 
atsiranda tokių sumanių, darb
ščių, energingų ir gabių žmo-’ 
nių.

Laiškai Pašte
šie kiškai yra. atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark; 
ir Adams galvių) atsiimti. Įtei
kia kičus Ii prie langelio, kur 
'padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško Nl’ME- 
RĮ, kaip k id šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 Atkocuninei Mare
501 Berzinsikiu Johsin
505 Buividas Juzak
506 Butėnas Pele
510 Curaskas Ana
518 Balnis Auna
523 ('>mrskis- Anthony P
525 Hojzis Ernes't
529 Kszazlkie\vicz Jozef
532 Krokas Eranc D
536 Levickiene Apalionjio
537 Latves Valeska
541 Lokas Mato
542 Malakauskai lei A
513 Miller Jobu

568 Simone John D
573 Srigailine Monika
575 Spelila V
578 Tamošaitis Dir Stasys
579 lllrich Filip
580 Vaitkus Jurgis
581 Va’c.intinatvicini L
582 Vasile Antcniu
587 Zelves Eoli

HASMADE GOOD with
millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economlcal 

Efficient 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Garsinkitės Naujienose

Vyrai, Kam Jaustis “Pavargusiu ”?
Įgykite Naują Energiją su Šiuo Tonikų
Ar yra dalyku, kuriuos jus 

norėtumėt atlikti, vis neįsten
giate susikuopti užtektinai e- 

* nergijos tai padaryti? Ar jus 
jaučiatės visiškai “pavargę” po 
mažiausio įsitempimo?

Jeigu taip, tai jus turite su
sidomėti savo viduriu sveikata. 
Niekas taip labai ir taip grei
tai neatima energija, kaip pa
krikimas virškinimo sistemos. 
Tai veikiausia seks viduriu li
gos, konstipaciįa, nemiegas ar 
paįrę nervai ir jeigu jus ir to
liau nepaisysite, tai jus gali iš
tikti ilga ir daug kainuojanti 
liga.

Bukite atsargus ir vartokite 
Esorka. pastebėtina tonika, ku
ris atgaivina visa jūsų siste
ma. Pastebėtinos pasekmės, 
kurias duos šio toniko vartoji
mas, nustebins ir pradžiugins 
jus. Esorka suteiks jums nauja 
energija... nauja nervu jėga. 
Jis pagelbės jums iki pilnu
mos pasigerėti gyvenimu.

Esorka neturi kenksmingu, 
ar įprotį sudarančiu vaistų... 
tiktai užtiki mas žoles, šaknis ir 
žieves, kurios tapo moksliškai 
sumaišytos, kad duoti labiau
sia pageidaujamas pasekmes. 
Jo veikimas yra paremtas ant 
gamtinių principų; jis sustipri
na virškinamuosius organus ir 
atbudavoja visa sistema pagel
bėdamas gamtos mitybos pro
cesui. Jis taipgi stimuliuoja a- 
petita. via šelvniai liuosuo- 
iantis ir teikia riebuma krau
jui.

Esorka yra lygiai naudingas 
kaip vyrams, taip ir moterims 
ir su pilnu saugumu jį gali 
vartoti jauni ir seni. Tikrai 
jus pasinaudosite proga įsigy
ti ši pastebėtina tonika. Nuei
kite i savo aptieka šiandie ir 
paprašykite bonka Esorka.Severas 
ESORKA

Esorka, Užtikimas Tonikas, kuris 
Sutvarko Visą Sistemą

Mi
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Pirmas Chicagoj ir Amerikoj
MARGUČIO
Koncertas 6 Balandžio Lietuvių Auditorijoj.
O kas jame bus? Sako nauja programa.

būti? Je^gu taip, tai reikės eiti.
(Jolis — doleris... Taip sako Margutis. Kaina įžangos 

ir-gi $1.
J<]isim visi kurie mylim Vanagaičio, Olšausko dainas 

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

Gary ir kitur, nes bus šaunus vakaras.
Tokio 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 pralėis 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’
Rėži šoriai: J. Olšauskas ir A. Vanagaitis.

Night and Morning to kcep 
them Clean, Cleai and Healthy

Write for Free “Eye Care” e 
ar “Eye Beauty” Book

Marina C»nP«p<. H. S.,9 B. OhiaSt.Ckirafo

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo 1 
Gydykit kiekvieną isipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Feen:amint
Liuosuotoją 

Jus kramtysi! 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS j

ANTISEP-
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą, Skau
dėjimą
Kosėjimą
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CHICAGOS
ŽINIOS

Mėginta sudaužyti 
traukinius

Aichison, Tcpt'ka and Saaita 
Fe gelž'kelis bėgo 45 mylių va
landoj greitumu į pietus nuo 
WiHow Springs. Traukinio in
žinierius laiku pastebėjo su
krautas ant bjėgių špatas. Jis 
sulaikė tanufcmj. Bėgiai nuva
lyta ir traukinys skubėjo to
liau.

Kitas <o palies gclžkelio trau
kinys, bėgęs penkiomis minu
tėmis vėliau, negu pirmasis, 
taipjau buvo sulaikytas <lel ob
strukcijos.

Gclžkelio viršilos nužiūri, 
kad piktadariai lur būt norė
ję sudaužyti traukinius, o po 
to apipili juos. Abu trauki
niai vežė tik pasažiorius.

Banditai ir “cenzo” 
ėmėjai

Pirmadienio vakare trys ban
ditai, pasisakę buk jie esan
tys Su v. Valstijų cenzo sura
šinėtojai, isibriovė į p. Lottie 
Brcnner vcn Buelo\v namus, 
5839 Sheridan road.

Surišę namiškius, šešius žmo
nes, jie pasišlavė gražua.s ir 
kitokių brangmenų už apie 
$50,000 ir išsidangino.

Ryšyje su tuo Įvykiu detek
tyvų departamentas klausinėjo 
patį von Buelovvų.

Jis, Buelovv, buvo pasiruo
šęs. vykti j Ne\v Y or ką, kadan
gi jo pati pirm keleto dienų 
iškėlė bylų teisme prašydami 
divorso. Bet jis dar buvo su
grįžęs namo paskutiniai ben
drai vakarienei su pačia. Su
grįžo kaip tik tuo laiku, kada 
l>anditai darbavosi viduje. Ban
ditai atėbiė 'iŠ jo $95, -laikro
dėlį ir surišę uždarė ir jį, kaip 
kilus, kambary.

srlk policijos, Mullaney nese
niai įėjęs Į butlegerių biznį 
ir mėginęs išdirbti sau terito
rijų alui pristatyti sali linams. 
Už lai, policijos manymu, jis 
ir buvęs nušautas.

Kodėl nėra šviesų kai 
kuriose wardose

.i 
Miesto taryba (aklermaivaii)1 

priėmė rezoliuciją įgalioja,nč.ią 
aldermanų komisijų ištirti, ko
dėl kai kuriose yvardose nėra 
šviesų naktimis. Rezoliucija 
priimta vienu balsu.

Cenzo darbas prasidės 
šiandie

3,000 darbininkų, apsigink
lavusių ilgoku sąrašu klausi
mų, pradės lankyti Cook pa
vieto gyventojų namus pen
kiolikto Suvienytų Valstijų 
cenzo reikalu. Darbuotojai, 
kiekvienas ir kiekviena, turės 
paliudymus. Ir tie paliudymai 
bus ženklas to, kad juos ga
limai įsileisti į namus.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams
DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kiene, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An
tanas Čėsna, 4501 S. Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdienį, 1 vai. po piet, Davis 
Sųuare parko svetainėj. Priima į 
draugystę vyrus ir moteris nuo 18 
iki 40 metų amžiaus už $1 įstojimo.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairis, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765;? kasierius A. Zillė? 
3327 be Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

NAUJIENOS, CliicafcS, III
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Roękwell St.; pirm. pag. 

Juoz. Antanaitis; nut. rast. Adoplh 
Kaulakis, 3842 S. Union Avė.; fin. 
rast. Fra n k Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 38rd St.;
Susirinkimus laiko kožną menes; 

kas pirmą penktadienį, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

j_________ Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai
— —- ■ *****

Įvairus Gydytojai

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1930 metų: pirm. T. S. 
Janulis, 3430 Sų. Morgan St.; 
pirm, pagelb. J. Balčiūnas, 320Q 
So. Ix>we A.ve.; nutarimų raŠt. 
Peter Kiltis, 3144 Aubum Avė.; 
fin. rašt. A. Kaulakis, 8842 So. 
Union Avė.; iždininkas Jul. Rače- 
vičia, 3326 So. Union Avė.
Susirinkimus laiko kas pirmą sek

madieni kiekvieno mėnesio, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS. 

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

Lietuves Akušerės ___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

V idikas-LuIevičiene
3103 South Halsted Street

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
į koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
O

—o-----

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, IH.
Tel. Cicero 5927

------ O—
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinanla

3319 Aubųrn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

. 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 rectal

Holdapas “Fair” krau
tuvės garaže

The Fair krautuvės gara
že, Madiscn gatvėje, banditai 
įveikė naktinį sargų. Paskui iš
sprogdino saugia jų šėpa ir iš
sinešė visus pinigus, buvusius 
šėpoje.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA. 
— Pirm. K. Meliauskienė, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield Avė.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D. Davidauskienė, 4316 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskiene, 3343 S. Union Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas antrps 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

Telephone Victory 1115
ill.... .< ' ■ .h. • ;

akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 

• 6 iki 9 vai. vak.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Graborlai

Mirė teisėjas
Pirmadienio vakare, Ilydr 

Park viešbutyje, širdies liga, 
staigiai mirė Superior teismo 
i trys, teisėjas VVilliam Gem- 
mili. Jis ištarnavo kaip teisė
jas 23 melus, laidotuves bus 
šiandie.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS, MOTERŲ IR VY
RŲ. — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Fran- 
ciška Zakarevičienė, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W. 
34 St.; fin. rašt. Adele Varanavi- 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jackūnas.

Gengsteris nušauta

Rasta nušautas Martin Mul- 
’cmey, vienas Wes!sidės geng- 
sterių, Alto viešbučio kamba
ry, 2815 \Vest Madison st. Pa-

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
4 padarysiu gražią dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadlcy Lic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 3161 '

IfradziuT-
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patajr-. 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdilr- 
bystės.

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

SKYRIUS;
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

PETRAS LABANAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galyos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė" atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Res. Tel. Van Buren 5858 •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 13 die

nų. Namų ofisas North Side ‘ 
3413 Fran'klin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį

Chas. 
Syrewicze Co.

Gruboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

ŽMOGAUS 
AK!S

yra taip dalikatnąs 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 namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

---- o------

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

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

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
----------4)----------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
v «• < • r • • ,

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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.

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko
1800 So. Ashland Avė.

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

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiky 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. Nedčliomis 

ir šventadieny 10—12 dieną

Phone Office Lafayette 5820 
Phone lies. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avc.

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vah: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frąnklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASTT .T 'TT<jy * v;

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331 

Valandas nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562

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

jTP. WA1TČHUS"
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulman 5950 ir 6377

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

Patogumu deki

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
REAL ESTATE OFISE

2608 VV. 47th St.
Chicago, Iii.

Tel. Laffayette 1083 
•Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! New digestibility, 
Health ųualities and delicious 
ncw flavor addcd to cheese.

In Velveęta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for every- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KRAFT

\/elveeta
▼ The Delicious New Cheese Food

. . • ................. »

Siųskit pinigus per
AT AITIIIPM ACJ

Persiskyrė su šiuų pasauliu 
kovo 31 dieną, 8 vai. ryte, 1930 
m., sulaukęs 55 metų amžiaus. 
Gimęs Panevėžio apskr.. Nau
jamiesčio parap., Nauradų kai
mo. Amerikoj išgyveno 38 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me seserį Karoliną Slivinskie- 
nę, dvi pusseseres — Uršulę 
Rutkauskienę ir Ievą Skirgai- 
lienę ir gįmįnes, o Lietuvoj 4 
seseris — Kazimierą, Stanisla
vą, Juzefatą ir Adelę. Kūnas 
pašarvotas randasi Eudeikio 
koplyčioj, 1410 So. 49 Ct., Ci
cero.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
bal. 3 d., 2 vąl. po piet iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas 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 Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudcikis, tel. Yards 

*•(741.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

. Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South .. Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

PRANEŠIMAS

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
•r.-Ts*——t r--------

Įvairųs Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2S22
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DLHERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

' Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

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

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

• Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto /ki 8 vakaro. 
Seredoi ir l’čtnyčioj nuo 9 iki G 

TOlakis 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BI.DG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde park 3395

JOIiN U. BORDEN 
(Jonas Bagdziunas Borden) 

UETUVM ADVOKATAS 
105 W. Adapis £t., Room 2117 

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

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

. 25 Metu Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:3jD ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliok jiėrą skir- 
tu valandų. Room 8.

DR. M. T. STRIKOL DR. CHARLES SEGAL V. W. RUTKAUSKAS
LIETUVIS

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

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

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, 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. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekus

/Num a tt t

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

CHIRURGAS’
OAKLEY IR 21th STREET

• Tel. Cųnąl 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir
TJš+ntrAn.ttik. 1 ;iri U <r ,r

ADVOKATAS
29 So. La Šalie St. Room 736
Tel. Central G390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tol. Prospect 3525

Telephone Central 6926
F. W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaSallc Street 

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

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

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

P. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Vai. 9:30- 4
Vakarais 2221 W. 22nd Street

(Su Adv. John Kuchinsku)
Vili r».S! • KPt*. ir -n2L K.H tai. Canal 1KKS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kensington
Antano VVoolbeko šermenys ir 

laidotuvės.

S. L. A. 36 kuopos su 
sirinkimas

Kovo 25 di°ną mirė Antanav 
Woobekas, sulaukęs 58 melų 
Amžiaus. Paliko nuliudusius 

i moterį, augintinę, brolį, sese- 
į, švogtrį, gimines ir pažįsti a,- 

imu.s. Kūnas buvo pašarvotas
36 kuopos1 irimuose, kur gyveno. Grabas 

-balandžio!buvo gražiai parėdytas.
Daug žmonių aplanke 

ir • apgailestavo, 
VVoolbekas atsiskyrė nuo 
Teko ir man porą kartų 
ir mintyti s/Kaitlingą būrį < 
rinkusių į šermenis.

O tuo tarpu pasitaikė 
go pūga. 'Visur užversta, 
go. Negalima nė pereiti 
važiuoti. Jeigu taip kitas kas 
butų miręs, tai šermenys ir 

, ikad musų kuopos na- į laidotuvės mažai butų sukrau
tai i kusios žmonių. Bet kad mirė 
už'įžymus vietos biznierius, išgy

venęs Boselande 32 meilus ir 
turėjęs daugelį pažįstamų, tai 
susirinko palydėti didelė mi
nia. Mašinų suvažiavo daugiau 

Ikaip 40.
Laidotuvės įvyko pereitą šeš

tadienį, kovo 29 dieną. Devin
ta valanda ryto alvažiaivo ku
nigas. Atlikęs deramas cere
monijas, kunigas išėjo, o paisu 
kui jį išnešta grabas.

Lauke stovėjo minia ir žiu
rėjo; giminės verkė, o mote
ris net alpo. Liūdna dairėsi žiū
rint iš šalies.

Grabą įdėjo į karavaną, o 
gėles į mašiną; jos užpildė vi- 

klausimus. Susirinkusieji buvojsą mašiną. Susieiliaivusi, pro- 
patenkinti kalbėtojų aiškini-Įcesija nuvyko į Visų šventų 

bažnyčią, kurioje laikyta mi
šios ir sakyta pamokslas.

Iš bažnyčios kūnas palydėta 
į šv. Kazimiero kapines, 
dovų buvo gal daugiau, 
50 automobilių.

Kapinėse vikaras dar 
pasakė pamokslą. Grabas pa-

susirinkimr;s įvyks
2 dieną, 8 valandą vakare, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South ;menis 
Hallsted street. Prašau visus 
klienos narius atsilankyti, ba 
bus balsavimas Pildomosios 

de-

street. 
narius 

balsavimas
Tarybos narių ir rinkimas 
legatų seimui.

Be 'to, musų kuopa turi 
vo narį ka;p kandidatą į 
domają Tarybą, iždininko 
tai — Kazimierą Gugį. Jeigu 
norite 
rys gautų daugiau balsų, 
alsilankykite ir balsuokite 
jį. J. Balčiūnas, rašt.

North Side

ser

j U; 
buti 
susi-

ga- •
snie- 
snie- 

nė pra-

Seniai buvo tokios iškilmin
gos laidotuvės, kaiiip VVoolbeko.

Pp. Woolbekai laikė dauge
lį melų valgomų daikltų krau
tuvę. Jie buvo pasiturintys žmo
nės. Kadangi savų vaikų ne
turėjo, -lai išaugino auklėtinę. 
VVoolbekas buvo bene pirmas 
lietuvis la'lidaręs šioje apielin-

būtiną reikalą pažy- 
dus nekuriu narių, 

idaugiuiusia yra padėję 
-ir energijos auklėjimui

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

P*

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
For Rent

>[t >;s

Kensim g t on i e č i aii n es i t i k ėj o 
sulaukti tiek sniego, kiek tu
rėjo Jo praėjusią savaitę. Jau 
gerokai pirm šios pūgos oras 
buvo liek atšilęs, kad nebega
lėjome nusėdėti stubo.se. Ėjome 
į parką pasėdėti ant suolelių, 
a atsirado ir tokių drąsuolių, 
kurie nebijojo prigulti ant žo-

Praeitą gi ssivpiitę pasitaikė 
nė šis nė tas: pradėjo snigti 
ir prisnigo, kad nė išeiti; nė 
išvažiuoti nebuvo galima.

Vieni džiaugėsi, kiad buvo 
sniego, kilti pyko. Tie, kūne 
dlžiaugėsi, yra bedarbiai. Snie
gą kasdami, ant trekių, jie už
dirbo po porą desčtkų dolerių.

žvalgas,

je veikia ir jokių savitarpiniu 
vaidų nekelia, ir ačiū tam drau
gystė augai ir bujoja ir yra 
viena iš populiariškiausių CIh- 
cagoj.

Matau 
įmeti 
kurio 
darbo
musų draugystės. Pirmoj vie
toj šito vi A. Byanskas ir J. 
Chmeliauskas.

Tolinus seka '.P- Chaleckis, 
S. Dantiai, J. Malela, C. P. Plio- 
plis, B. Butkus ir S. Chapas.

Ačiū ’viršminėtų draugų pa
sišventimui šiandien mušt 
diraugysliė stovi an4 tvirto pa
mato ir jos gyvavimas yra už
tikrintas.

Beje, musų draugystė ren
gia Rožinį Balių balandžio 27 
d. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 6:30 v. v.

PRANEŠIMAS
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

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

reikalinga.
J. NAMON & CO.

6755 S. Westem Avenue
Tel. Grovehill 1038

Miscellaneous
Įvairus

tik

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

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

Furnished Kooms
KOTELIS. Kambariai naujai išpo- 

pieriuoti ii’ išdekoruoti, garu apšil
domi. Yra maudynės ir visi paran- 
kumai mieste, pavieniam $3, $3.50 
ir $4 i savaite, dviem $5.

822 W. Madison St. 
įėjimas iš Green St.

P. Luke.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

—-O

dės lietuvių parapijos svetai
nėj buvo surengtas didelis ma
sinis irepublikonų partijos su
sirinkimas. Tame susirinkime 
dalyvavo virš 300 žmonių ir 
ūpas susirinkusių laivo paki
lus.

šis masinis mitingas svar
biausia buvo surengtas dėl \V. 
F. Hetman; buvo daug kalbė
tojų ir jie aiškino politinius

Roseland
Lietuvių Darbininkų 
Bendrovę nutarta įkorporuoti.

Namo

Svečiai, atsilainkiulsieji i ba
lių, bus. priimami uždyką. 'lo
dei lietuviai, vyrai ir moterys, 
kuriem aplinkybės pavelija, at- 
silankyki'te ir tapkite musų na
riais. , i .

Draugystės susirinkimai at- 
si'buna kas 2-ras nedeldicnis, 
12 vai. dienos, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės protokolų sekretorius

St. Narkis.

CLASSIFIED ADS
> ...... ,, , ... ........................ .

Educational

mais ir jie pasižadėjo remti 
lietuvius ikandidatus ir didelį 
lietuvių draugą — W. F. Het- 
rniain į 33 Ward’o C.ommittee- 
man.

W. F. Hetman šiame susi
rinkime pareiškė: “Jei aš kil
siu išrinktas į 33 Ward’o Com- 
mibteeman, tai užtikrinu, kad lieta koplyčioje. Pavasarį žada 
daug lietuvių gaus laitsakančius mūryti skiepą, sakoma, šešioms 
pi>1 iltinius darbus.

eiti prie 
bendrovės likvidavimo.

PRANEŠIMAI

Paly- 
kaip

kartų

yipatoms, ir jame padėti Wool- 
beko 'kūnų.

Archer Avė. Big Store 
4187-89 Archer Avė., 

kampas Sacramento St.

Išpardavimas Tiktai Ketverge
DYKAI *l PINIGAIS su šiuo ap

garsinimu perkant Vaikų 
Siutų ar Mergaičių Kautų ar Drese už- 
$4.95 ar augščiau.

Vaikų Siutų Išpar 
davimas

Visi vilnonio audeklo, vėliausių stylių, 
naujausių pilkų ar rudų patternų, 2 
golfo kelnės, — 1 ilgos ir 1 golfo, ar 
2 ilgos kelinės ir 
7 iki 18 metų.

$10 vertės
S7.95

$14.50 vertės
S9.95

šalbierka. Amžiaus

Per daugelį metų buvo or
ganizuojamai bendrove svetai
nei pakaityti Roseliamde. Pasi
rodė, kad sumanymo įvykinti 
negalima. Todėl šiemet, sausio 
miėnesį, metiniame susirinkime 
bendrovė nutarė organizavimo 
d|irbą sustabdyti ir 
pačios

Bet likvidavimo reikale pa
sirodė, kad likviduojant dar yra 
šiotkių tokių keblumų, ši ben
drovė turi nupirkusi du lotus 
(prie 104 gatvės ir Michigam 
avenue, o pati nėra įkorporuo- 
ta. Lotai, nupirkti bendrovei, 
yra užrašyti trijų žmonių var
du, tai nejudinamos savasties 
savo vardu ji negali turėti.

Bendrovė buvo -nejkorporuo- 
ita. M'alt, vis laukta, kad bus 
sukelta reikalingas svetainei 
statyti kapitalas. Dabar gi, ka
dai bendrovė nutarė neparduo
ti daugiau šorų ir eiti prie lik- 
vidavimo, lai pasirodė, kad ge
riau įkorporuoti ir turtas už
rašyti bendrovės vardu. Lotai 
bu>s lengviau parduoti.

Kovo 21 dieną Lietuvių Dar
bininkų Namo bendrovės 
liniukai laikė susirinkimą, ku
riame n uit arė bendrovę įkor
poruoti pagal adv. K. Gugio 
patarimą.

Guil nekuriems atrodys keis
ta, kad pirma buvo nutarta 
bendrovę likviduoti, o jau pas
kui įkorporuoti. Bet viskas da
roma geresnei tvarkai, kad iš
vengti kokių nematomų nema
lonumų ateityje. Bendrovės šū- 
rininka-i išsireiškė, kad nėra rei
kalo skubintis lotus parduoti; 
geriau liaukti kol lotų kaina 
pakiils, idant pelnyti didesnį 
nuošimtį įdėtiems pinigams.

N.

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbų nedčlioj, balan
džio 
Audi 
Bu 
lyvauja 
Choran^, “Birutės” Orkestrui 
teatr. iubui “ 
įžanga tik $1. 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

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

ir

Miscellaneous for Sale

GERA PROGA
Pardavimui vienas iš geriausių 

ir pelningiausių cigarštorių ir ais- 
kriminių seniausioj lietuvių koloni
joj, South Sidėj. Pigi renda, garu 
šildoma, du dideli kambariai pagy
venimui. Kas pirks — pasidarys pi
nigų. Savininkas turi kita biznį. Ra
šykite Box 1188, 1739 S. Halsted St., 
Chicago.

d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
oj. 3133 S. Halsted St. 
i turtingas programas, da- 

“Birutės” ir “Pirmyn” 
rusų 

Majak” ir solistams. 
Visi ir kiekvienas

ir

Komp. M. Petrausku 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. Bradchulį. Nausėdiene, 
Hertmanavičių, Dr. Zimontą ir Mi- 
cevičių. Visu prašo bendra ko
misija šio koncerto nepraleisti, nes 
tai musų priederme pagerbti musų 
brangų asmenį.

— Bendra Komisija.
Bridgeporto Liet. Namų Sav. Su- 

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

S. Kuneviče, rast.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas ivyks 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.

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

Vanagaitis ruošia savo 
dvimetines sukaktuves.

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

PARDAVIMUI ar mainymui Ga- 
solino Stotis ir Refreshment Stand 
Lisle, III. 3045 W. 38 Place, tel. La
fayette 2197.

Automobiles PARDUODU bučernę ir grosernę, 
geroj vietoj. 3158 S. Union avė.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iS- 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalauki! 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL f
2040-42 Washington Blvd.

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

1633 Milwaukee Avė.

Business Service
BiamĮo Patar^^ 

PATENTAI, Copyright! — išradimai vi* 
Hokioa rųšies.

B. PELECHOWICZ
2800 ,W. Chicago Avė.

Brupswick 7187

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

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 
:ai taisorpe stogus visokios rųšies. 
Hile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais 
tais ištobulinimais, kokius 
NASH taip Rali jrengti už 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Farms For Sale
Ųldai Pardavimui

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

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

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

PARDAVIMUI arba mainui 
akerių farma Illinois valstijoj, 
25 mylios nuo Chicagos, labai 
giai.

80 
tik 
Pi-

ir ki- 
tiktai 
tokias

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Peik raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

DYKAI Mušininkas (Bat) ir Bolė su kiek- 
vienu Vaikų Siutu už $7.95 ir 
augščiau.

Mergaičių Pavasarinių 
Kautų Išpardavimas

Vėliausio sporto styliaus, su ar be palerinų, 
naujų, rusvų spalvų, 
Amžiaus 3 iki 6 metų

$8 vertės
S4.95

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugijos Veikimo

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politi
kas Kliubo susirinkimas įvyks šian
die, 7:30 vai. vak., Lukstienės svet. 
1500 S. 49 Avė. Gerbiamieji kliubie- 
čiai, malonėkite visi atsilankyti ir 
kaimynus atsiveskite. Bus daug 
svarbių dalykų svarstymui, taipgi 
bus svarstoma ir apie taksus, ka 
turime toliau daryti. Bukite paskirtu 
laiku. —A. Tumavich.

Financial
Finanaai-Ptukolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių jr 
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

L. FABIAN, Mgr
809 W. 35 St.

S

Iš Tamsos į šviesų.

gražių vilnų Tweeds. 
arba 7 iki 14 metų.

$10 vertės

S7.95
Mergaičių Šilkinių Dresių 

Išpardavimas
Visos šilkinės Fiat Crepe, gražių vely
ki) stylių, ilgos rankovės, ar trumpos. 
Spalvuotos ar baltos. Amžiaus 2 iki 6 
arba 7 iki 14.

$5 vertės $8 vertės

S3.95 S4.95
DYKAI Gražus Ridikulis su kiek

vienu kautu ar drese už 
$4.95 ar augščiau.

KUPONAS
American Family Muilas 

3^c šmotas
Ne daugiau 5 šmotų su šiuo kuponu

33 metai aitgal, Ikada lietu
viškos pašalpinės draugystės 
gyvavo po įvairių šventųjų var
dais, juodoji klerikalizmo lete
na kietai laikė prispaudus lie
tuviškąją visuomenę. Apie lais
vesnės draugystės tvėrimą ne
buvo galima nei prisiminti.

Bet, nežiūrint visų kliūčių, 
atsirado laisviau protaujančių 
lietuvių, kurie, negailėdami pa
kęsti jėzuitiškos disciplinos, 
sušaukiė, susirinkimą balandžio 
28tą d. 1897 m. po numeriu 
749 W. 22nd st. ir sutvėrė 
laisvą tautišką pašalpinę drau
gystę vardu Teisybės Mylėto
jų Draugystė.

Be jokių komentarų, 
vardas už save kalba,' 
gali didžiotis 'kiekvienas
vis ir lietuve įpriklaiusantieji 
prie šiltos draugystės.

Nors prie draugystes pri
klauso įvairių pakraipų iir par
tijų žmonės, bet visi santaiko-

SLA. 335 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, balandžio 2 
d., 7:3Q vai. vak., p. Z. Mickevičiaus 
raštinėje, 2505 W. 63 St. Vjsi nariai 
atsilankykit laiku, nes bus balsavi
mas SLA. centro valdybos.

V. F. Andrulis, rašt.

pats 
kurio 
lietu-

Specialistas grydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš ap'si- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO yragalutino 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. Nedč- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.

po

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black $495 
Tudor; clean as new ....... $385
Fordor sedan, side mount, 

trunk .................................. $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ................... $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr

$335 ir augš. 
Packard 26 sedan, 6 cyl. 
Buick 27, 
Nash 27, 

<•$20 iki % 
nėšių. 90 

aptarnavimas
M. J. Kelly, 4445 W. Madison St.

Late
1929
1929

$395
4 door sedan ............. $275
coaęh ..................  $265
įmokėti, likusius j 18 me
dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas

2%. Furniture & Pianos

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estat| kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

b

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios 

$59; 3 šmotų riešuto 
kambario setas $64; 
jo kamb. setas $55; 
$23; pusryčių setas 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE

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

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

setas 
miegamojo 

7 šm. valgomo- 
velouro kauras 
$7.50; 4 kamb.

WAREHOUSE

Situation Wanted
Darbo Ieško

NORIU gauti darba i restoranų 
už indų plovėja, kad galėčiau vaka
rais namie nakvoti. 5650 S. Union 
Avė. Englewood 3944.

IEŠKAU darbo prie namų, esu 
patyrusi, valgį pagaminu atsakan
čiai ir kambarius užlaikau švariai. 
Esu blaiva — svaigalu nevartoju. 
Mokestis ne mažiau $10 į savaitę. 
2522 W. 45 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS barberys. 7858 
Eberhardt Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris našlė, ne daugiaus kaip su po
ra mažų vaikučių, tarp 30—35 me
tų. dirbti už pagelbininkę krautuvėj, 
mokanti anglų kalbų ir raštą, švarus 
ir smagus darbas su gera ųžmokes- 
tim ant visados. Norinti užimt vie
tą atsiliepkit greitai laišku, kad ir 
iš kitų valstijų. Pete Stark, Box 333, 
Frfcnkfort Heights, I1L

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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 rtlortgage ir parūpinant 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 
Chicago, III.

liga.

PARDUOS pigiai arba mai
nys 115 akrų žemės su budin- 
kais, gyvuliais ir mašinerijomis, 
100 mylių nuo Chicagos; prie
žastis

MAINYS ant namo, 3 lotai 
prie 63 ir Crawford Avė. Visi 
improvementai yra.

6 KAMBARIŲ bungalow Mar- 
ąuette Parke, mainys ant 2 fla- 
tų namo.

CHAS. ZEKAS, 
4454 S. Western Avė.

EXTRA BARGENAS
Turiu narduoti, paaukosiu moder

ninį mūrinį Storų, 2 flatai 4—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomi, ren- 
dos $2160 į metus. Cash $5,000. Pa- 
matykit namų 6515 S. Ashland avė., 
ir padarykit pasiūlymų. Kreipkitės 
6621 S. Ashland Avė. Tel. Hemlock 
8716.

DIDELIS bargenas. Bizniavas mū
rinis namas, 6—4 kambariai, prie
šais bažnyčia ir mokyklų. 5002 So. 
Hermitage avė. Tel. Rep. 0820.

PARDAVIMUI bargenas. — Dar
bininko namas, 5 kambarių cottage 
su extra lotu; gražus daržas su vai
siniais medžiais; arti bažnyčios ir 
mokyklos. 4513 S. Sacramento Avė.

$500 CASH 
naims $3,000 euuity moderniškame 
2 fialų name; renda užmoka visus 
mokėjimus, jakai tant morgičiaus mo
kėjimų; nereikia naujinti; geras dėl 
11 metų; kiti biznio reikalai verčia 
parduoti. Kreipkitės i storų, 5356 
Bloofflingdale, tel. Berkshire

stubo.se

