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Bus greit ir pigu

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

Kinai skelbia kara c 
Šansi valdovui

Sovietai panaikina 
$22 vizas Ameri

kos turistams

istorijos.
$350 turistai gali nukc- 
iš New Yorko j iMask- 
attgaih dar porų savaičių

Prietykiai gyvento 
jus surašinėjant

Federaci 
Green at 
H. Walk 
F ederaci

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 6 
— Nanlkine vakar įvyko stu
dentų demonstracijos prieš An
gliją ir Japoniją.

Dvi komunistės nu 
baustos ilgais me

tais kalėjimo

pasiųsk saviesiems margučių nusipirkti

k.kui- 
saivai- 
D i gest 
visose 
Ilgšio!

Green reikalauja Wal 
kerio rezignacijos iš 

III. federacijos

Organizuoti darbininkai ir so
cialistai dėl to rengia dide
les protesto demonstracijas

Franci jos senatas ra 
tifikavo Youngo re 

paracijų planą

ZAPOROŽJE, SSSR, bal. 6. 
— Valkai* či'ai buvo pasmerk
iu sušaudyti keturi valstybės 
javų truslto valdininkai, kalti
nami dėl pardavinėjimo miltų 
privatiniams spekuliantams.

LENINGRADAS, bal. 6. — 
Piavlo lir Alexsandro rūmuose 
Carsikoje Selo rado, be kitų, 
daro Nikalofaus I dienos užra
šus iš 1856 metų ir cariepės 
Aleksandros Fiodorovuos ketu
rias dienos užrašų knygas.

Suimti ‘“kriminalinės 
policijos valdininkai”

kur dauguma 
analfabetai ir 
rate, kur lai-

fašistų (krikščionių 
visvdkiečių ir agra-

16 jurininkų žuvo jų 
laivui sudužus

VVilliam Green parodo senatui, 
kad Parkeris yra pasižymė
jęs kaip aiškus darbininkų 
priešas

lietuvių bokso čempijono 
partneris”, kaltina jį dėl 
mušimo” ir sutarties neiš-

Stone, buvęs 
“sparring 
“žiauraus 
laikymo

Tik komisarai gali var 
tot Berlyno (Maskvos 

telefoną

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 6. — Prie anglies krovė
jų streiko uoste, kuris tęsiasi 
jam mėnesį laiko, vakar prisi
dėjo visi kiti laivų krovėjai. 
Uosto darbai dėl to beveik vi
sai sustojo. i

šiandie saulė teka 5:24, lei- 
džialsi 6:21. Mėnuo leidžiasi 
2:38 (ryto.

Visuotinis laivų krovė 
jų streikas Argen

tinoj

Iš viso gražu ir gal kiek ve
šliau; vidutiniai ir stipresni žie
mių vakarų vėjai.

Vakar tom perai liros buvo vi
dutiniškai 590 F.

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 6. 
— Tautinės Kinų valdžios ta
ryba nultarė siųsti baudžiamą
ją eJ<s'ix‘diciją prieš gen. Jan 
Hisišaną, Šansi provincijos val
džios galvą. Gen. Ilsis anas kal
kinamas <lel visos eilės politi
nių nusikaltimų nuo palt Kinų 
respublikos įsteigimo 1911 me
lais, ypačiai dėl konspinavimo 
prieš tautinę valdžią organiza
vimu reakcinių generolų ir po
litikierių sukilimams.

4 sovietų valdininkai 
pasmerkti sušaudyt

KAUNAS. — Pas vieną vieti
ni namų savininką šiomis' die
nomis buvo įėję trys asmenys. 
Jie pareiškė, esą kriminalinės 
policijos valdininkai ir turį pa
daryti kai kurių patikrinimų. 
Savininkas, tačiau, iš jų elgesio 
suprato, kad 'tai nėra kriminali
nės policijos valdininkai ir tuoj 
kreipėsi į policiją. Tariamieji 
valdininkai suimti ir atiduoti 
teismui.

Bulgarija suėmė 50 
tariamų maskviš

kių komunistų

)u komunistai inkri 
minuoti dėl kurstymų

JALALPURAS, Indija, bal. 
6. — Mahatma Gandhi, Indų 
nacionalistų valdas, šiandie pra
dėjo čia gaminti druską iš ju
ros vandens, 'tuo laužydamas 
Didžiosios Britanijos druskos 
gamybos monopolio įstatymą.

Surašinėtojais surado, 
farmerys miegojo lovoj

Entered as second-class matter Marcb 7, 1^14 at the Post Office at Chicago, III 
under the Act of March 3, 1879

AUllenitowne, Pa., senmergėlė 
Erma Sch'an'k nusižudė, bijo
dama, kad gyventojų surašinė
tojui nereikėtų pasisakyt F savo 
tikrą amžių.

Amerikos 
vyriausybė 
$22 vizas

Gen. Jan Hsišan kaltinamas or
ganizavimu sukilimų prieš 
tautinę Kinų valdžią

liaulti 
vą ir 
pavažimėję po Rusiją, kur vi 
sos jų kelionės ir viešbučių iš 
laidos bus sovietų apmokėtos.

Kovarsko
Šių metų sausio mėn. 

vasario mėn

Lovvtvillėj, N. Y., valgyklos 
savininkui Albertui Davisui 
eime pusę valandos atsakinėti 
į surašinėtojo klausimus, ir kai 
pastarasis pagaliau išėjo, Do
vis nuėjo į miegamąjį kamba
rį ir nusišovė.

Du lakumai žuvo jų aeropla 
nui užsidegus

e\v 
New Jersey, 
Illinois. Lig- 

rez ulHal ai llli- 
už prohibicijos 
78,892; už mo- 

52,225; už i'šlai- 
40,619. New Yorko 
už panaikinimą — 

už pakeitimą — 116,- 
‘ 57,481.

ŠIAULĖNAI, šaulių aps. — 
Šiaulaičių k. pradž. mok. mo
kyt. susipyko su šeimininke dėl 
svetimo vaiko, šeimininkė, EI. 
B. neturėdama įkuo atkeršyti, 
iš piktumo užlipus ant aukšto 
ir Ities ta vieta, kur mokytoja 
dažnai stovi paleido “vande

ni ok iriam ant

Chicago, III. Pirmadienis, Balandis-April 7 d., 1930

Gyventojų surašinėtojai dau
giam! a vargo turi su mote- 
inims. Jos ypačiai labai užsi
mauna paklaustos melų, ir ne
nori laitsakyti. Kai kur suraši
nėtojai Itodel daro taip: jei mo
teriškė atsisako, jie apžvalgo 
ją, ir spėja. “Altspėję,” jie pri
deda 20 motelių, ir taip įrašo.

GENEVA, Šveicarija, bal. 6. 
— l)r. Alexaindlre Garabediiam, 
buvęs Abisinijos valdovų gy
dytojas, įteikė 'Tautų Sąjungos 
siekrctanijatui raštą, kuriame 
jis kaltina dabartinį Abisinijos 
valdovą Ras Taffari, kad pa
starasis du kartu kalbinęs jį 
nunuodyti ciesorienę Zauditą 
iir jos giminaitę Vaiziro Zehin, 
Ras Taffari uošvę.

Ciesoriėnc Zaudiita, kuri ben
drai su Ras Taffari valdė kra
štą, prieš trejetą dienų mirė.

Dr. Garabedian sako, kad 
kadangi jis atsisakęs nuodais 
pašalinlti iš kelio moteriškę, 
trukdžiusią Ras Taffari par 

’.aipti vieninteliu Abisinijos im
perijos viešpačiu, tai jis bu
vęs persekiojamais, kalinamas 
ir, pjigaliau, ištremtas.

Literary Digest ankieta rodo 
“slapiuosius” prašokant “sau
suosius” santyki 4 prieš 1

SOFIJA, Bulgarija, 'bal
— Vakar policija suėmė 
50 komunistų, kaltinamų 
laikymo slapto kodo, slaptos 
spaustuvės ir komunistinės li
teratūros.

Policija sako, kaid visi jie 
buvę paleisti rusų emigrantai, 
dabar Maskvos vėl atsiųsti kaip 
komunistų organizuotojai.

lue 
koro pondent' 
vo ipasaikyla

SUIRO, Tex., bal. 6. — Jiį 
•sieroplamii užsidegus ore ir nu
kritus žemėn, užsimušė avia
torius Friitz Grifno iš Dalias, 
Tex., ir aviacijos mokinys F. 
Bernicir iš New Orleans, La.
Pasaulinio karo lakūnas žuvo 

lėktuvo liepsnose
WILLOUIGHBY, bal. 6. — 

Arthur Craig, pasaulinio karo 
aviacijos leitenantais, žuvo ug
ny, o Fred Halkola, aviacijos 
studente, skaudžiai apdegė, jų 
aeroplanui nukritus netoli nuo 
čia ir užsidegus.v
žymus anglų aviatorius pavo

jingai užsigavo
WINCHESTER, Va., bal. 6. 
Dalydami ore įvairius skrai

dymo triksuts, Įeit. Clohecy, pa- 
sižynUojęs per karą britų la
kūnas, ir pilotas Roy Richards 
su! įsavo lėktuvo nukrito žemėn 
ir skaudžiai užsigavo. Lcit. 
Cloheoy veikiausia nebeišliiks 

gyvas.

CAD1Z, Dilio, bal. 6. — Del 
to, kad praeitą rudenį jos per 
demonsit racijas Marti n’s Ferry 
skleidė piriešvaldišką literatū
rą, Bellty Ganneitti ir Zorki 
Yoki, <|vi 'jaunos komunistės, 
vakar ‘buvo čia 'teismo skaud
žiai nubalusios. Gannetti nu
teista kalėjimui nuo 5 ilki 10 
metų ir pasimOkėti $2,000 pa* 
baudos, o Yoki kalėjimui nuo 
vienų iki 5 metų.

Nu|t|eištų'jų' prašymas naujo 
bylos 'tardymo buvo atmestas.

SANTJAGO, Čilė, bal. 6. — 
Gilės pakrašty sudužo ir pa
skendo 'banginių medįžiojaanas 
laivas Balilena. I^iive buvo še
šiolika įgulos žmonių, kurie, 
manoma, visi žuvo.

WASH1NGTONAS, bal. 6. 
— Amerikos Darbo Federaci
ja smarkiai priešinasi paskyri
mui federalinio (teisėjo Johno 
J. Parkerio Augščiausio Jung
tinių Valstybių teismo nariu.

Kalbėdamas vakar senato 
teismų ■subkomisijoje, Wm. 
Green, Federacijos preziden
tas, pareiškė, kad teisėjas Par
ker yra pasižymėjęs darbinin
kų priešas, tą savo nepalan
kumą darbi ninkama parodęs 
apačiai savo sprendimu garsio
je “yello\v dog” kontraktų by
loj, kuriuo jis tūkstančius dar
bininkų pavertė (tiesiai s-amdy- 
tojų baudžiavininkais.

Vadinamais “yello|w dog”— 
“geltono šuns” — kontraktais 
Wesit Virginijos anglies kasy
klų savininkai stengėsi priver
sti savo darbininkus nesidėti 
į amgliakasių uniją. To vaisiai 
buvo toki, kad 1922 metais 
West Virginijos Logano ir 
Mingo kaunlėse buvo kilęs tik
ras pilietinis karas. Pagaliau 
kasyklų įšalvi įninkami stojo į 
pagalbą teismas, davęs jiems 
ašltriansj “indžionkšeuą” prieš 
angliakasių uniją. Unija tuo
met apeliavo į Apskrities Ape
liacijų teismą, bet to /teismo 
narys, teisėjas Parker, palai
kydamas kasyklų savininkus, 
“iiidtžionikšcną” prieš organi
zuotus angliakasius patvirtino.
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n j”... 'tiesiog 
gailvų.

ATLANTA, Ga., bal. 6. — 
Komunistai Joc Carr ir M. H. 
Pb\vers tapo Fulton kauntės 
grand jury inkriminuoti, kai
tinami dėl bandymo sukursty
ti maištą, kais Geprgljos val
stijoj yra 'baudžiamas nusikal
timas.

iMACKELlšKIAI 
valse 
gale ir vasario mėn. pradžioj 
musų kaimo gyventojai iš nak
ties rasdavo ant tvorų prika
binėta komunistinių atsišauki
mų. Atsišaukimai didžiąja sa
vo dalimi nukreipti prieš so
cialdemokratiją ir bendrai prieš 
socialistus. Socialistai esą di
džiausi komunistinių idėjų į- 
gyvemBinimo priešai ir fašisti
nių rėžimų užtraukėjai.

Norams nenorams kyla klau
simas, ko nori pasiekti! tų ne
legalių atsišaukimų platintojai 
tokiame kaime 
gyventojų yra 
mažiausiai susi 
ko didžiausia nuodėme į ran
kas paimti pažangesnės min
ties laikraštį ar knygą, kur gy
vena vieni ūkininkai begaliniai 
susiėję su individualiniu ukiu?

IOnvos valstijoj surašinėtoja: 
aplankė farmą, per kurią ei 
na dviejų kalinčių siena. Na 
mai buvo pastatyti ant pačio': 
linijos 
kad 
taip, kad jo galva buvo Black 
IlavYk kaiunltėj, o (kojos — 
ton kauntėj.

Nesumianydamas, kaip 
pasielgti, tsuraiši nėtojas 
raustis po savo taisyklių 
gulę. Pagaliau surado parašy
ta, kad “heads shall be counted 
i n theiir u su ad plaoe of abode.”

Ir favmeri’s buvo įrašytas 
kaip Black Hawk kauntės gy
ventojas.

SPRINGFIELD, 11 
— Amerikos Darbo 
jos prezidentas Wm. 
siuntė laišką John ui 
erių i, I llinois Darbo 
jos prez idant uii, reikliau damas, 
kad Wallker iš tos vietos re
zignuotų.

Green reikalauja Walkerio 
rezignacijos dėl to, kad pastai- 
rasis eina prieš internaciona
linį angliakasių unijos prezi
dentą Jolmą L. Levvisą ir už
ėmė viceprezidento vietą reor- 
ganizuotoj angliakasių unijoj.

NEW YORKAS, bal. 6. — 
Iš 20 milijonų egzempliorių 
>ba Įsu o j am ų pro hiibi c i. j os 
simu lakštelių, kuriuos 
t mi s žurn aihbs L iterary 
i'šs i u n t in ėjo p ii i ečiaims 
Jungi i.nėizie Valstybėse, 
sugrįžo iš 40 valstijų 
lumbijos Distriklo jau 
340 atsakymų.

Tie alts?|kymai aiškiai paro
do, kad didelė piliečių daugu
ma nenori prohibicijos.

iLsIkštciliiuose pateiktais tri
mis klausimais balsai, būtent, 
paisiskaido štai kaip:

Už visišką prohibicijos pa
naikinimą — 848,751 balsais, 
arba 42%.

Už prohibicijos pakeitimą — 
598,252 halsai, arba 30%.
. Už prohibicijttis išlaikymą —- 
553,337 baUsiai, arba 28%.

‘ \Sa.ws i a usi oin i is ” vajist i j om i s 
pasirodė Kansas ir Tennessce, 
kur halsai už prohibicijos iš
laikymą prašokai halsų skaičių, 
paduotą bendrai už jos panai
kinimą ir modifikavimą.

“ši apiiaiuisi om is” pas irodo 
Yoiilko valisitijai, 
Peuinsylvania ii 
šiol balsavimo 
nois yra toki: 
panaikinimą — 
difikavimą 
kymą — , 
valstijoj: 
180,867 
453; už išlaikymą

VIENA, Austrija, bal. 6.
Austrijos parlamentas vakar 80 
balsų prieš 69 priėmė vadina
mą “antHtaroro” įstatymą, at
kreiptą tiesiai prieš itarbo uni
jas ir socialdemokratus.

Įstatymas buvo pravestas su
sijungusių 
socialistų), 
rų balsais

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Taip atrodys trobesys “Merchandise Mart”. kuris neužilgo bus pastatytas. Tai bus 
/ ’ / 

didžiausias trobesys pasaulyj

BOSTON, Masu?., bal. 6.
Boston Post praneša, kiaid Em- 
manuel (“Roeky”) Stone, bu
vęs Jaek’o Sharkey (Juozo Žu
kausko) “span*inig partneri’, 
skųsiąs gairsų lietuvių boksi
ninką, reikalaudamas iš jo 500 
tūkstančių dolerių nuostolių 
atlyginamo. Skundas busiąs šią 
savaitę įneštas teisme.

Sharkey dabar treniruojasi 
Ejppinge, N". 1 L. ■bokso 'imity-
nėms su Vokietijos Maxu Scb- 
įmelingu, kurios įvyl 
Yorko birželio mėnesį.

Pasak Boston Post

PARYŽIUS, bal. 6. — Fran
cį jos senatas valkar 284 bal
sais prieš 8 ratifikavo Youngo 
repatriacijų planą.

Atstovų rūmai Youngo pla
ną patvirtino jau prieš savai
tę laiko.

MASKVA, bal. 6. — Nore 
dama isnilauikti juo (langiau tu 
vistų iš Jungtinių 
Valstybių, sovietų 
nultarė panaikinti 
tiems, kurie aitvjiks į Rusiją 
oficialaus sovietų turistų biuro 
žinioj.

Sovietai tikisi šią vasarą su
laukti apie 15,000 turistų, ku
rie paliks Rusijoj maždaug apie 
10 (milijonų dolerių. Del to 
svarbiausiuose miestuose sovie
tų vyriausybė didina ir mo- 
demizuloja viešbučius, lavina 

(apie 600 vadovų-irodytojų, ku
rie moka svetimų kalbų ir so
vietų

BERI YNAS, bal. 6. — Vj 
kri. buvo oficialiai įsteigta tie 
sioginė telefono linija tarp Ber 
lyno ir Maskvos. Pasirodė bet
gi, kad tik Maskvos valdiniu- 

galės tuo telefonu naudo 
Bei yno 1 iiikic.ččiaims 

n ()i čj o p. i sii'k a ’ b ėi su 
s Maskvoje 
nelzia.”

Del (to įstatymo priėmimo 
Vienos darbininkai ir socialde
mokratai rengia dideles pro
testo demonstracijas.
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kaditinąs Sharkey, vienai, dėl 
“pikto puolimo ir sumušimo” 
jo į iiniiilžinišką akmenį bok- 
savimo metu stovykloje. Už tai 
Sltone reikalauja $250,000 at
lyginimo.

Ant na, Stone kaltina Sjharkey 
dair (Jai naišlaikvmo padarytos 
su juo sutarties, kuria einant 
jis, Stone, turėjęs bud vienin
telis Sharkey “sparring part- 
ncr’is”, ir me taip žiaiuriati tplic- 

kkwas. UŽ (tai Stone reikalau- 
jąs taip pat $250,000 atlygi
nimo. i
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Raupai Chicagoje
Skaičius susirgimą raupais 

(sniallpox) didėja Chicagoje. 
Yra lik viena tiesioginė prie
mone kova su šia liga. — tad 
skiepymas. Chicagos sveikatos 
departamentas yra Lbai susi
rūpinęs <|el šios ligos pliatini- 
mosi. Jis todėl įspėja visus chi- 
cagicčius, joge i kiekviena ypa- 
t« Cliiea.«o'j«, kuri yra. ncrjs-kic- 
pylta, privalo tuoj atlankyti sar- 
vo daktarą ir paprašyti, k?Xl 
jis įskiepytų nuo raupu.

Įskiepyrnas apsaugo jus nuo 
pavojingos ir kai kad-v mirti
nos ligos. Įdkriepymas yra vie
nintelis dalykas, kuris apsau
gos jus nuo nemalonią raupą 
ženklų veide; įs'kiepymas yra 
ženklas jūsų, kaip gero pilie- 
v • CIO.

“Bukite atsargus dėl raupų”, 
įspėja (sveikatos komisionierius 
l)r. Kegel. “Viena ncįskiepyla 
ypata, turčcLma susisiekimo su 
kiltomis, gali sukeMi nelaime 
visose 75-se Chicaigos apielin- 
kėse (eommunities). Apsaugos

Kontroliuoja $45,- 
000,000 žmonių 

turtą

Pirmoji ranka Čikagos miesto 
kolektoriaus yra George F. 
Lehman, kuris kontroliuoja vi
sas įneigas, suplaukiančias iš 
mokesčių miestui.

Jis dabar siekia garbingos 
vietos politikoj — Krimi itališko 
Korto Klerkos. Jis yra pilnai iš
tikimas, energingas ir suma
nus, kad atsakančiai vesti tą 
Įstaigą. Užtai prašo paramos 
April 8, 1930.

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, Neuritis, Sciatica, šalčiu. 
Inkstij ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

priemonės yra įgeresnės,, ne kad duota be reikalo, ha gaiisro ne
gydyto.

Kiekvienas asmuo privalo 
būti įskiepijamas kas penkeri 
metai. Kūdikiai reikia įskiepy
ti 6 mėnesiams praslinkus po 
jų gimimo. Tik šių priemonių 
griežtai hiilkamtis Chicaga gali 
jaustis iai>šisaug©juisi nuo rau- 
,.ų.

Raupai ir difterija yra dvi 
ncpaiteteiniaimos ligos. Ghiea^ga 
gulėtų pabalinti visai jas abi, 
jeigu, pasinaudotų tinkam-aii ap
rangos priemonėmis. Toxin-«n- 
liloxin nuveikia difiterją; skie- 
pymas gali išnaikinti raupus.

Jūsų pačių ir jūsų vaikų gy
vastys statoma pavoju n, jeigu 
jus n?,s.istengiat sulaikyti dif- Icjrijos ir rurt*pų pla>timt|si. IA«- 
sinialvkitc su saivo daktaru du- 

tuojau ir pasinaudokite 
mokslo priemonėmis, kad ap
sisaugoti nuo tų ligų.

Dailės institute
šiuo laiku yra akvarelių ]>a- 

i cda iinstiituito rytinas dalies 
kambariuose. Parodai iškabin
ti ne tik amerikiečių, bėt ir 
kitataučių paveikslai. Čia pat 
yra, dviejuose kambariuose, 
gr.saus franeuzą dailininko 
(jau mirusio) Dslacroix įki- 
vekslų parodui Tarpe kitų l)e- 
ki?:roix paveikslų mialtyti pa- 
ve’kstes garsaus smuikininko 
Na eolo Paganini.

Pagsiinni nustebinęs pasaulį 
virtuoziškumu savo smuikavi
mo. Jisai ir pats rašęs muzi
ką smuikui. Ir -kai kurie jo pa
rašyti kuriniai buvę taip sun
kus, kRd tik jis vienas lega- 
’ejęs juos pildyti.

Bet Ikaip labai emocingas 
žmogus, jis, Paganini, turėjęs 
ne mažai “Krukeliu”. Kadangi 
migo laitui Q!emlbleriuo>ti, tai 
kairią jam * teik o užstatyti lom- 
ba de (paninšapėje). Jį ločiau 
išgelbėjo tūlas franeuzas, ku
ris ]T'dovanojo jam garsią Guar- 
nci’icso smuiką. Mirdamas, Pa
ganini paliko smuiką miestui, 
ki'.rifi'.ne jis gimė.

Delacroix pieštas Paganini 
•??ve‘ks:.'c skaitosi vienas įdo- 
ntrau'dų to smuikininko paveik
slų. Ir kalbamas paveikslas (la
bu r yra iD eserai x paveikslų pa
rodoj.

Sužeisti 6 ugnėgesiai
Ugnėgesdai skubėjo gaisrui 

prie Throoip ir,14 gatvių^Ties 
kryžkele W?ish>buim Avė. jie kiltą darbą.
panialt.ė atvažiuojantį linkui jų 
automobilį. Mėgino uiinėgetsiaj 
prasilenkti su juo, bet auto
mobilis kirto ugnčgesių trdkui. 
Trekas apvirto. 6 ugnėgesiai 
sužeLli. Vienas jų tur būt mirs.

Ai.i!(.mobdis gi, kuriuo va
žiavo 8 jauni vyrai, užvažiavo 
ant šalygiTilvio ir kirto į stul
pą. Vaikėzai pabėgo. Vėliau pa
tirta, kad automobilis, kuriuo 
jie važkvo, buvo vogtas.

O i;r t.revcga ugr.f.gesiams

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS

JŠIANDIE VAKARE
Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką Programą 
per

Radio Stotį — 1420 Kilocyclcs

Programas bus labai įdomus ii’ tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę!!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Te!. Kedzie 8902

buvo.

Cenzo darbas
Pirmą cenzo dieną Chicagoje 

3000 surašinėtojų surašė 215,- 
000 piliečių. Antrą dieną jie 
surašė dar 260,000.

Sužeista auto
Automobilius sužeidė p. llclen 

Welenowski, 50 metų, gyv. 719 
Weslt 119 ISlt. Automobilius pa
bėgo. .Jo laisnis nepas tebeitai 
Nelaime laitsitiko prie Halstcd 
ir 119 gatves.

Iš Politikos Lauko

Vincent M. Stulpinas, kandida- 
tas t State Representative iš 
3-čio Senatoriai Distrikto, 
Illinois Valstijos, skelbia sa
vo platformą

PLATFORMA:
Aš, Vincent M. Stulpinas, re- 

guliairis demokratų partijos 
kandidatei* i State Represent- 
rtive iš 3-čio Senatoriai Dis
trikto,, jei busiu nominuotas ir 
iišrinkltas Į General Assembly 
Illinois Valstijos, lai pasižadu 
nupinlis išleisti įstatymą, kad 
atšaukti dabartinį probibicijos 
alkią ir duoti 'teisę visiems pi
liečiams bateli ot i referendumu 
visoje Illinois valstijoj apie pa
naikinimą istr palaikymą prohi- 
Ldcijos. Aš manau, kad lokiu 
budu dabartines probibicijos 
blogybės bus panaikintos lais
vu žmonių balsavimu.

Aš taipgi išduosiu naują į- 
rlalyma, kad suslabdvti dabar- 
tinę piktaidarybių vilnį visoje 
valstijoje, taippat naujus įst> 

| tymus geresniam ir tinkames- 
niam paitaisymud prasižengėlių 
valstijos kalėjimuose, ir refor
muoti įstatymus dėl moksliško 
auklėjimo nupuolusių vaikinų 
ir mergaičių pataisos namuo
se jir valstijos pritgl-aūdose.

Aš stengsiuos išleisti tinka
mą įstatymą, kad įsteigti vi
siems miestų darbi u inkams 
taip vadinamą Bedarbių Ap- 
draudą (unemployment insur- 
amcc). Tad yna:, kadai jeigu dar
bininkas taps atleistas iš dar- 
ilj ne dėl jo kaltes ir per tam 
tikrą kliką negalės glaudi dar
bo, jisai tada turės gauti Be
darbio Aipdraudos pagclbą iki 
tam laikui, kiaida g.iles gauti

Galvos Skaudėjimas
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA
Gaukit greitą pajrelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS 
JUSU APTIEKININKAS 

pardavinėja ir rekomenduoja
1 ORANGEINEMILTELIUS , C

OraNgeiNe
(POVVDERS)

Baigdamas, notrių pažymėti, 
kad aš istengsius išleisti gerus 
ir žmoniškus įskaitymus visai 
Illinois vSitetiijai, bet labiausia 
darbiKKsius labui ir gerovei 
Chicagos miesto ir Cook . pa
vieto.

Vincent M. Stulpinas.

Rehikim saviški p. 
Joseph J. Grish

Kiek žinoma^ p. Joseph J. 
(iirish, kuris kandidatuoja j 
Valstijas legtelalurą iš 11-to 
distrikto, yna “self mude” man.

žvilgit erėj uis į jo praeiti į, tuoj 
mialtai, kad jiisi savo (pastan
goms išėjo mokslą, pabaigė ad- 
■volcivt lirų ir praskynė
ji iu gan žymų įtaką savo pro
fesijoj.

Per tą laiką, kol mokinosi 
advckalures, jis buvo surištas 
įsu viena didžiausių finainsdnių 
įstaigų Čikagoj -Peoples Stock 
Y'ands Bank, kur jis užėmė 
g'n svarbią vietą, ir Itai davė 
jaim pragos susiipiaižinti su dau
geliu žmonių, kurie pasiliko 
jam ant visados dėkingi už jo 
pciitarnavimą.

Kadlai p. Jos. J. Grish nu
tarė siekui pekliško Ii tūlo, tai 
jam atėjo (talkon ne lik lietu
viai iMiarquctte Parko apiclin- 
kės, Ib&t ir kiltallančiiai, kurie 
tiki, jog p. Grish yra pilnai 
uižsStama,vęls ’imliltlškos itai'lny- 
stės, nes jūs yra “Sųuare 
shooller”. Užtai určduodamas 
dl.ir daugiau pasižymės' dėl la
bo žmonių. Nepamirškite April 
8 —, paremi! i saviškį.

X.

Užgirimas Lietuvių 
Kandidatu c

Lietuvių Nekilnojimo Turto 
Taryba (Lithuanian Real Ka

SPECIAL

kvienas.arba

šaukštai 100

100

Šakutes

Salad šakutės 100

Aguonėlėmis

Chica

SOAP

(c extra per 
kožno seto.

Chiffon 
šaus iki 
šilkinis

Pridėkit 
siuntimui

Garantuota 20 Metų — 
Nuotakos Vainiko Pavydalo

Dvi patogios san-
27 W. Lake St., arti

šešių vėliausių 
pavasario spalvų, 

parinktų dėl 
šio specialio 
išpardavimo.

$1.95 
RETAIL

SU PAŽYMĖTU skaičium Vra periu ar Pa- 
nėls, visiškai nieko neimama už šias paste
bėtinas premijas. Jeip.u jus neturite užtek
tinai Vraperiii, bus priimta dalis užmokesnio 

pinigais. Del šių premijų, taupinkite Vraperius 
ir Panely nuo musų American Family Soap, 
American Family Plakės,.. Jap. Rose.. Soap, 
Kirk’s.. OriginaI Cocon Hardwater Castile ir 
Chccrio.
Mes turime tik aprybotą skaičių šių vertingų 
pičmijų, ir visos moterys, kurios veiks greitai 
gaus savo dalį šiame nemokamame išdalinime. 
Skubėkite!
Mes pasilaikome teisę apryboti kiekį. Kadangi 
šis specialia pasiūlymas užsibaigia Balandžio 
19 d., mes primenam, kad jus patęlefonuotumėt 
.savo pardavėjui ir užsisakytumėt visam mėne
siui American Family Muilą ir Flakes—ir pa
naudotume! Vraperius dėl šių DYKAI duodamų 
vertingų premijų.
ATSINEŠKIT SAVO VRAPERIUS i musų ar
timiausia premijų sankrova 
krovos: VIDŪRMIESTY
State. NORTH SIDE—1232 W. North Avė., prie 
tilto. Arba jus galite pasiųsti juos adresu 1232 
W. North Avė., pridedant pašto ženklelius rei
kalingus dėl kiekvieno daikto. BUKITE VIENA 
Iš LAIMINGU MOTERŲ! VEIKITE ŠIANDIE!

ff

Cannon Turkish Abrusai
Augščiausios rųšies — neblunka Didumo 
nuo saulės ar virinant. Rover- 24x44 eol. 
sible Jacųuard Turkish Plaid 
paterno. Įvairių spalvų.

110 vraperių kiekvienas, arba 
25 vraperini ir 50c.

Pridėkit persiuntimui 3c pašto 
ženklelį dėl kiekvieno abruso.

Oneida Community Par Plate
) Sidabriniai
' Oneida Sidabriniai Daiktai

visoje šalyje. Jie priduoda
baiga stalo priruošimui.

šaukšteliai

B Eiffel Iris 
Kojinės

storumo, šilkines nuo vir- 
apačios, picot viršus, visas

French užkulnis, full fash- 
ioned. šios kojinės yra plono audeklo ir puikiai išau
stos, priduodant visą tą grakštumą taip reikalingą 
gražumui gerai pasirėdžiusios moteries, pridėjus dar 
neįtikėtiną devėjimosi kokybę. Kaip tik tinkamos prie 
suknių kojinės.
450 vraperių, arba 20 vraperių ir $1.20 pinigais. 

Pridėkit l()c dėl persiuntimo ir apdraudos.
Virtuvės Abrusai

Didumo 16x35 colių. •’ X
Dalinai lininiai. Vartojusi gerai ir t /
gerėja su vartojimu. 25 vprape- , J[\ [1|;
riai kiekvienas. Pridėkit 3c 
pašto ženklelį persiuntimui 
kiekvieno abruso. //

Daiktai
yra garsus 

tinkamą už-

// JAMES
Dvi patogios

vraperių k 
vraperiai 
vraperių kiokvf.cnas.arba 

vraperių ir 25c. kiekv. 
v na per i ų k i ek vienas, a r toa 
vraperių ir 25c kiekv. 
vnaperių kfekv ienas,a rba 
vraperių ir 25c kiekv. 
vrapchu/kiek vienas jų bu 
vraperių ir 25c kiekv.M M Pridėkit persiuntimui 10c pašto ženklelįW kiekvieno 3 šmotų sidabrinio seto (G

TIKRO GOLDEN MAIZEšaukšhy^
TORIELKOS

Augštos rųšies torielkos gražiai spal
vuotos. Puodukas ir lėkštelė, sriubos 
lėkšte, plokščia lėkštė ir sauso indas 
Setas 5 šmotų—už setą 115 vraperių, 
arba 25 vraperiai ir 55c pinigais.

AMERICAN FAMILY WHITE FLAKES
PIGIAI TRA PIRKTI GERĄ MULĄ NEGI NAUJI s DRABUŽIUS

tate Board) narių mėnesiniam 
susirinkime, kuris įvyko penk
tadienio vata’e, balandžio t 
d., 1930 m., p. K. J. Mackc 
(Mačiu/ko) raštinėj, po n r. J 

2133 Weist 69111 Street, Chiea- 
go, III. Buvo duotas įnešimas 
ir likosi vienbaįjįiai užgiri as 
nemli visokiaiis gailimais budais 
liielu vius kandidaitus ateina li
čiuose “primary” įlinkimuose, 
badau!džio 8 d., 1930, būtent:

FBANK B. MAST (Mastau- 
skas), kandidatas ’ į Čikagos 
miesto teisėjus ant republiko- 
nų tikėto.

JOSEPH J. GRISU — re- 
Įpiibli’konas, kandidatas į Illi
nois valstijos legislaltfiirą (State 
LeigisLiturc) iš 11-to dislrtiklo.

\V.\CmA\V P1EBZYNSK! ----
Į republikonas, kandidatas į kon- 
'gresmanuo iš 4-to distnikto.

JOHN BALTUTIS — repub- 
lilkonais, kandidatas į Stale' 
Ce i utira I Com mi 11 eci i ra n.

VINCENT M. STULPINAS 
— demokraliais, kandidatas į 
Eliinoės valstijos legislaturą 
(Stale Legistelture) iš 3-čio dis
trikto.

STEPHEN J. SERUNAS — 
rėpiu bl ikonas, kandidatas į 
Coun ly Commisisioncir.

ANTHONY NM1GZEMIS — 
’Jcpuiblikonas, kandidatas į Se
natoriai! Commiiltecman iš 4- 
to diistiriklo.

Taipgi nutarta palsiųsti viriš- 
minčlą nutarimą į visus lietu
viškus laikinaišči'irs su prašymu 
patalpiinli atsišaukimą į visus 
IliCĮtuvius, kad jie nepraleistų 
pircgos paremti laibiausia savo 
tautos Ikandidalus vietiniuose 
diistrikituose; o už FRANK B. 
MAST’, kaip teisėją, galima bal- 
sudti po visą Čikagą.
LITHUANIAN REAL ESTATĘ 

BOARD
Joseph Yushkevvitz, rast.

PREMIUMS
April 9th to I9th inclusive

Tawn of Lake
To\vn of Lake apielinkės lie

tuviai šįmet Imi daug įvairių 
kandidatų į visokius įiolilinius 
medus. Tarpe daugelio kilų — 
Jobu P. Baltutis, šlaito savo 
kainididaturą kaipo Member 
iSienalt oriai Committee, 4-tame 
Sc n a,t oni ai D i s t r i k t e.

Ponas J. P. Baltulis turi biz
nį, 2625 W. 47 SI., o reziden
ciją, 1543, W. 46 St. Jis yra 
repuiblikonų kandidates, ir p:>a- 
šo lietuvių, kad balandžio 8, 
balsuotų už jį. — A.

Lietuviai remia 
Louis IL Schwartzą

Tarp kandiuatų Į Sąnitary 
Distrikto Trustec, lietuviai yra 
pasiryžę remti Louis F. 
Sshwartz, kuris kandidatuoja 
Bergerio vakancijai. Jis yra lie
tuvių draugas, stambus' biznie
rius, pasiryžęs palaikyti pilnai 
biznišką tvarka sanitariniame 
distrikte.

Phone Virginia -

JOSEPH VII,IMAS
N d rri .d S t d t y inib I 

c KONTRAKTOimi^
4556 S'o. Rockwell St.. Chicago. III.

I DR. J. RIMDZUS ir DR. P. N. LEVIN ' 
CHIROPRACTORS

4650 S. Ashland Avė., Tel. Boulevard 7878
Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakare

Pasišaukite mus, jei justi liga yra sunki. Mes turime pasisekimo 
išgydyti nuo šių ligų:

Asthnia, pūslės ligas, bronchito, kataro, kosulių ir šalčių, cukrines, 
nuomaro, akių ir ausų, galvos skaudėjimo, širdies, inkstų, kepenų ir 
tulžies akmenų ligas, nerviškumų, nutukimą, pilvo, gerklės ligas, goitre, 

d tonsilitis ir t. t.

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

padaromi.

Drillings Auto 
Body

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

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir

Erskine 
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

imtoms iki 9 vai. vakaro.
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Detroit, Mich. Kenosha, Wis.
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. . . .... . . .. .. i Reikalavo $10,000, o gavoytauto jubiliejus ir juodieji . , , ...... - viena doleribiznieriai *
tik

Ėmė teismui valandą su vi r 
sukruto, šum laiko, kol išsprendė $10, 

000 bylą. Dalykas toks: po n 
F. Karčauskienė iškėlė bylą po 
niai Onai Sasnauskienei už 

•šmciži’ų. Esą Sasnauskienė pa
leidusi kalbas, kad Karčauskie-

Juodieji biznieriai
Mat, atsirado gera proga pasi
pinigauti. Seniau kunigėliai ko- 
lektavo pinigus vardan bažny
čios ir tautos. Ta karvutė nie
kuomet neužtruko. Bet sumanė

q nė Lietuvoj turėjusi tris vaikus 
būdama mergina ir du iš jų pa

Gi trečias dar ir da

kunigužiai biznį padidinti.
tokia proga kaip tik šiais me
tais ir pasitaikė. Vytauto j ūbi- smaugusi, 
liejos. Reikia tad jį tinkamai ^ar tebegyvenąs, 
išnaudoti. Iš sentimentališkų
žmonių juk kartais galima iš- .dmmkų. 
kaulyti nemažai pinigų. O savo ! reikalavimų._ 
tikslo atsiekimui galima ir Vy-1 $asnauskienė 
tautų iš 
čia didelis daiktas, kad jis mi
rė prieš 500 metų! Bile jo 
vardu galima pasipinigauti.

Ir kunigėliai pradėjo patrio
tiškai sukauti ir traukti žmo
nes į savo gardą. Štai kovo 
pabaigoj West Sidės klebonas

Byloj dalyvavo nemažai liu- 
Teismas, apsvarstęs 

nusprendė, kac 
turi pamokėt

š numirusių prikelti. Ar i Karčiauskienei vieną dolerj.-N

Detroit, Mich
Svarbios ristynė

Ant galo, ir detroitiečiai su
sušaukė delegatų konferencijų, silauks pagarsėjusių visam pa 
Iš konferencijos darbų sunku 
atspėti, kas bus padaryta atei
tyj. Kiti kunigužiai irgi nepa
siduoda, ir kiekvienas jų nori 
savo darže avelėms vilnas kirp
ti.

Viena , seniausių Detroito 
draugijų yra šv. Jurgio. Nors 
draugijos vardas ir šventas, bet 
ji turi savo autonomijų. Reiš
kia, nuo kunigužių malonės ne
priklauso. Kovo 30 d. įvyko tos 
draugijos susirinkimas. Draugi
jos pirmininkas pasiryžo West 
Sidės klebono naudai pasidar
buoti. Bet nariai —ir tai žy
mus katalikai—pakėlė balsą, kad 
butų siunčiami delegatai į kon
ferenciją. Prieš kiek laiko at
sišaukimas tilpo ir “Naujieno
se”. Pirmininkas labai norėjo 
nedaleisti, kad butų renkami 
delegatai. Bet štai atsirado ko
misijos atsišaukimas į draugi
jas. Pareikalauta, kad jis butų 
perskaitytas. Laišką pradėjo 
skaityti pirmininkas’. Skaitė ne
noriai, kraipydamas mintis. Tą
syk pareikalauta, kad atsišauki
mą perskaitytų sekretorius, ir 
skaitytų taip, kaip jis yra pa
rašytas. Pirmininkas užsigavo 
ir pasielgė diktatoriškai, visai ne
siskaitydamas su narių reikala
vimu.

Kilo diskusijos. Kalba keli 
nariai apie Vytauto jubiliejų. 
Vienok pirmininkas vis nori pa
statyti ant savo ir tiek. Jis no
ri, kad draugija eitų į West 
Sidės gardą. Pasiprašo balso J. 
Naujokas, kuris tiesiai pasako, 
jog draugija turi žinoti, kas da
roma jos vardų. Visokie spe
kuliantai Vytauto vardą, nori 
panaudoti savo naudai. Jeigu 
taip, tai palikite Vytautą ramy
bėj ir nevalkiokite be reikalo 
jo vardą. j

Pirmininkui tarsi kas su maz
gote butų užvažiavęs’. Jis pašo
ko iš vietos ir pradėjo plaktuku 
mušti stalą. Pabūgo, mat, varg
šas, kad jo intrigos neišeitų 
aikštėn. Pašoko čia ir vienas 
žemaitis, kuris plačiai varo 
butlegerio biznį. Jo kostume- 
riais yra raudonieji ir juodieji 
broliai. Ką jis kalbėjo,—sunku 
buvo suprasti. Tik žemaitiškai 
kol io josi.

Po ilgų diskusijų visgi nutar
ta rinkti į konferencijų delega
tus. Perstatoma F. Gustaitis, 
čia tuoj pašoka bažnyčios tar
nas ir pradeda protestuoti. Jis 
apie Gustaitį pripasakoja viso
kių niekų. Dergė jį kiek įma
nydamas. Ir vis dėl to, kad 
Gustaitis yra apsišvietęs žmo
gus ir netarnauja tamsybės 
apuokams. Jis pats1 skaito vi
sokius laikraščius ir juos plati
na tarp žmonių. Vienok nežiu- 
rnt į tą protestą, Gustaitis vis- 
vien tapo išrinktas delegatu.

Dabar žiūrėsime kas iš visi] 
tų konferencijų išeis.

—Paprieniokas.

Toronto, Ont.
K. L. J. S-gos sudi inkimąs

Kovo 23 d. Demson svetainėje 
Įvyko K. L. S-gos susirinkimas. 
Aptarta bėgantieji reikalai; su
sirinkimas ėjo tvarkingai, kol 
M. N. pareiškė, kad P. Stukas 
atšauktų praeito susirinkimo ra
portų, kuriame jis pareiškė, kad 
vasario 16 d. paminėjimui pat
riotiškas rengimo komitetas 
trukdė ir neleido laisviau išsi
reikšti, delko liko neišnešta re
zoliucija prieš fašistų valdžią. 
Taip pat kaltina juos padaryme 
makliorystės prie atskaitos, nes 
parapi jonai pareikalavo tiek už 
du komiteto susirinkimu skiepe, 
kad už tuos pinigus galima bu

vo pasamdyti gerą svetainę 
paskaitom. Tai jums ir patrio
tai! Tautos sūnus! Net tau
tos labui nenorėjo duoti skiepų 
uždyką. M. N. būdamas to ko
miteto iždininku ir atstovauda
mas “Šviesos” draugiją tuomi 
įsižeidė ir pradėjo riksniaut. 
(Taip tik butlegeriui pritinka). 
Kadangi pradėjo koliotis, tai 
pirmininkas atėmė abiem balsus. 
Visgi pageidaujama ,kad tokių 
barnių ateity butų vengiama.

—Jaunutis.

Pairoda įnirtinga. Vertėtų kiek
vienam paimailyli.

Pradedami (balandžio 7 die- 
n j, tris savaites bus paroda 
braižinių istorinių tiltų. Nepa-

BALSUOKIT UŽ

šauly ristikų. Balandžio 10 d. 
atvyksta čia Ed. “Strangler” 
Lewis, buvusis pasaulio čempio
nas. Risis jis su milžinu italu, 
kuris dabartiniu laiku yra tik
ras tarp ristikų sensacija. Kaip 
jo vientautis Carnera s’avo 
kumščia kerta iš kojų boksinin
kus, taip šis ristikas ^uldo sa
vo oponentus. Ir sveria jis, 
kaip yra sakoma, vienu svaru 
mažiau nei slonis. Tai bus' ne
paprastai svarbios ristynės.

Be to, risis dar ir kitos dvi 
poros. Pravartu paminėti, kac 
risis WIadek Zbyszko.

Ristynės rengia Industria 
Club, susitaręs su New Yorko 
Sųuare Garden. Įvyks jos Det- 
roit Armory (Brushi ir Larnet). 
Pradžia 8:30 vai. vakaro.

—N.

CHICAGOS ŽINIOS
Dailės institute

Šiuo laiku yra paroda Ak
varelių (\va)ler color paintings).

BALSUOKIT Už Balsuokit už

Louis F. Schwartz

/

Walter G. Davis
Republikonų Kan

didatą į

9th Ward 
Committeeman

BALSUOKIT Už

Republikonų Kan
didatų j

TRUSTEE
(Užpildyti Bergerio vakansiją)

Biznierius i Biznio Administracijų.

(Penktas nuo viršaus Bergerio Va- 
kancijai kandidatų sąrašo).

Primary Utarninke, 
Balandžio 8 d.

Louis F. Schwartz yra biznierius, 
kuris, jei bus išrinktas, pagelbės sa
nitarinio biznio administracijai. Jis 
nepriklauso jokiai frakcijai, nepri- 
pažysta “bosų” ir pats finansuoja 
savo kampanija.

Per pereitus 34 metus gyvena 
Blue Island, kur jis buvo iniesto iž
dininku. Taipgi buvo knygvedis 
Illinois Brick Co., direktorius 63 an< 
Halsted State Savings Bank ir dabar 
yra sekretorius ir iždininkas 
Schwartz Bros. Storage & Van Co., 
$100,000 biznio įstaigos South Sidej.

BALSUOKIT Už

Lietuvį

Frank B. Mas!
(Mastauską)

Republikonų Kandi
datą j

Associate Judge 
of the Municipal Court 

of Chicago 
(Pilnam 6 metų terminui)

Gimęs 1889 m. Baigęs Detroit 
College of Law 1915 m. Nuo 
1924 m. yra teisių profesorius 
Loyola Universitete. Pagelbi- 
ninkas State’s Attorney. Narys 
American Legion Stock Yards 
Post. Gyvena 6000 S. Campbell 
Avė.

Primary Utarninke, 
balandžio 8 d.

Balsavimo vietos atdaros nuo 
6 v. ryto iki o vai. vakaro

Joseph F Gubbins
Republikonų Kan

didatas i
TRUSTEE

Sanitary District of 
Chicago

ndorsuotas per Humboldt Park
Lithuanian Political Club 

lietuviai privalo už jį balsuoti, 
nes lietuviams’ bus didelė nauda, 

jei jis bus išrinktas

Primary Election — Tuesday, 
April 8th, 1930

Gimęs Cook paviete, vedęs, gyve
na 2014 N. Lawler Avė. Užsiima 
teal Estate ir apdraudos bizniu. Per 
pereitus 9 metus — koronerio padė- 
ė jas, per 5 metus Northwest 
Jark District komisionierius ir per 
pastaruosius 3 metus to distrikto 
prezidentas.

LIETUVĮ

JULIUS J. LINK 
Republikonų kandidatą į 

State Representative 
3rd Senatoriai District 

Primary Utarninke, 
April 8, 1930

Jis yra ir buvo 9-to Wardo lie
tuvių draugas id visi to Wardo 
lietuviai piliečiai privalome Ba
landžio 8 d. balsuoti už W»lter 
G. Davis. Jis abelnai tiki į pa
prastus žmones' ir yra prisi
rengęs ginti jų reikalus. Jo nuo
mone, paprasti žmonės yra ge
riausi piliečiai ir turi turėti pil
ną apsaugą ir apgynimą jų rei
kalų.

VISI BALSUOKIT UŽ
0 JOSEPH J. GRISH

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

(Šis Distriktats apima plota nuo 55 gatvės iki 107 ir nuo 
State St. iki Cicero Avė. — vvardus 15, 16, 17, 18 ir 19).

PRIMARY BALSAVIMAS UTARNINKE, BALANDŽIO 8 d.
Reikalaukit balto Republikonų baloto. Mano vardas yra trečias 

“FOR STATE REPRESENTATIVE” skyriuje.

STANISLOVAS E.
BAŠINSKAS

Republikonų Kandidatas j
C0NGRESMAN

“ATLARGE”
Praktikuojantis advoka
tas, baigęs Northwestern 
Universiteto Teisių Mo
kyklą, duoda sekamus pri
žadus:

1. Pakeitimą Prohibici- 
jos įstatymų;

2. Kovoti už teisingus 
immigracijos įstatymus;

3. Kovoti prieš “čain- 
štorius” ir pagelbėt smul
kiesiems sankrovų savi
ninkams.

prašilai daug įvairių lipų tiltų 
bus įgalima pamatyti.

Piaunasi, kaip katinai
“Primary” balsavimų diena
8 balandžio — čia pat. Ofi

sų ieškotojai pilnai įsisiūbavę. 
Jie piaunasi kaip kaltinai po 
stogus besi raičiojau tys. Ar m:> 
note, kad jie riejasi dėl pro
gramų? Ar argu men tuoj a 'kie
no programas geresnis visuo
menei, kurios reikalus taikosi

tvarkyti? Visai ne. Svarbiausi 
“argumentai” eina apie lai, kis 
kokio igongslerio ranką paspau
dęs, kur.do kito laidoluvčse da
lyvavęs, su kuriuo pietavęs, ir 
t p. -Kaip žiūrinčiam iš š įlies jų 
vajus atrouo, ta,i jie, sakytum, 
konkuruoja prieš visuomenę 
savo šlykštumu, nusmukimu.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

BALSUOKIT už
Lietuvių Draugą

WENCEL F. HETMAN
Republikonų kandidatas i

COMMITTEEMAN
33 WAKD

Balsavimo diena utarninke
Balandžio 8,1930

DIDELIS BARGENAS

Perkant seklyčių setus 
pusę pinigų sutaupysit 
perkant iš musų sekly
čių setų dirbtuvės. Mu
sų kainos yra per pus 
žemesnės, negu krautu
vėse, nes mes patys
seklyčių setus padarom, paitys pirkėjams parduodam, ma
žai išlaidų turim, tai už pusę kainos nusipirksit sau setą. 
Jei netikit, ateikit persitikrinti kiek jus galėsit pigiau nu
pirkti negu kitur. Didelį turim pasirinkimą iš padirbtų 
setų ir iš materijolo. Didesnį pasirinkimą ir žemesnės 
kainos’ negausit niekur. Musų kainos nuo

$59 ir augščiau

Už tris šmotus
Krautuvė atdara Utarninko, Ketverge ir 

Subatos vakarais. Kitais vakarais 
pagal susitarimą.

Archer Furnitūra
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIK, Savininkas 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 9733

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... ......................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ................................... .
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ....... . .........................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........................... ;............................ 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

. .50

$7.00
.. .50

193 Grand Street Brooklyn, N. N
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SVARBUS SPRINGFIELDIEČIŲ LAIMĖJIMAS

IEŠKO PARAMOS TAUTINĖ
SE MAŽUMOSE?

i __________

Lietuvos tautininkų sąjun
gos taryba turėjo suvažiavi
mą Kaune ir svarstė įvairius 
politikos klausimus. Suvažia
vime dalyvavo ir visi ministe- 
riai.

Berlyno “Vorwaerts” rašo, 
kad tame tautininkų šulų su
sirinkime paaiškėjo, jogei dar 
tebeveikia “voldemarizmas”: 
nuversitojo diktatoriuko Volde
maro šalininkai nerimsta i!r 
agituoja prieš ministerį pirmi
ninką Tubelj; karininkai rei
kalauja, kad vyriausybė griež-

bandė su kitais' “laisviečiais” 
gintis nuo “Kovos” atakų. Bet 
kai Šukys, Vidikas ir Stilsonas 
beprotiškai pražudė “Kovą”, 
tai pas “laisviečius” i gimė gud
ri biznieriška mintis: įpiršti 
savo laikraštį už organą L. S. 
S-ai.

Šituo tikslu reikėjo padaryti 
“remontą” “Laisvės” pozicijo
je: išmesti Pruseikos “auksi
nio vidurio” principus į mėšly
ną ir priimti Lenino “tuojauti- 
nės revoliucijos” evangeliją. 
Tas ir buvo padaryta. Ir tuo 
budu “Laisvė” su visu savo 
bagažu, neišskiriant ir “di-

mijos” štabu ir mažesniais 
“činais” ir laikė prakalbą ma
siniam mitinge apie Susivie
nijimą.

“Laisvėje“ tuo pačiu laiku 
jisai dalinai atidengia ir savo 
strategiją, “uždroždamas’” Su
sivienijimo iždininkui, adv. K. 
Gugiui, dėl straipsnio, kurį pa
starasis parašė “Tėvynei”. 
Adv. Gugis, girdi, esąs “koali
cinės sklokos kandidatas”, o jo 
rašinyje nesą

“Anei krislo kulturišku- 
mo, anei krislo savygarbos. 
Vienval baisi renegatystė!“ 
Pamanykite, kas kalba apie

“kulturiškumą”, “savigarbą” ir 
“renegatystę”!

Aišku, \tas' komunistų čempi- 
jonas pasirinko sau už “cielių” 
Gugio asmenį. Ir ne be reikalo. 
Juk į tą patį “cielių” šaudo iš 
visų savo nešvankių kanuolių ir 
“tareilinė” klika, taigi čia yra 
vilties bendromis jėgomis pra
laužti “priešo frontą“. Ir tokia 
strategijai sutinka su naujausiu 
revoliuciniu obalsiu: “Paduoki- 
me baltą (kad ir ne visai šva
rią) ranką juodiems broliams!“

Well, pažiūrėsime, kokių did
vyriškų žygių jisai šitoje savo 
naujoje, misijoje atliks.

džiojo literato” Pruseikos, nu
dardėjo į bolševizmą. Brookly- 
no laikraštis, kuris tuo metu 
stovėjo ant bankruto kranto, 
išsigelbėjo šituo strategišku 
manievru nuo “noglo smerčio”,

Kodėl Lietuvoj nešaukia seimo
Illinois angliakasių kovoje su John L. Lewisu teis

mas padarė svarbų sprendimą: uždraudė Lewisui kiš
tis į United Mine Workers of America distrikto dvy
likto reikalus.

Tas klausimas buvo teisėjų nagrinėjamas du kartu. 
Vieną kartą — pereitą rudenį, kai Lewis norėjo paša
linti dvylikto distrikto viršininkus ir jų vieton pastatyti 
savus žmones. Tuomet distrikto prezidentas Harry 
Fishwick kreipėsi į Sangamon kauntės Circuit teismą, 
prašydamas apgynimo, ir teismas išleido indžonkšeną 
prieš Lewisą. Lewis davė skundą Apeliacijos teismui, 
prašydamas panaikinti indžonkšeną, bet jisai ir vėl pra
laimėjo. Indžonkšenas tapo patvį/tintas.

Po šitų dviejų smūgių Lewis nebegali tiesioginiu 
budu nieko padaryti Illinois angliakasių centrui. Dis
trikto dvylikto viršininkai nebėra jo jurisdikcijoje. 
Angliakasių namas, laikraštis “Illinois Miner” ir kitoks 
distrikto turtas pasilieka distrikto kontrolėje. Vienin
telis būdas Lewisui kovoti prieš Springfieldo ’“maišti
ninkus”, tai — siuntinėt agitatorius į mainierių koloni
jas Illinois valstijoje ir kalbint angliakasius, kad jie at
simestų nuo Springfieldo ir dėtųsi prie Indianapoliso.

Nėra abejonės, kad Lewis tai darys. Pinigų jam 
netrūksta. Buvo pranešta Indianapoliso konvencijoje, 
kur buvo suvažiavę Lewiso šalininkai, kad centraliniam 
senosios unijos ižde esą. netoli milionas dolerių. Su ši
tiek pinigų galima daug kas padaryti. Turto atžvilgiu 
Springfieldas yra daug silpnesnis. Bet darbininkų ko
vose pinigai ne viską nulemia. Reorganizuotoji anglia
kasių unija, kurios priešakyje stovi Howat, Germer ir 
Walker, turi gabesnių jėgų, negu Lewiso frakcija.

Po aukščiaus minėtųjų teismų sprendimų Lewisui 
bus be galo sunku atkariaut Illinois valstiją nuo “maiš
tininkų”. Kad kokios, jam bus nemaža vargo apginti 
savo pozicijas ir pačioje Pennsylvanijoje, kietosios ang
lies srityje, kur iki šiol buvo jo tvirtovė, nes ir tenai 
toli-gražu ne visi mainieriai yra patenkinti jo valdžia.

čiau kovotų prieš opoziciją.
Tautininkų šulai, norėdami 

gauti daugiaus paramos visuo
menėje toms voldemarininkų 
atakoms atremti, išreikc nuo
monę, kad reikėtų susitarti su 
tautinėms mažumoms, t. y. žy
dais',' lenkais, rusais ir t. t.

Bus juokinga, jeigu šis su
manymas bus įvykintas. Savo 
laiku Lietuvos tautininkai kie
le didžiausią triukšmą prieš 
demokratinę valdžią dėl įto, 
kad ji palaikė gerus santykius 
su tautinėms mažumoms'. Jie 
tuomet šaukė, kad liaudinin
kai ir socialdemokratai “par
duoda“ Lietuvą žydams ir len
kams.

“KULTURĮIŠKUMO” V 
CEMPIJONAS

Ypatingą rolę vaidina pas 
bolševikus Dėdelė-Pruseįka. Sa
vo palinkimais oportunistas li
gi kaulų smegenų, jisai skili
mo laikais ilgai svyravo, kol 
galų gale, nutarė “su kunu ir 
su dūšia” parsiduoti bolševiz
mui. Jau Kapsukui suorgani
zavus “kairiasparnišką“ “sklo 
ką“ Lietuvių Socialistų Sąjun
goje. jisai dar vis stengėsi at
sispirti bolševikuojantiems ele
mentams ir, prakaituodamas, 
rašė “Laisvėje“ ilgus straips
nius apie “auksinį vidurį“.

Už tai “kairiasparniai” ant 
jo pyko, ir jam buvo pasidarę 
•taip karšta Brooklyne, kad ji
sai rašė “Naujienų“ redakto
riui laišką, prašydamas darbo 
“Naujienose“. Bet kadangi 
“Naujienose“ tuo laiku vietos 
nebuvo, tai Prūse,ikai teko da
ryti taiką su kapsukiniais.
Kapsukui iškeliavus Europon, seimui# 
jisai vėl ėmė atsigriebti ir

nes visi “kairiasparniai“ da
bar šoko uoliai už “Laisvę” 
agituoti ir jai pinigus rinkti; 
o Pruseikai atsidarė kelias į 
naują “karjerą”. .

Iškentėjęs tiek pažeminimo ir 
paniekos iš artimiausiųjų sa
vo bendradarbių per anuos 
svyravimo laikus, jisai dabar 
šoko su tais, kurie jį pirma 
spiaudū, į lenktynes', kad pa
rodytų, jogei jisai esąs ne pra
stesnis bolševikas už juos. Ir 
pradėjo jisai rašyti, kad leni
nizmas tiesiu keliu vedąs į so
cializmo tvarką ir kad pusiau- 
azijatiška Rusija maršuojanti 
viso pasaulio prešakyje; o so
cialistai, kurie į tuos stebuk
lus netiki ir atmeta bolševikų 
diktatūrą bei iterorą, tai esą 
“renegatai“, “durniai“ ir “ka
pitalistų gončai”.

Lietuviams socialistams ta
sai atsivertėlis ypatingai ne
buvo šykštus “komplimentus” 
dalinti. Kas savaitė jisai su
galvodavo naują pravardžiavi
mą arba keiksmą jiems nie
kinti. šitaip “besidarbuoda
mas”, jisai per kokius metus 
laiko pataisė savo reputaciją 
tarpe “kairias'parnių“ ir įgijo 
jų pasitikėjimą. Išsilavinęs 
plūsti, jisai paskui be vargo 
įsiskverbė ir į pirmas vadovy
bės eiles lietuviškam Maskvos 
davatkynę — pasidarė, taip 
sakant, “pirmas gaidys ant 
mėšlyno’* (jei neskaityt Bim
bos, kurio liaurai nabagui Pru- 
seikai, tur būt, neretai atima 
miegą).

Ir štai jį dabar, kaip didelį 
vadą, komunistai atsiuntė į 
Chicagą muštruot “revoliuci
nę armiją” ateinančiam SLA.

Jisai čia jau turėjo
pasikalbėjimą su vietiniu “ar-

Juozas Pronskus

(tąsa)
Nuolatinė nelaisvė pačią tau

tas sielą žudo
Pora vaizdelių, kaip apie se

novės lietuvius svetimlaučiaii 
atsiliepia: Viačeslav Ivanov, ži
nomas Husų autorius, rašė apie 
Lietuvius: “Lietuviaii ir Slavai 
yra dvi šalkois vienos šeimy
nos; tačiau Aryonų lopšio at
imi n imas yra kur kas dides
nis pas lietuvius kaip bet pas 
kurią kitą tautą. Jaukiame jų 
kaimo įgyven/imic, jų senovės 
mintyse ir tradicijose, gyvoj 
kalbos struktūroj, jų poilsyje 
ir pačiame koleklyviiaime (drau
gijiniame) gyvenime, kurį mes 
vadiname tanios siela, nuolat 
vibruoja senovės pasaulio su
pratimo alkordai. Virš tos, ma
žos, senovės tautelės paslaptin
gas ąžuolas Skečia savo judin- 
čias šakas.”

Rečius taip atsiliepia: “Jų 
dainos atidengia jų nuogą sie
lą. Jie yra akylus tėmytojai, 
kartais švelniai ironiški, man
dagus, melancholiški, pilni 
gamtos sentimento. Nors jie 
dažnai būdavo verčiami kariau
ti ir turėjo labai didžių vadų, 
ta švelnios kilmės tauta tačiau 
neužlaikė jokio karžygio atsi
minimų; jie neapdaįnuoja jokių 
kariškų plėšimų, jie nesigiria 
jokiomis laimėtomis kovomis; 
jie labiau bevelija apdainuoti 
savo mirusius. Tuo atžvilgiu 
jie yra bene vienintelė tauta 
Europoj.”< Tačiau sykį priversti 
kariauti už savo laisvę ir kraš
tą, lietuviai visus' istorikus nu
stebino savo narsumu ir atvan
ga. Tą, ir dabar parodė Lietu
vos savanoriai, gindami jaunos 
savo valstybes laisvę nuo bolše- moninimo.

vikų, lenkų ir Bermonto gaujų.
E. J. Harrison, labai gražiai 

apibudinęs lietuvių savigarbą ir 
teisingumą, įgimtą laisvės my
lėjimą. ir vienodą aitsinešimą ar 
tai į poną ar į ubagą, pastebi 
taip pat, kad “saužudystės yra 
nepaprastai retos tarpe lietu
vių, kurie per ilgus šimtmečius 
išlaikė sveiką imunitetą, apsau
gotą nuo išsigimimo požymių”.

Kaip tas dalykas šiandien 
Lietuvoj atrodo, skaitome net 
pačios cenzūros leistuose laik
raščių vedamuose:

“Miesčioniškumo pavojus Lie
tuvai: Miesčioniškumu nusako
ma visuomenės nario indiferen
tizmas visuomeniškiems, kultū
riškiems ar politiškiems reika
lams; juo nusakoma visuome
nes nario susnudimas, pasken
dimas kasdieniniuose, siauruose, 
egoistiniuose, materialiniuose 
reikaluose ir jų smulkmenose... 
Jokio kultūrinio, visuomeniško 
judėjimo, jokio gyvumo idėjų 
pasaulyje. Ramiai snūduriuoja
ma. Snuduriuoja “prasčiokai/, 
o dar labiau vadinamieji “inte
ligentai”. Vietoj to kad ener
giją sunaudotų naudingam dar
bui, ji naudojarha sodžiuj—va
karuškoms, muštynėms', “kozy- 
riams”, o mieste baliams, pro- 
ferkoms, pokeriams ir papras- 
čiausiems pletkams. Lietuvos 
viešojo gyvenimo vaizdas šiur
pus pasibaisėtinas”.

“Apsirgę ‘miesčioniškumo’ li
ga visuomenės nariai, o ypač 
‘inteligentija’ neprisideda prie 
-prie tautos kūrybinio darbo, 
prie dvasinio lobio didinimo, pla
čiųjų masių kultūrinimo, švie
timo ir juose tautinės idėjos są- 

Tos priežastys—ne-

Šimas pagrindų laisvių, be ku
rių kultūringas valstybės' gyve
nimas neįmanomas: žodžio, 
spaudos, sąj.ungų ir susirinkimų 
laisvės.”

$itą dalį pasiskaitę ir Ame
rikos lietuviai save pažintų, nes 
kas pasakyta apie Lietuvos 
“miesčioniškumo” ligą, ta pa
čia labai artimai yra užsikrėtę 
ir musų amerikiečiai, ypatingai 
musų profesionalai, ir šiame 
atvejy amerikiečiams ypatingai 
nedovanotina, nes jie naudojasi 
visomis tomis' laisvėmis, kurių 
Lietuva alksta. Bet štai antras 
vaizdas... Ligos simptomai:

“Paimkime 1926 metų kokio 
nors laikraščio numerį ir paly
ginkim jo kroniką su to paties 
arba 1930 metų laikraščio kro
nika. Pirmajam randame pra
nešimus apie susirinkimus', pas
kaitas, mitingui ir t.t. Kai kur 
kampely įdėtos dvi trys žinu
tės iš smulkios kriminalinės 
kronikos.

Dabar viskas atrodo priešin
gai. Susirinkimų, mitingų ap
rašymų beveik nėra. Už tai 
kriminale kronika daug gausin
gesnė jr įvairesne. Nusižudy
mai, vogimai, plėšimai, pešty
nės, aferos margina kiekvieną 
laikraščio kroniką. Nusižudy
mai turi kažkokios epidemijos 
pobūdžio, ir jau iš miestų per
simetė į kaimus... Be acto esen
cijos pas mus pradeda popule- 
rizuotis ir revolveris, o kaime 
—virvė, žudosi įvairių luomų, 
profesijų ir amžių žmonės. Nu
sižudymui įgijo pas mus tikros 
socialinės nelaimės pobūdi..

Vogimų ir plėšimų' kolekcija 
pas mus yra taip marga, kad 
sunku net tos rųšies nusižen
gimus klasifikuoti. Gana pasa
kyti, kad linija eina nuo “aukš
tos” lašinių bylos, per piešimus 
ant vieškelio ir siekia net smul
kaus' banko ekspropriacijos... 
žmonių žudymas taip pat Lie
tuvoj virto paprastu reiškiniu, 
žmogaus asmenybės negerbi
mas tamsioje periferijoje duo
da vaisių. Mirties bausmė pra
tina žmogaus psichologiją nesi
skaityti su kito asmens gyvy
be. Jaunuoliai iš mažens pri
siskaitę apie mirties sprendi
mus, nustoja morališko stabdžio 
ir nebrangina svetimos gyvy
bės. Karo laikais visuomet vei
siasi vilkai.

. Nepraktikuojant politinės 
laisvės ir teisės' žmonėms at
bunka ir visuomeninis instink
tas, atsiranda kaž koks kenks
mingas visuomenei ir valstybei 
zoologiškas' “individualizmas”, 
kuriam artimi tik savo kailio 
ir pilvo reikalai.” (T. b.).

KAS BUS SU KAPSUKO IR ANGARIĘČIO 
“URĖDAIS”? Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils SkujenieksLietuvos telegramų agentūra “Elta” praneša iš 

Maskvos, kad
“Sovietų Gudijos centralinio komunistų parti

jos komiteto nutarimu, uždarytos partijos lietuvių, 
lenkų, latvių ir žydų sekcijos. Lietuvių, lenkų ir žy
dų sekcijų biurai buvo Minske, o latvių — Polocke. 
Sekcijų uždarymas motyvuojamas tuo, kad jos bu
vo per daug nutolusios nuo komunistinio principo 
nacionalinių elementų naudai.”
Vadinasi, lietuviškoji kom-partijos sekcija yra lik

viduota. Tai kų dabar veiks Mickevičius-Kapsukas ir 
Aleksa-Angarietis ?

Šituodu bolševikų duonos maumotoju netik vado
vavo lietuvių skyriui partijoje, bet dar turėjo ir aukš
tesnius “cinus”. Dar tais laikais, kai Maskva svajojo 
apie Baltiko “bulvinių respublikų” užkariavimą (ir juk 
buvo bandoma jos užkariauti!), bolševikai buvo sudarę 
Lietuvai “sovietų valdžią” ir Kapsukas su Angariečiu 
buvo paskirti toje valdžioje “liaudies komisarais” (va
dinasi, ministeriais). Kapsukas turėjo būti “Lietuvos 
liaudies komisarų tarybos pirmininkas”!

Tuos imperialistiškus Rusijos diktatorių planus, 
kaip žinoma, nunešė margis ant uodegos. Bet nutari
mas paskirti Kapsuką su Angariečiu “liaudies komisa
rais” sovietų Lietuvai nebuvo atšauktas.

Jeigu dabar Maskva jau likvidavo lietuvių sekciją 
kom-partijoje, suradusi, kad jos gyvavimas prieštarau
ja “komunistiniam principui”, tai dar mažiaus prasmės 
yra laikyti Rusijoje lietuvišką “sovietų valdžią”. Kyla 
tad klausimas: kas bus su Kapsuko ir Angariečio mi-

(Tęsinys)

Vistik važiuojant traukiniu 
Roberto Nelkės širdis dar tru
putį nerimo. Kai dėl laivo — tai 
mažiau. Bet jis tuojaus turėjo 
surasti darbą, kuriuo butų gali
ma duoną užsidirbti. O jei iš
eitų koks ermyderis delei šio 
apsileidimo, tai jis galėtų turėti 
labai nemalonių pasekmių. Tų 
poros svarų sterlingų užteko 
vos kokiam mėnesiui. Su čio
nykštėmis aplinkybėmis jį jau 
ganėtinai buvo supažindinusi 
krikšto močia. Vakar vakare 
jis nuėjo į Liepoj aus telegrafo 
kontorą pasiteirauti. Ten tik 
ranka numojo. Kasdien ateiną 
nauji. Lyg tos vietos čia taip 
jau lauktų... Robertą Neikę ma
žiau užgavo pats prašymo at
metimas, kaip trumpa, biuro
kratiška forma. Būdamas laive, 
jis savo priėmimą prisistatė vi
sai kitaip.

Dar labiau jį sujaudino griež
ta bilietų ir įtariamų dokumen
tų kontrolė. Jis sumišo, ir at
sirado sąmonė, lyg jis ištikro 
butų kuo prasikaltęs. Gerai 
dar. kad valdininkų dėmesį pri
traukė iš po suolo ištraukta 
kontrabandos valiza, kurios sa-k 
vininko nepasisekė surasti. Ro-. 

kampely prie lango. Bet ten 
šalia jo iš mažos kaimo stoties 
įsibriove apysenis ūkininkas. 
Tasai būtinai turėjo sėdėti prie
šais' savo giminaitį ar kaimyną, 
kuris taip pat atsisėdo antran 
suolan. Iškratė pypkę ir išpylė 
pelenus ant Roberto Nelkės ba- 
tų.'

“Nieko nepadarysi, ponaiti. 
Kiekvienas savo bilietą apmo
kėjęs. Visiems reikia važiuoti.”

Robertas Neikė s'umurmėjo, 
lyg pritardamas. Pyko savyje, 
bet neišdrįso pastebėti, jog Čia 
vagonas nerūkantiems. Kaipgi 
jis galėtų bartis — ką tik su
grįžęs tėvynėn ir dar įbaugin
tas? Bandė žiūrėti pro langą į 
rudens paauks’uotas dirvas ir 
šalnos išmargintus medžius. Bet 
vagone vis plito ūkininkų kul- 
bos. Per valandą Robertas Nei
kė smulkiai sužinojo ko Latvi
joje esama ir ko ne. Mokesčiai 
be galo ir be saiko. Javai be 
kainos, linai ir sviestas už pusę 
kainos. Mieste visi rūsiai pilni 
žmonių, o kurs ten netelpa, min
ta Dauguvos krante po laivais. 
Mergos vaikšto gatvėmis, ber
nai eina į bedarbius. Ar teisy
bė, ar ne, bet vien Rygoje jų 
penki šiiųtai tūkstančių. Kodėl

tai ministeriauja su penkiolikos 
tūkstančių alga į dieną? Kas 
dabar laukus dirbs? Tedirba 
pats ūkininkas. Ūkininkas vie
nas dirba, vienas mokesčius mo
ka. Bet dar vis atvyksta, dar 
kainuoja, dar uždės. Kas caro 
laikuose tokius dalykus matė? 
Ką — caro laikai! Tai buvo 
aukso gadynė... 1

Robertui Neikei sunku buvo 
klausyti. Jaudinosi, pats nesu
prasdamas kodėl. Įširdęs, pasi
traukė koją iš po vis dar by
rančių pypkes pelenų.

“Penki šimtai tūkstančių? Ką 
čia tamsta kliedi? Tai kiek gi 
Ryga viso turi gyventojų?”

Kalbėtojai aprimo ir persi
metė žvilgsniais. Ranka su ap- 
gniaužta pypke užgulė Roberto 
kelį.

“Taip? Tamsta žinai geriau? 
O kas gi tamsta per inžinie
rius?”

Giminaitis arba kaimynas, 
pritardamas, lingavo galva.

“Penki ar šeši — visvien. Jie 
'ten visi vienodi. Miesčionis, lya 
utėlė, lenda į kaimiečio kaili
nius'. Už ką juos turime šerti?”

Robertas Neikė jau susigrie
bė1 ir sunkiai suslugo savyje. 
Jam pasidarė trošku prirūkyta
me vagone. Jis atsikėlė ir at
sistojo prie lango. Bet ir tai ne
buvo leista.

“Kas gi čia, ponaiti? Kam 
Tamsta langą darinėji? čia ne 
tvartas. Skersputis. Tuojau už
daryk!”

♦‘Arrri Aio imi išviso TIAhprA 

konduktorių? Kas čia per kiau
lystė!”

Robertas Neikė vėl užtraukė 
pusiau nuleistą langą. Paraudęs 
atsisėdo ir dar labiau susispau
dė kampelyje. Gerai, kad per 
naminio tabako durnus jis' buvo 
matomas tik patiems artimiau
sioms. Nusikosėjo į nosinę ir 
stengėsi paTikti nepastebimas.

Vistik slaptas nerimas dar 
augo. Jei bent pusė — bent 
trečia ’dalis tiesos tame, ką jie 
kalbėjo... Argi jau viską taip 
ir galima iš piršto išlaušti... Be
darbiai! Tai prisiminus, jį nu
krėtė smulkus šiurpulys. Argi 
jisai—elgeta? Argi jis per de
šimtį metų buvo girdėjęs' bent 
vieną vyresnybės pastabą? Ar 
jis pastaruoju laiku' nebuvb vy
resniuoju iš visų aštuonių? Jis 
išsitraukė kišeninę knygutę ir 
atskleidė krikštomočios giminai
čio antrašą. Truputį prisimi
nė aukštas, sausas žmogus, li
nų baltumo plaukais ir karpa 
virš kairio jo antakio. Krikšto- 
močia jam vakar per pažįstamą 
pranešė. Gal bus atėjęs pasi
tikti. Jei ne daugiau — porai 
dienų gaus prisimesti.

Jelgavoj Robertas Neikė nusi
pirko rytinius laikraščius. Persė
do į suolo galą kitoj pusėj ir iš- 
tesė kojas po antruoju suolu. 
Bet skaitymas nevyko. Jį kan
kino sunkios mintys apie blo- 
bus šansus. Jis čia pasijuto 
visais esąs mažutis, smulkutis 
ir pasigalčtinas. Jis visai din
go šių svetimai-pažUtamųjų 

žmonių tarpe. Ko jam čion rei
kėjo važiuoti? Juk ant Amū
ro gelžkelio buvo gana gerai gy
venti.

Galvoje būrėsi nesenai palik
tojo gyvenimo ir darbo atsimi
nimo vaizdeliai. Nuobodžios 
dienos su priprastu mašinos' bil
desiu ausyse. Tylus vakarai 
su virduliu ant stalo ir netolie
se, kur nors, gražioji Dunia... 
Robertas Neikė sujudo ir pa
žvelgė per laikraščio lakštą — 
ar jo kas slapta nestebi. Ne— 
kas čia juo rūpinsis... Sunkus 
liūdesys lyg drėgnu delnu su
spaudė širdį.

Kupė buvo pilna žydų. Dvi 
ištisos šeimos ir dar du jauni 
vyrai ir viena jauna mergina. 
O bagažo—be skaičiaus. Krovė 
Robertui Neikei virš galvos', ki
šo po suolu. O sutvarkę sukilo 
ir persikraustė dar sykį. Vaikš
čiojo laukan ir vidun, lenkėsi 
per galvą ir žiurėjo pro langą. 
Robertas Neikė nieko nesakė, 
nors nuo tokio bruzdesio buvo 
atpratęs jau nuo Vilniaus laikų. 
Ir ką gi jis butų galėjęs sa
kyti? Juk tai čionykščiai. Jie 
turi savo pažįstamų ir giminių 
Rygoje ir Jelgavoje. Jis vienas 
—lyg beržas rašte. Jam perėjo 
per galvą kur tai, kada tai ne
aiškiai matytas vaizdas. Tele
grafistas be vietos, kandidatas į 
bedarbius... (Daugiau bus).

ATĖJO “Kultūros” No. 2.
Galima gauti “Naujienose”.
Kaina 45c. * ..
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Kuone paskendo garsus 

plaukėjas
Vicnuokiikų geriausių plau

ki? jų Amerikoj 
įmes lenfcityines 
Alhletic kliubė.
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Fieldo muzėjuj gamtos 
istorijos

vielas namuose. Deltai to kilo 
gaisras iš short cirouit. Todd 
žuvo jame. Bet ugnegesiai nė
ra tikri, ar 
Toddų 
muoše

elektra užmušė
užtroško du-

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Sltephen C. Simmis, Fieldo 
muzėjaus direk. paskelbė planus 
atvaizduoti vystymąsi musų že
mės ir gyvybės ant jo. Vaiz
dai apims daug-maž balioną 
(linkstant į milionų) metų. Jiems 
bus paskiria, tris sales muzė- 
juj. Visas pianas manoma už
baigti iki 1933 metų.

turėjo pasku- 
Lake Shore 

Plauk,ti (lisilau- 
cija buvo 220 jardų. 300 žiū
rėtojų pasiliko laimėtoją, Tom 
Bkmįlieiibuirg, iš Kaili foru i jos, 
plojimu. Antras buvo Al Horn, 
čilkag ietis. Trečias — įLeonard 
Sįpence, iie\vyoilkietis. Tarp 
triukšmo nenugirsta, kati vie
nas plaukėjų šaukiasi pagel
bės. Jis pasinėrė, vėl iškilo ir 
susuko. Jo šauksmą išgirdo žiū
rėtojas vardu Barr, kuris įšo
ko vandenili 
drabužiiads, ir
konltestan tą kraštu n.

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

Lietuvės Akušerės

Phone Boulevard ,4139
A. MASALSKIS

' , ; b • 1 fr . j,t; I J
Musų i patarnavnų&s j 
jjaįddtuVėšb ir? -kokia
me reikaįp visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

kaip buvo, su 
išvilko skendusį

Atvaizduota bus vystymąsi 
augmenų, gyvių ir žmonių gy
venimo. \ Pavogė jaunavedę

Šis pianas, kaip jis yra su
galvotas išpildyti, kastuos kele
tą šimtu tūkstančiu dolerių.

West Chicago par
kuose

Besbolo sezonas West Chi
cago parkuose atsidarys 19 
dienų baJamdžio. Besbolui ailk- 
ėlės šiuo iai/ku taisoma visuo
se pinikuose.

Pavogta Mrs. Auna Stomng, 
18 metų, viena savaitė ikaiip 
ištekėjusi. Ją padavęs vyras, 
kuris jai piršosi, .bet buvo ait- 
stumitas. Jo vardas Josepli Pa- 
lunilio. Palumbo pagavo jau
ną moterį gatvėje, prie 28-tos 
ir Bmeraid avė.

Nusižudė bankininkas

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę 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-------

Telefonas Botilevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: 

9į;iki’ 12,:<1 iki 3 d. ir ,6:30, iki. 9:30 v.
4608 Soiith Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
-------0-----

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų,
senas žaizdas, ligas rectal

S. D. LĄCHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS jog 

jos

Ofiso Telefonas Virglnia 0036 
Res. Tol. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir- lkl - - ---- - - - - - - -o 8 vakaro. NedGIiom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro
- ■■ 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 sutarti
- — o—------

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

Aikštėmis publika gali nau
dotis be permito visas dienas, 
išimant šesllisidienių popierius, 
‘sekmadienius ir šventadienius; 
gali naudoti veltui.

Pcrmitui gauti reikia kreip
tis savaitę anksčiau, ne ka<| 
niūrima aikštę užimti. Kreiptis 
reikia Į žaismaviečių ofisą, Gai
li eld Park, 100 North Centna'l 
PauTc avenue.

Paisiiipiove Hugh II. Saxon, 
v ice-prezi dcii't as Con t i- 

l.Minois B?nik, savo na- 
738—11 st., Wilmette. 

sveĖIkata saužudys lės

ne ntal 
muose,

priežastis.

Gaisre žuvo
Jotui W. Todd. 89 

gyvenęs adresu (>52l 
sity avė., knibinėjo

metų, 
Univer- 
clektros

Užsimušė
autuKeturi vynui važiavo 

kuris 'trenkė* į stuipii prie M c 
Cormicjk roatB ir Praltt boule- 
viiird. Vienas jų užmušta, kiti 
snižcisti. Sužeistieji prisipažino 
važiavę girti būdami.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 31*51

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau-' 
šia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cįicago
SKYRIUS:

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
/ Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Grabelius Chicagoj

1646 W. 46lh St

1327 So. 49 Ct

' Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JULIJONA YUSKA 
po tėvais Urnežaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 4 dieną, 6:10 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukus 37 
metų amžiaus, gimus Lietu
voj. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime 3 dukteris — Marijoną, 
Josephiną ir Heleną, sūnų Ka
zimierą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
balandžio 7 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Yuška 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Dukterys, Suhus ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

PETRAS ŠIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 d., 4:20 vai. iš ry
to, 1930 m., sulaukęs 35 m. 
amžiaus. Gimęs Viekšnių par., 
Medzlenkio kaime, Mažeikių 
apskr. Paliko dideliame nuliū
dime broli Antaną, o Lietuvoj 
brolį Feliksą, broliene ir gi
mines. Dar Amerikoj 3 pusse
serės Jieva Bernodisienė, 
Amilija Linkšaitė, Ona Korec- 
kienė ir švogerius, .du pusbro
liu — Ant. Šimkų ir Ant. šu- 
ryla. Kūnas pašarvotas randasi 
280 East 14th St., Chicago 
Heights, III.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 8 d., 8 vai. iš ryto iš 
namu, i šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.’

Visi a. a. Petro Šimkaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Brolis, Pusseserės, Pus

broliai ir Giminės.

Juozapas Mazonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 5 dieną, 9:30 valandą iš 

ryto, 1930 m., sulaukęs 54 amžiaus, gimęs-1876 rugsėjo 12 d., De- 
catur, 111. Paliko dideliame nuliūdime moterį Petronėlę, du sūnūs 
— Konstantiną ir Juozapą, dukterį Marijoną, gimines, draugus ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvotas, randasi 6500 So. Fairfield Avė., 
Ūhicago, 111.

Laidotuvės įvyks balandžio 9 dieną, 8:30 vai. iš ryto iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Mažono giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekiti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUNAI, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnaują graborius Rudžius, Tel. Victory 4088.

ŽMOGAUS 
, AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, 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 Kenvvood 1752

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

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--------

Tel. Drexel 6323 <

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchestcr Avc. 
CHICAGO, ILL. 

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Kedzio 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Saite Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 
-------o-------

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai * 

1344 S. 50 Avė 
C1CEKO. ILL.

O f i.s o ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 no pietų 
ir nuo G iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South VVallace Street

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMBTRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
'Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų 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

Pastebėki! mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra ękir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS:
rpio 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 Chiruriras 

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

nuo 6 iki <8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
✓

DR. M. T. STRIKO!
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.

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

• Tel. Brunswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7012

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL. i

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

(TAMOŠAITIS’) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milvvaukee Avė.

Corn. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

Įvairus Gydytojai

t. 
vak. 
dienos

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. I’ullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisaa ir Laboratorijų:
1025 W. 18th S’t., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

lubos

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriški} ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512Ralph C. Cupier,M.D.
CHIRURGAS

O AKI. E Y IR 2 H h STREET 
'Jei. Canal 1713-0241

Valandos: l’anedėliai:. ir Ketvergais
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir

Pėtnyčipmis 1 iki 6 v. v.

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiuųas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS '
105 VV. Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telephone Central G926
F. W. Chernauckas

Advokatas .
134 North LaSalle Street 

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

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

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

ADVOKATAS
721 l’ii.d Naticna] Bank Bldg,
38 So. Dearborn Street

Vai. 9:30—1 •
irai* 2221 VV. 22nd Street

(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai. 5-8; ser. ir pėt. 6-6. tel. Canal .

Room
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Babravičius sugris 
Chicagon

Artimoj ateity atvyksta 
cagon m ū sų da i n i n i i ilkas 
zas Babravičius.

Gegužės 11 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj jam rengiama kon
certas. ’ Rep«

JUO-

Bet Bridgeporto lietuviai su to- 
i{liais ikomunksilų išvadaiis nesi
tiko. Tinlel komisuirai daug ra
šalo turėjo išlieti, kad įtikin
ti. Vienok ir šios jų pastangos 
<naž:»i teigiamų rezuMatų davė.

Iki atsirado iš visos Ch'i- 
eagos vos keletas desėtkų to- 

1 k.ių, kurie buvo pakankamai 
;usipra;tę ir susipratusios, kad 
juodus brolius j savo tarpą 
priimti.

Na, gerai. Priėmė “susipra- 
.ilsieji” j savo (tarpą juoilus 
molius. Pradėjo kviesti juos į 
;avo balius.

Ale ve kas ait'siti/ko šioje gai
lingoje 'kolonijoje ne taip se

niai.- (

Bondsai balsuoti

So. Chicago
,.A. 74 kuopas pildomosios 
tarybos rinkimų daviniai

Balandžio 3 dieną įvyko mi
nėtos kuopos susiirinkimas, ku
riame buvo balsuota Pildomo
ji Taryba. Balsavimo daviniai 
tokie: beveik visa senoji ta
ryba g2ivo po 17 balsų, o ko
munistų peršamas blokas gavo 
po 7 balsus, Tarcila išsisuko 
nuo “bu'bo” ir gavo vieną bal-

Išėjo, /komisarų parengime, 
Uodas brolis su balta sese šok- 
i. Juodas brolis, kaip šiltesnių 
<raš'tų žmogus, greičiau įkaito 
bešokdamas. Broliško jausmo 
>aigauilias, jis pradėjo spausti 
laitą sesę prie krutinės.

Ši gi, užmiršusi, kaid jis yra 
jos brolis, ištrinko iš jo glėbio 
šolkio nebaigusi.

Kilo sumišimas. MuzJka kuo
ne sustojo grojusi. To ne 'ga
na. Baltoji sesė pareikalavo iš-

Į seimą išrinkta du delega
tai, abudu komunistinio nu(si 
statymo.

Kuopa svarstė apie suorga
nizavimą jaunuoliu kuopos, šit; 
jaunuolių .kuopą sutiko suor 
ganizuoti jaunas ir gabus

Tainuoliis J. Levicl 
kiūtinąs darbas.

jau- 
svei- 
K.

Bridgeportas
Senovės Pranašai ir Kristus”, 
tai tema lekcijos kurią skai
tys inž. K. Augusi, Mildos 
Svetainėj, nedėlioj, balandžio 
13, 10 vai. ryto.

Šią lekciją rengia VISUO
MENĖS DARBO SĄJUNGA. 
Mes šį sezoną dar surengsime 
ir kitą įdomią Idkciją, apie ku
rią pranešime vėliau.

Kaip matote, šios lekcijos te
ma įdomi, o inž. K. August yra 
gerai chicagiečiams 
lektorius, 
tai bent 
ir kitam

Turime

Dar aršiau. Atsirado ikeletas 
kitų mažiau susipratusių bailų 
•sesių ir brolių, kurie šhim seses 

peiilkalavimui pritarė. Jų reika
lavimu, juodas1 brolis pakvie
sta važiuoti namo.

Nejram ūmiais buvo likviduo
tas tani vakarui — bet tik tam 
vakarui, idant suirutes išvengti.

Pats gi principas liko neiš
spręstas. Ir ve, (per porą sa
vaičių, (geriausios trečiojo in
ternacionalo jėgos lietuvių tar
pe, Amerikoje, svarslte pamati
nės svarbos klausimą. Klausi
mais buvo: ‘‘Ar gerai pasielg
ta su juodu broliu, kurį iš
metė iš baliaus?”

Šitam klausimui spręsti, sa
koma, bulk ir Dėdelė pirmon 
eilėn 
gon.

Po 
sijų,

buvęs pakviestas Clrica

žinomas
Kuomet jis skaito, 

yra ko pasiklausyti 
pasakyti.
pažymėti, kad prie

visa, ką 
ir pats 
įsako, —■ 
kati su 
pasielgta

Klimas — 39 balsus; gi komu
nistų kandidatas — 18 baisus.

Susiilrinkime dalyvavo, kaip I AnJtradienį, 8 balandžio, 
matyti iš paduotų aukščiau “pni^ary” Lalslaivimų dieną bus 
dkailtlinių, ikclatas komuiniislų patiekti sumanymai išleisti bo- 
priilairėjų daugiau, 'lajgi jie iš- IH1S šie.ms reikalams: Ashland 
rinko ir daugumą delegatų į Avė. mokėti “džiodžmenlus”— 
seimą. Kuteni, komunistų iš- ^3,715,000; Western Avenue— 
rinkta, delegatais t, ne-komu- ;j?(;,l/l0,(MH) niokoti \vadinamus 
’dsitų 1. Pklžiodžmentus”; La Si.iille gal-

Kuopa turi £(pie 160 narių. vč __ ^.|j 15,000 mdkėti “džiodž- 
Delegaltų seimui ji išrinko o. menitus”; Ogiden Avenue bon<h

Suisiirinkirnas buvo tvarkus. sai __ ^1,115,(M)()‘tiltams sta- 
Pirmininkas votie tvarką go hvlfi eĮC.; mutmiciipaliai orlaivių 
rai ir teisingai. Buvęs. .stočiai — $450,000.

Ekspliozija Halsted 
gatvėje

Sjyroigo bomilva name 5536 
So. I IiaJisited St. Nuostolių pa
darė $3,000. Buitk‘geni|aimis pri
meta kaltę policija, bet kajli
niukų nesuranda.

“Galvijai” darbuojasi

Bridgeportas
Bačkutes išrideno

PRANEŠIMAI
METINIS SOCIALISTŲ VAKA

RAS. -— Koncertas ir Balius, — 
i. : t < I rengiamas LSS. Chicagos centralinčs.briugepO'i neriai | kuopos, įvyks Verbų nedėlioj, balan- 

1., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da

lau- Į lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 

v. teatr. kliubui “Majak” ir solistams. 
Čia Įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 

esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

North Side. — Lietuvių Amerikos 
Politikos Kliubo North Wcst Side 
nepaprastas susirinkimas įvyks pir-

Chicagos’ komunistai sukėlė 
triukšmą ir suirutę St. Nich- 
olas ukrainiečių bažnyčioje 
(prie Nor i h Oakley blvd. ir 
Kiče Šit.).

Komiuinis'lai šaukia visa gerk
le, jeigu policija jų milingus 
išardo. Jie tėčiam paltys suke
lia riaušes kitų sueigose. Ir tai 
skaito kaip gerą darbą.

Galvijai, daugiau niekais.

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
For Reni

tautietį | džio 18 d 
ridenant

geri

(visi e'bčjo miusų gerą 
licituvį dvi backu>t(‘s 
iš vielos, kurioje kilti 
t iečia i lailko Įjapsą.

Ridena tai ridena 
lokio'. Už poros savaičių 
visi ridensi m, jei ne bačkutes, 
lai kiaušinius. Juk Velykos ne
be toli.

Kitaip i dalvką pažvelgė pap-1 madiėny, 7 d. balandžio, parapijos 
, . salėje, 1644 Wabansia Avė., 8 vai.

vak. Prašomi kliubo nariąi-rės 
Po skaitlingai susirinkti, nes bus svar

bių pasitarimų pirm eisūmt balsuoti 
ant rytojaus, ant priniary rinkimų.

pa- Valdyba.
I, . . , , • • Lietuvių Moterų Draugijos “Apdare netike'lą ir nelaiuiklą VIZI- Svietą” mėnesinis susirinkimas įvyks 

ta bačkučių ridentojui, kuris pirmadieny, balandžio 7 d„ 7:30 vai.
" T . ‘ vak. Mark White Sųuare Parkogyvena Limo glaitveje. Engine Room, prie Halsted ir 30-tos
Žinote, kadangi vizitas buvo gatvių. Visos narės susirinkite lai- 

•neprašyil'as ir nelauktas, tai *ku* Sekretore,
'bačkučių ri-dieinitojas, sakoma, 
nė namų tinkamai neišvalęs, 
'lodei užtikta, ne tik neseniai 
atridentos bačkutės, bet kilo
ki dailykai, nepriklausantys 
iems namams.

Pasėkoje, bačkučių ridento- 
as, sakoma^ buvęs išvežtas j 

slteišcną “paisąai šk i n Ii”.
Labai maikalna, kad dėl to

kių “mankniekių” tenka “aiš
kintis”. Bot ką padarysi: tokie 
. au šioje šalyje parėdymai yra.

Bridgeportietis.

so išvežto lojai. Jie patyrė Į 
bačkutes buvo nuridentos, 
to davė žinoti policijai.

šitaip dalykusi sutvaikę, 
pso išveziotojai ir policija

1. Brighton Park SLA 176 kuopos 
: susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 

kaip 7:30 vai. vakare, 2924 W. 40th 
St. So. Sacramento avė., Lenkų sve
tainėj. Malonėkite visi, ir visos da
lyvauti, nes bus Pildomosios Tary
bos balsavimas. Y. Yons.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus utarninke, balandžio 8 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkite susirinkti laiku.

X. šaikus.

MADOS

□CLASSIFIED ADS
Educational

___________ Mokyklos _ ___

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, IIJL

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, Copyright* — Išradimai 
sokloB pušies.

B. PELECHOWICZ
- 2800 W. Chicago Avė.

Brunsvick 7187

Paskolos suteikiama 
j vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous
Įvairus

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
---- -  o - —

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

MODERNIŠKAS 5 kambarių fla- 
tas ant rendos, guru apšildomas, 
saulės gonkos ir seklyčia, tile mau
dynes ir lašų maudynės; prie to ap
šildomas garažas. Kenda $70 į mė
nesį, 6752 So.. Sąngoman St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
papkornų mašina ir visokių smulk
menų. 3109 So. Morgan St. Tel. 
Boulevard 6391.

—O--------

PARDAVIMUI bučernė, 2 žmonių 
šapa, ledo mašina, pigiai, delei li
gos. Tel. Virginia 205)0. 

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

BARGENAS. Brighton Parke par
siduoda bučernė ir grosernė su na
mu. šaukite Victory 1266, arba ra
šykite Naujienų Skyrius, Box 66, 
3210 So. Halsted. St.

Farms For Sale

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

160 akrų McIIenry 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.

Real Estate For Sale

MAINYSIU cottage ant grosernės, 
su ar be namo. 3045 W. 38 Place, 
tel. Lafayette 2197.

. o--------

STATYTOJO NUO
STOLIAI

JŪSŲ LAIMĖJIMAS

rengiasi ir jis ketina prisireng
ti atsakančiai. Nėra abejonės, 
kad taip ir bus. Taigi atsilan
kę į šią lekciją turės tikrą pa- 
simoikinimą.

Kalbėjau įsu muzikantu J. 
Grušu. Prašiau jo, kad papuo
štą lekciją su muzika. Katino 
paikall>ėli su muzikantais lietu
vių beno Lietuva. Manau, ka<J 
benas ILiotuva neatsisaikj’s ir 
šią lekciją atidairys iškilmin
gai, su muzika.

Dar kitas malonus dalykas. 
Mildos svetainės savininiks, p. 
Šatkauskais, savo svetainę ati
duoda VISUOMENĖS DARBO 
SĄJUNGAI lailjaii geromis są
lygomis. Mes savo lekcijoms 
galėsime naudoti bile kurią 
Mildos svetainę už vienodą at
lyginimą. Užtai širdingai ačiū 
tariame p. Saltkauskui.

Panašiių lekcijų jau seniai 
Chicagoje buvo. Reikia (tikėtis, 
kad Chicagos lietuvių šviesuo
menė su džiaugsmu sutiks šį 
apšvietus, darbą ir atsilankys 
pas i kiaušy Iii tikrai pamokinan
čios lekcijos.

— Antanas žymontas.

CHICAGOS ŽINIOS
banditai nušovė bučerį

West PiiHman

sei-

SpeclaliRtaa gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis, išgydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas iScgzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aft apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistą, 
kur ir kas jums skauda, 
po L-X-2_ L-________‘____

ilgų ginčių įvairių komi- 
privačių (pasikalbėjimų ir 

I vieŠjų diskusijų raudom!vary; 
o taipgi peržiurėjus 
Leninas, Angarietis 

[Stalinas savo raštuose 
išneštai nuosprendis, 
juodu broliu buvę
taip, kaip reikėję pasielgti. Kad 
trečiojo internacionalo princi
pams nėra priešinga išmetimas 
juodo brolio iš svetainės už 
tai, jogei jis peir karštai spau
dęs baltą sesę.

Principas šiuo klausimu at
eičiai nustatyta toks: Spausti 
baltą sesę gali ir baitas <ir juo
das brolis, nes visi juk yna 
broliai. Bet spausti gali tik su 
saiku, kad sesuo nenutrdkštų. 
Ba jeigu nutrofkš ar pritrokš, 
tai žal(xs bus visam (trečiajam 
internacionalui.

Didelė dklžiuma komisarų ir 
eilinių narių pilnai pritaria kal
bamai! nuosprendžiui. Jis nu- 
tainta pridėti prie Lenino te
zių, ir 
vieniais 
lietuvių

Du banditai nušovė Anton 
Reiklus, 40 metų, jo bučernėje,

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Town of Lake
Išsprendė svarbų principų 

klausimą

.Žinote, kai dabar aktyvis 
pasaulinei revoliucijai kelti dar
bais yra siekdink nuslūgęs, tai 
palieka laiko principams gvil
denti.

Todėl, ne taip seniai, musų 
komunistai išrišo klausimą, 
kad juodi broliai yra žmones.

Visi mes su tuo sutiksime. 
O kadangi jie yra žmonės, tai 
turi būti ir musų broliai — 
juodi broliai. O jeigu jie yra 

juodi broliai, tai turi 
su mumis ir gyventi, 
juk logiška — ar ne?

musų 
kartu

Tai

Glansus (liaukas) 
gydys

C. CZEPjUKAS,
Malevojam, popieruojam fintus, 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbą 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel. Brunswick 9131

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 ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Dabsfr jus galite pirkti 
vieną iš šių

HARVEY NAMŲ
Už kainą, už kokią jus niekad dau
giau nebegalėsite gauti. šie namai 
tapo įgyti delei namų statytojo ne
pasisekimo ir yra parduodami už 
mažiau negu statytojui kainavo. 
MorgiČių korporacija, kuri dabar 
juos valdo, NĖRA real estate biz
nyje ir nesisiekia pelno iš pardavi
mo šių namų.

VIETA

(ateityje sikaitysis kaiip 
svarbiausių Amerikos 
komunistų principų.

Vietinis.

S.LA. 55 kuopos susirinkimas;
balsavimas pildančiosios 
rybos; rinkimas delegatų 
mui

Su-šeštadienio vakare įvyko 
savienijimo Lietuvių Amerikoje 
55 'kuopos susi rinkimais. Svar
biausiais sus i rinkim o biznis bu
vo bąlsuoti pildančiąja Susivie
nijimo (tarybą ir rinkti dele
gatus seimui.

Balsų už kandidatus į pil
dančiąja (tarybą paduotai 'tiek:

Prezidento vietai už Gegu
žį — 41; už komunistą — 52, 
už Graičiiuną — 2; vice-prezi- 
dento vietai už Mikalauską — 
44; už komunistų kandidatą— 
51; raištinimko vietai už Jurgc- 
liutę — 41; už komunistų kan
didatą — 53; iždininko vietai 
už K. Gugi — 43; už komu
nistų kandidatą — 43; už Ta- 
reilą — 1; iždo globėjų vietoms 
už Raginfiiką ir Januškevičių 
— po 43 balsus; už komunis
tų kandidatus — 48 ir 47 bal
sai; daktaro kvotėjo vietai Dr.

lllino*is Central gelžkelis nu
samdė Dr. James 'H. Hulton 
daribiniinkų “glansiaims” (liau
koms) prižiūrėti, kad jų našu
mą darbui išlailkyti.

I BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Security Constr. Co.
Kontraktoriai ir budavotojai; rėmo 
(lėbavimas senų ir statymas 
mūriniai ir mediniai garažai; namų 
pakėlimas ir pamatų padėjimas.
Cash ar mėnesiniais išmokėjimais.

Tel. Nevada 1916

naujų;

Late
1929
1929

Paulina ir Marshfield gatvėse, 
tarp 157 ir 159 gatvių, Harvey, 3 
blokai nuo mokyklų ir bažnyčių ir 
vienatinėj Harvey daly, kuri yra 
restriktuųta tiktai dėl rezidencijų.

kurie neklaus justi 
____ ,___ __  bet pats pasakys 

galutino išegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20

fcsip;
3310. Paskiausias 

dos modelis. ' 
gai. Galima* 
arba sunkesnės materijos.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 86, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę. , įjjv.

Paryžiaus ma- 
Tinka kiekvienai pro- 

i siūdinti iš lengvos

Financial
Finansai-Paskolos

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

reikalinga. I
J. NAMON & C6.

6755 S. Westem Avenue
' Tel. Grovehill 1038

tik

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

, “The Ship from 
Shanghai 

dalyvaujant
CONRAD NAGEL, Kay Johnson, 

Loui$ Walheim
Taipgi 

Vitaphone Vodevilio Aktai

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., ęhicago, III.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
“ ‘ “ 2%.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

’ čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No .................

tfieros ..................... per krutinę

mūrinių namų. Komisas tik 
Kreipkitės į

PUBLIC MORTGAGE 
EXCHANGE

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

■,.X_

(Miestas ir valst.)

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Meą taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava,

b

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black $495 

Tųdor; clean as new ......  $335
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.......... $395
Buick 27, 4 door sedan ..........  $275
Nash 27, coaęh ..................... $265
$20 iki % įmokėti, likusius į 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

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

NAMAI YRA MŪ
RINIAI

5 dideli kambariai, dideli užpaka
liniai porčiai, viškos pilnai su grin
dimis (užtektinai vietos dar dėl 
dviejų kambarių). Įbudavotas plum- 
bingas ir daugelis kitų modeminių 
ypatybių, ugnavietė, knygų šėpos. 
Tikrai modemiškas namas.

Furniture & Pianos
TURITE VEIKTI

DABAR!
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios 

$59; 3 šmotų riešuto 
kambario setas $64; 
jo kamb. setas $55; 
$23; pusryčių setas 
rakandai $205.
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

Personai
Asmenų Ieško

Aš, JUOZAS GRIKIENIS, ieškau 
M. Karaliuna, gyvenusio adresu 84 
(ar 1184) Merrimack St., 
Mass. Turiu svarbią jam 
patį, ar kas jį žino, prašau 
ti adresu: M. J. Grikienis, 
Artesian Avė,., Chicago, III.

Woburn, 
žinių. Jj 
atsiliep- 
6729 S.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS patyręs žmogus 
ant farmos. Turi būti blaivus. At
sišaukite vakare. 1608 So. 50 Avė., 
Cicero, III.

REIKALINGAS janitoriaus pageL 
bininkas, unijistas, nevedęs ir nė- 
girtuoklis. Valgis ir guolis. Darbas 
ant visados. 1538 S. Centrai Park 
Avė. Anton Urbikas.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt unijistas, $50 j 
mėnesi, valgis ir kambarys, lengvas 
darbas. 5924 S. Francisco Avė.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
tarpe 50 ir 60 metų senumo, prie 
ruiming House; nereikia patyrimo, 
turi būt pavienis. 477 Deming Place; 
važiuokit Clark St. karu iki 2500 N. 
Clark St.

Per pastarąsias kelias dienas 8 
šių namų buvo pastverti vikrių pir
kėjų. Kiti irgi GREITAI išeis už 
sekamas kainas ir sąlygas., tiktai

$7,750
$500 CASH

Nusispręskite tuojaus pamatyti 
pilnai įrengtą modelio namą,' kuris 
randasi 15727 Paulina Avė., Harvey. 
arba leiskite man jums aprodyti, pa
telefonuojant

MR. BAGDONIS
ar tai

Hairvey 1757
arba

Central 4804
Padarykite tai DABAR.

Atidėliojimas iki rytojaus yra lei
dimas gyvenimo progai pasprukti.

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

A. GRIGAS 4 CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, IR

MODERNIŠKA 5 kamb. muro 
bungalovv, insuliuota; Grand Avp. 
gatvekarių ir M., St. P. traukinių 
transportacija; pigiai. Sav. 2364 
Normandy Avė., Merrimac 3517.

TURIU 3 cash bizniavus lotus 
noriu mainyti ant «*ero automobilio. 
Šaukite Fairfax 5660.


