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Sako Gedimino Pilis 
Vilniuje Nugriuvus

Piliakalnio nugriuvimas davė lenkams 
medžiagos pazaunyti apie “blogus žen-' 
klus” Lietuvai tWI

(Atlantic and Pacific Photo]

Vokiečių laivas “Europa”, kuris sumušė greitumo rekordą, atplaukdamas iš Bremeno į New 
Yorkų i 4 dienas 17 vai. ir 5 min.

Lietuvos. Naujienos

Neav York Times išspausdi
no kablegramą iš Varšuvos, ku
rioj sakoma, kad ten esąs gau
tas iš Vilniaus pranešimas, jo- 
gei nugriuvęs Gedimino pilies 
kalno šonas, o su nugriuvusio
mis žemėmis kartu nugriuvus 
ir Gedimino pilies dalis. Len
kų vyriausybė daranti pastan
gų neleisti tolesnių kalno griu
vimų ir išgelbėti bent tiek pi
lies, kiek dar esą gabiu a jos 
išgelbėiti.

New York Times korespon
dentas, aiškiai lenkų inspiruo
tas, jiasakoja, busiu Gedimino 
pilies griuvimas padaręs Vil
niuje didelio įspūdžio. Iš viso 
esą manomai, kad tai esąs lai
bai blogas ženklas Lietuvai, 
būtent, kad jai gresianti /griu
vimo katastrofa. Kartu, girdi, 
gpauti Vilniuje pranešimai iš 
Lietuvos rodų, jogei ten vieš
pataująs netikrumas, kas ga
lįs atsitikti rytoj — poryt. Da
bartinė Lietuvos valdžia turė
sianti griūti, ir poli liuese lie
tuvių partijose einanti kova 
dėl to, kuriai jų paimti vald
žią į savo rankas. Lietuvių vi

Krupskaja juokiasi Antimonarchinis ju- 
iš Stalino grasymų dėjimas Ispanijoje

l^enino našlė stojo opozicijos 
viršūnėj prieš diktatoriaus 
politiką

BERLYNAS, Inai. 8. — Kaip 
praneša iš Maskvos, Nadežda 
Krupskaja, Lenino našle, pra
dėjo dabar atvirą kovą prieš 
diktiaitorių Staliną ir jo politi
ką, nežiūrint, kad Stalino va
dovaujamoji grupė prieš porą 
dienų oficialiai ją įspėjo, kad 
jeigu ji nenurimsiaivti, ji bu- 
sianiti bolševikišku ’budu nu
bausta.

Pranešime taipjau salkottna, 
kad ką tik įvykusioje komu
nistų partijos Maskvos organi
zacijos konferencijoje Krup
skaja atvirai išėjo jau kaip de
šiniosios opozicijos vadas. Ji 
aštriai Įpuolė Stalino jiolitiką 
ir, be kita, reikalavo, ikad pen- 
kerių metų industrializacijos, 
programas butų pakeistas sep- 
tynerių metų programų.

Du vokiečių lakūnai žu
vo ugny Anglijoje

LONDONAS, bal. 8.—Limps- 
fiel<k\ SiiiTey, nukrito, ore už
sidegęs, vokiečių aeroplanas ir 
du lakūnai žuvo liepsnose.

Aeroplanas vos prieš penkio- 
liką minučių buvo išlėkęs iš 
Croydono kelionėn į Berlyną.

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

Gražu ir traputį šilčiau; len
gvi ir vidutiniai, daugiausia 
pietų krypties, vqjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp .310 ir 450 F,

šiandie saulė teka 5:21, lei- 
<lžiasi 6:23. Mėnuo leidžias/i 
3:51 ryto.

suomenėje, girdi, pasirciškiųs 
aitgrisimas ir nebepeši tikėji
mas, kak! Lietuvos valstybė ga
lėtų išsilaikyti. Lietuvių tauti
ninkai dar turėję vilties į Ber
lyno pagalbi! ir į vokiečių ko
vą su lenkais. Bet kai dabar 
ta kovai pasiliovus ir taip vo
kiečių ir lenkų įvykęs sutari
mas, tai ir didžiausi lietuvių 
entuziastai nuleidę raukas, nes 
matų, kad Lietuva likus visai 
izoliuota. Del to, girdi, Lietu
voje dabai* stiprėjąs judėjimas, 
kad reikią taikintis su Lenki- 
ja, daryti su ja bbt kokią su
tartį, kuria butų garantuota 
Lietuvai nepriklausomybė. Bet 
tai galėsią įvykti tik po to, kai 
Vokietija ratifikuosimiti lenkų- 
vokiecių prekybos 'sutartį, o 
tai tgail’ busią tik apie gegužės 
mėnesio gajų arba birželio pra
džią. Tas ratif'iikia'N’imas busiąs 
galutinas smūgis Lietuvai ir 
dabartinei jos politikai. Kau
nas, girdi, 'turėsiąs ieškoti nau
jų būdų savo valstybei išlai
kyti, jei jos dar nopasdgrob- 
sią komunistiniai elementai, o 
tai jau, girdi, butų visiškas ga
liai Lietuvai.

Krašte laikomi politiniai mi
tingai, kuriuose agituojama 
už respubliką

MADRIDAS, Ispanija, bal. 8. 
— Pastaromis dienomis Ispa
nijoje ėmė pasireikšti stiprus 
ir neramus antimonarchinis 
bruzdėjimas.

Pačiame Madride praeitą 
sekmadienį įvyko skailtmenin- 
gas socialistų ir <lanbininkų 
mitimgais ispanų revoliucinin- 
kų veteranui, Pablui Iglesias, 
pagerbti. Mitinge buvo stiprių 
kalbų prieš monarchiją.

Už antimonarrchines • įkalbas 
vakar vėl buvo suimtas*—an
trų kartų per dvi dieni — ži
nomas respublikini n kas Jose 
Ortega y Gašset, neseniai grį
žęs iš trėmimo.

Sovietai susirūpino 
fiziniu auklėjimu

Nutarė įvesti visoj sąjungoj 
priverstinų fizinį darbininkų 
auklėjimą
MASKVA, bal. 8?— Sovie

tų vyriaiulsybe nutarė įsteigti 
visos sąjungos fizinės kultūros 
tarybą. Tuo bildu sovietų są
junga bus pirmais pasauly kra
štas, kuris įsteigia fizines kul
tūros ministeriją kaip regula- 
rų valdžios aparatą.

Tikslas tokios tarybas įstei
gimo yra padidinti darbo na
šumą ir sukurti augščiiausį ti
pą darbininko, kuris butų ‘‘ak
tingas socializmo kūrėjas ir 
kovotojas”. Taryba turės visas 
regulairaus 'komisariato teises 
iii galią ir kontroliuos visų 
sporto organizacijų ir fizinės 
kultūros draugijų verkimų vi
soje sovietų sąjungoje.

Fizinis darbininkų, valstie
čių, jaunimo ir vaikų auklėji
mas bus priverstinas. Įvairio
se kraišto vietose bus įsteigtos 
tam tikras mokyklos instruk
toriams paruošti.

Ragina Francija nu
traukti santykius su 

sovietų Rusija
Kaltina, bolševikus dėl kursty

mo neramumų franeuzų ko
lonijose ir dėl kenkimo Fran
ci jai

PARYŽIUS, bal. 8. — Pran
cūzų Kolonijų institutas pri
ėmė rezoliucijų, kuria . vyriau
sybė raginama nutraukti san
tykius su sovietu Rusija, dėl
to kad. bolševikaį kųjjstą mai
štus ir sukilimus Fnancijos ko
lonijose, stengiąsi demoralizuo
ti franeuzų kareivius ir jūrei
vius ir iš viso kenkti Fran
ci jaii.

Rezoliucijoje sakoma, jogei 
pats kolonijų mini storis pripa
žinęs, kad pastarieji sukilimai 
Indo-Ki nuošė buvę bolševikų 
sukurstyti.

Britų darbo valdžia 
pasiryžus išnaikint 

vargo landynes
LONDONAS, bal. 8. — Ar- 

thuras GreenAvood, sveikatos 
minis beris ((aiiįbicčių kabinete, 
įnešė pariamenle antram skai
tymui bflių prieš “slums” — 
prieš senas, biauriais, tamsias 
landynes, kuriose Anglijoj dar
bininkams ir beturčiams ten
ka gyventi.

Greenwood pareiškė, kad. 
darbiečių vyriausybė yra pasi
ryžusi vesti energingų kryžiaus 
karų prieš “slums”, iki tos 
biaunios, purvinos, žiurkių pil
nos landynes bus visai išnai
kintos ir iki paskutinis gyven
tojas Anglijoj bus aprūpintas 
padoriu gyvenamu bintu.

Debatuose triukšmingų aplo
dismentų susilaukė ypačiai du 
jauni pairlamento nariai, abudu 
pasakę pirmais savo kalbas: 
Miiss (Megan Lloyd George, li- 

‘beralų va«|o ir buvusio prem
jero duktė, ir (Malcolm Mac 
Donaild, dabartinio darbiečių 
premjero sūnus.

Gandhi sūnūs nuteistas 
6 mėn. kalėjimo

SURATAS, Indija, bal. 8.— 
Riam Das Gandhi, nacionalis
tų vado Mahatmos Gandhi sū
nūs, kuris buvo kartu su ki
tais voluntieriais suimtas už 
druskos monopolio įstatymo 
laužymų, w tapo nubaustas še
šiais mėnesiais kalėjimo. Tiek 
pat kalėjimo įgavo ir keturi ki
ti jo draugai.

Tūkstančiai angliaka
siu Kentucky be darbo

HENDERSON, Ky., bal. 8. 
— Vakarinėj Kentucky daly 
streikuoja daugiau kaip 2,000 
angliakasių, reikalaudami 1917 
metų algų normos.

Be streikuojančių, dar 'keli 
šimtai kiltų angliakasių liko be 
darbo, savininkams uždarius 
kasyklas “(dėl. nepalatnkios an
glies rinkos.”

Didelis Australijos 
Darbo Partijos lai
mėjimas rinkimuose

ADELAIDE, Pietų Australi
ja., bal. 8. — Įvykusiais pra
eitų sekmadienį, rinkimais į par
lamentų Pietų Australijoje Dar
bo Partijos laim|ėjimas buvo 
didžiausias ir visiškas.
t Per tuos rinkimus Darbo 
Partija gavo du trečdaliu visų 
parlamente vietų.

Derasi dėl Anglų ar
mijos ištraukimo 

iš Egipto
LONDONAS, bal. 8.—Egip

to delegacija ir Anglijos, vy
riausybė derasi U ei ištrauki
mo britų kariuomenės iš Egip
to į Suezų.

Egiptiečiai iš karto reikala
vo, kad kariuomenė butų tuo
jau ištrauktai, bet britų vy
riausybe sako, kad tai pada
ryti imsiu septynerius metus. 
Kaip kompromisą, egiptiečiai 
siūlo trejus metus.

Belgų senatas ratifika
vo Youngo planą

BRIUSELIS, Belgija, bal. 8.
— Belgijos senatas šiandie 109 
balsais prieš 1 ratifikavo Haa- 
gos įsu tanu į ir Youngo repara
cijų planų.

Du darbininkai žuvo is-
panų gelžies kasyklose

MADRIDAS, Ispanija, bal. 8.
— Iš Saintandero praneša, kad 
Miono igielcžies kasyklose, vir- 
Išui įgriuvus, keituriasdcišimt 
darbininkų buvo užberti. Du 
jų buvo užmušti, likusieji tris
dešimt aštuoni išgelbėti.1

Trys graikų aviatoriai 
žuvo kolizijoje

ATĖNAI, “Graikija, lba.1. 8.
— Tatoi aerodrome dviem ae
roplanam susidūrus u&imušė 
trys aviatoriai. Abudu aeropla
nai sudužo.

Metodistų bažnyčia 
jau pritaria gimdy

mų kontrolei
NE\V YORKAS, bal. 8. — 

Rytų valstijų Mdtodiiętų epis
kopatų bažnyčios laikoma čia 
konferencija kaip vienu balsu 
priėmė rezoliucijų, kuria pa
reiškiama pritarimo gimdymu 
kontrolei. Rezoliucijoj sakoma:

“Dorovės ir sveikos mokslo 
žinios interesais mes pritaria
me Jokiems įstatymų pakeiti
mams Nei\v Yorko ir (x>nnec- 
•tieuto valstijose, kuriais butų 
ipašatiniti suvaržymai gydyto
jams teikti savo p<acijentams 
svariiių medicinos informacijų 
nuo gimdymų apsisaugoti.”

Kon ferencija i pirmininkavo 
Pittsbungbo (Piai.) vyskupas 
Herbert Welsh.

Estija likviduoja ko
munistines orga- 

mzacijas
TALINAS, Estija, bal. 8.— 

Estų vyriausybė nutarė uždai- 
lyti Ikomunistų organimdijas, 
kurios veikia pagal Maskvos 
įsakymus. Tų organizacijų tur
tas itaiirp pat busiųs konfiskuo
tas.

Komunistams prikišamas at
entatas įprieš gen. Untų, Ta- 
llino įgulos vadą, kuris buvo 
praeitą savaitę gatvėj iš pasa
lų pašautais ir kuris vargiai 1/e- 
igu pasveiks.

40,000 britų tekstilės 
įmonių darbininkų 

gresia lokautas
LONDONAS, bal. 8. — Bri- 

tų tekstilės fabrikini ūkai, ku
rie nori nuiškelti darbininkams 
algas, gresia lokautu, jei dar
bininkai nesutiksiu siūlomo al
gų sumažinimo priimti. Per- 
t rakta ei jose su samdytojais 
darbininkų įsitsitovai pagaliau 
buvo nusileidę, kad algos bu
tų sumažintos ne daugiau kaip 
5 nuoš., tačiau fabrikininkai 
tų kompromiso pasiūlymų at
metė. Lokautas paliestų apie 
40,000 tekstilės darbininkų.

Neramumai Indijoje; 7 
asmenys sužaloti

NEW DELHI, Indija, bal. 8. 
— Shadare, netoli nuo čia, 
šiandie įvyko susikirtimas taip 
(policijas įir indų voluntierių, 
remiančių nacionalistų vado, 
Mahatmos Gandhi, kampanijų. 
Septyni asmenys buvo suža
loti.

Dar apie špionažo afe
rą ir jos gerojus

Vilkickas, žarskis, Kava
liauskas.

KAUNAS. (LŽ.). — šių die
nų sensacija. — lai špionažo 
afera, apie kurių kalba ir ku- 
,rhi domisi ne vien Lietuva. 
Apie jų pranešė užsienių radio 
ir plačiai apraišė spauda.

Įdomu čia ynai tas, kad špio
nažas sugebėjo įsiskverbti j 
svambios organizacijos centrų.

Kai buvo pagautais. buv. vyr. 
štabo virš. Klešoinskas, tiekęs 
žinias SSSR, lai buvo didelis 
dalykais, tačiau Kleščinskas jau 
buvo atsargoj, nedirbo štabe, 
o Vilkickas kaip t ilk dirbo šau
lių s-gos centre. Tiesa, jis ne
buvo svarbus asmuo, buvo tik-

Reikia prohibicijos 
nusiginklavimo kon-

, ferencijos
WASINNGTONAS, bal. 8. 

— New Yorko kongresmanas 
La Guardia, žinomais antipro- 
Inibicaninkas, kalbėdamas apie 
pro h ibi rijos įstatymo vykdymą 
ironiškai pasakė, kad, girdi, ne 
ipio šalį butų sušaukū prohi
bicijos nusiginklavimo konfe
renciją.

La Guardia perskaitei sąra
šą šaujamų armijos ginklų, ku
riuos prohibicijos biuras yra 
išdalinęs savo agentams “pro- 
lnibicijai vykdyti”, būtent: 2,- 
270 revolverių, 593 pišta'lietus, 
370 šautuvų, 14 kulkosvaidžių, 
64 automatinius šautuvus, 6 
medžioklinius šautuvus ir 825 
šratinius šautuvus.

Sprogimas britų ka
ro alive; keturi 

užmušti
HONKONGAS, Kinai, bal. 8.
Britų karo laive Scpoy įvy

ko čia bombos sprogimas, ku
rio keturi laivo įgulos žmones 
buvo užmušti, o trys kiti pa
vojingai sužaloti. Pats laiyas 
taip pat stipriai nukentėjo.

Provincijos lenkų pre- 
sos suvažiavimas

VARŠUVA, bal. 8. — Var
šuvoje prasidėjo provincijos 
įlenk ų spaudos suvažiavimas, 
kuriame dalyvaiuja 110 dele
gatų.

Velykoms
pasiųsk saviesiems margučių nusipirkti. 

* 
r ' flh *

Pinigai dar nueis, jeigu siųsite telegrama. 
Bus greit ir pigu — tik 50 centų daugiaus.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

gau-

šni- 
daž-

tai pastininkas, tačiau jo par 
roigos, kiek žinoma, galėjo jam 
duoti gaili niurnų, jei ne tikras, 
tai noi-s klaidingas žandas 
dyitii.

Pakankamai išaiškint as 
pų veikimas rodo, kad jie 
nad tania uja abiem pusėm ir 
neturėdami tikrų žinių kartais 
jas ir fabrikuoja.

Dabar jau kalbama, kad Vil
ki ckais, norėdamas pasiteisinti, 
nesigaili išdavinėti įvairiausius 
asmenis. O jis, matyt, mokėjo 
daryt 'karjerų, žodžiu, to i “pa
triotas”, kuris už pinigus dir
bo visais, frontais.

Diaiugelį domina klausimas, 
už kiek jis “dirbo?” Turint 
omeny, kati Kileščinskas “dir
bo” už 500 lt., 
kad ir šis įtur 
griūdavo.

Ar Vilkickas 
muo?

galima spėti, 
būt arti tiek

centrinis as- 
Tcnka labai abejo

ti. Su juomi pagauta dar žar
skis, “žaibo” spaustuvės d'air* 
bininkas laužęs ten darbinin
kų vienybę, ir ardęs bendrų jų 
ekonominių reikalavimų įvyk
dymų, dirbęs dar kaž kokioj 
įstaigoj.

Suimtas taip pat Kavaliau
skas.

Pabėgusios iš Zarasų 
kalėjimo moterys jau 

Rusijoj
Praneša, kariKAUNAS.

pabėgusios iš Zarasų kalėjimo 
keturios komunistės (pasirodo 
jau altsidurusios Sovietų Rusi
joj. šiomis dienomis viena jų 
Grifenbergienė jau skaitė per 
rariio paskaitą “apie fašizmą 
ir terorą prieš darbininkus Lie
tuvoje”.

Jei1 sovietų radio leidžia' “in
formacijas” apie fašizmą ir te
rorų Lietuvoje, tai kodėl Lie
tuvos informacijų bitinai nepa
sirūpina painformuoti apie tai, 
kaip Rusijoj komunistai tero
rizuoja darbininkus ir valstie
čius ?

KAUNAS. — I Nuov. Taikos 
Teisėjas 'teisė laikrašti;' ■ 
Juozų Paškauskų 63 m., kal
tinamų pardavinėjus parnogra- 
fiškas (atvirutes. Teisiamasis 
energingai teisinosi, tvirtinda
mas esą jis laikęs atvirutes sa
vo malonumui.

Tačiau teismas to malonumo 
nepripažino ir smarkiai nubau
dė: 1500 litų pabaudos ar 3 
mėnesius kalėjimo. Be to at
imta penkericmis metams tei
sės laikyti laikraščių kioską.

_______________________________ _____ _______________________________________________ .
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KORESPONDENCIJOS
sirinkti, todėl nei vienas nepasi
likite neatėję į šį metinį pikni
ką. Piknikas yra rengiamas 
birželio (June) 8 dieną Amsė
jau “farmoje”, McKees Rocks,

Waterbury, Conn.

Lietuvių Laisvė? Kapinės

Balandžio 11, 1:30 ^vakare, 
103 Green St. svetainėj yra 
šaukiamas masinis susirinki
mas visų lotų savininkų aptar
ti įvairius dalykus dėl naudos 
kapinių. Tad geistina, kad 
kuoskaitlingiausia ateitų visi į 
šj susirinkimą.

Yra 54 lotų savininkai ir iš 
tokio skaitliaus atsiranda viso
kių minčių ir mes galėsime iš
girsti visokių gerų patarimų 
kaip ateityj kapines pagražinti.

—L. Vidžiūnas1, Sek. Kapinių.

siu,—buvo visako. Ir komunis
tai ir kai kurie seni nariai peikė 
Centro Valdybą. Bet kai atėjo 
rinkimai, tai balsavimo rezul
tatai buvo tokie: Gegužis gavo 
58 balsus, Mikalauskas; 55. Jur- 
geliutė 63, G ūgis 59, Ragins- 
kas 69, Januškevičius 56 ?r Dr. 
Klimas 59. Už bolševikų kan
didatus paduota nevienodai, — 
nuo 30 iki 40 balsų. Graičunas 
gavo 6 balsus, o Tareila tik 2.

Delegatais’ išrinkta keturi 
geri tėvynainiai ir vienas bu
vęs bolševikas. Būtent: J. 
Marcinkevičius, F. Povilanskas. 
J. Kasputis, J. Balčaitis ir Kren- 
ca.

Atrodo, kad komunistai džia- 
bo negaus.—Ten buvęs.

Pa. Laikas parinktas patogus 
prieš įvykstant SLA. seimui 
Chicagoje. todėl tikimės, jog tu
rėsime daug svečių ir iš kitų 
lietuvių apgyventų kolonijų, nes 
važiuodami (SLA. kuop. atsto
vai) SLA. seiman sustos pake
liui Pittsburghe. Pelnas iš pik
niko skiriamas' nuvežimui apskr. 
kuopų atstovų seiman. Taigi 
brangus lietuviai (ės) visi reng- 
kimės prie šios iškilmingos ir 
linksmios metinės šventės—SL 
A. pikninko birželio 8 d.

SLA. III ap. Paren. Kom. 
Pirm. Paul Dargis, 
Sekr. J. Jasulaitis.

Westville, III.
Kanadiečių domei

Bukite atsargus:
I

Susivienijimo kuopos balsavimai Racine, Wis.

į Winni£egą. Nors Dudonis 
buvo apsidraudęs ant $1000. 
vienok jo moteriai dėl kažkokių 
priežasčių tų pinigų neatmokė
jo. Tada Gudonienė pasijuto 
dideliame varge. vJi kreipėsi į 
Winnipego Lietuvių Darbininkų 
Pašalpinę Draugiją, prašydama 
išpirkti nors gelžkelio tikietą j 
Toronto. Draugija jos' prašymą 
priėmė ir išrinko specialį komi
tetą kolektavimui aukų iš Win- 
nipege gyvenančių lietuvių. Au
kavo sekamai: Ko&tantas Cin
kus ir A. Monkus po $3; P. 
Gudžiūnas, V. Steponavičius ir 
P. Blusis po $2; A. Narutavi
čius $1.50; J. Urbonavičius, S. 
Findlay, M. Vidrukas, S. Savic
kas', A. Urbonas, S. Monkytė, 
N. Monkytė. K. Vytas, M. Mo
tiejūnas. O. Pranckauskytė ir O. 
Sematel po $1; P. Pūras, J. 
Kazinskas, J. Kazukas, T. Mar- 
šalienė, J. Karalius, R. Tvyčius, 
A. Shiller, K. Jerušauskas. P. 
Gutauskas ir B. Podžiunas po 
50 centų. Su smulkesnėmis au
komis viso susidarė $30.75. Tie

pinigai tuoj tapo įteikti Duno- 
nienei.

Aukų rinkime daugiausia pa
sidarbavo Juozas Urbonavičius, 
Vladas Zasas ir Kazys Žilins
kas.

—Kazys Beniušis, 
W. L. D^P. D. Rašt.

Toronto, Ont.

Iš jaunimo gyvenimo

Balandžio 6 d. SLA. 18 kuo-j 
pa turėjo susirinkimą, kuriame 
buvo renkami delegatai į Seimą I 
ir balsuojama už Pildomąją! 
Tarybą. Išrinkta trys delega-l 
tai. Nepateko nei vienas mask-l 
vinis. Delegatais' išrinkta: E.l 
Endželienė, F. Mosteikienė ii’ A. . 
Aleknienė.

SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimai

SLA. 100 kuopa laike susirin
kimą bal. 6 d., 2 vai. po pietų, 
Union Hali. Narių susirinko 
skaitlingai, nes buvo kviečiami 
per atvirutes. Balsavime Cent
ro Valdybos du balsu išėmus

Už Pildomąją Tarybą 
ta sekamai:

Ant Prezidento:
S. Gegužis
M. Bacevičius
Dr. A. L. Graičunas
Ant VicePrezidento:
A. Mikalauskas,
P. J. Petronis
Ant Sekeretoriaus:
P. Jurgeliutė
E. N. Jeskevičiute
Ant Iždininko:
K. P. Gugis
B. Salaveičikas
J. Tareila
Art Iždo Globėjų:
M. A. Raginskas
J. Januškevičius
D. G. Jusius
L. Joneikis
Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. E. G. Klimas
Dr. M. Palevičius

balsuo-1 iš balsavusių 26, 24 balsai te
ko Sargybos Komiteto rekomen- 

. duojamam sąrašui.
51 Atstovais išrinkti rimti lietu- 
20 viai. seni SLA. darbuotojai: M.
2i Kasparaitis ir J. Kapočius; al- 

ternatu Juozas Balčaitis.
56 i Susirinkimas praėjo tvarkiai 
19 ir ramiai, be jokių neslisipra- 

itimų.
521 Nutarta ruošti birželio mene- 
28 šio 100 kps. naudai parengimą;

i komitetą išrinkti A. Klapa- 
tauskas, Juozas Balčaitis ir M.

19 į Kasparaitis.
5 —SLA. 100 kps. narys.

P. S. Jaunuolių SLA. 369 
51 kuopa atstovu išrinko rimtą lie- 
56 tuvių jaunuoliį Stasį Grimalį 
U ir atidavė balsus už tuos pačius 
131 serus C. V. kandidatus. Gavo 

keletą naujų narių, ruoš vaka- 
56 lėlį. Jaunuolių kuopa auga pa- 
23 sušokėdama.

—N.

Rockford, III.

SLA 77 kuopos susirinkimas

Pittsburgh, Pa.

Bolševikai ir jų talkininkai 
pralaimėjo

Toji kuopa laikė savo susi
rinkimu, kuriame buvo balsuo-, 
jama už Pildomąją Tarybą iri 
renkami delegatai j Seimą. Bal-| 
savimo rezultatai tokie:

Ant prezidento:
Gegužis 82
Bacevičius 56
Graičunas 6

Į 
Ant vicc-prezidento:

Mikalauskas 84
Petronis 58

Ant' sekretoriaus: |
Jurgeliutė 82
JaskeviČiutė 66 I

Ant iždininko:
Gugis 75
Salaveičikas 58
Tareila 3

Ant iždo globėjų:
Raginskas 74
Januševičius 78
Jucius 57
Joneikis 51

Ant daktaro-kvotėjo
Klimas 80
Palevičius 51
Delegatais į Seimą išrinkta 

septyni asmenys ir visi išmin-: 
tingi žmonės, kuriems Susivie
nijimo reikalai artimi ir supran-i 
tami. Maskvos garbintojai rin-l 
kiniuose prakišo. —X.

Įvyko SLA. 40 kuopos susi
rinkimas. Bolševikai ir jų tal
kininkai tareiliniai balsavimuose 
Pildomosios Tarybos prakišo. 
Susirinkime dalyvavo apie 70 
narių, bet balsavo tik 58. Už 
senąją valdybą paduota 45 bal
sai. Bolševikų kandidatai ga
vo 11 balsų, o Tareila tik 2. 
Išrinkta penki delegatai. Visi 
dabartinės valdybos rėmėjai.

Padaryta įnešimas, kad Pil
domoji Taryba ištirtų 57 kuo
pos skandalą su Centro organi
zatorium A. Žuku ir to skanda
lo kaltininkus nubaustų sulig 
konstitucija. Antras įnešimas, 
kad Pildomoji Taryba pašauktų 
atsakomybėn Simokaitį, kuris 
šlykščiausiai šmeižia valdybą ir 
atskirus žmones. Taryba turi 
pareikalauti iš Simokaičio fak
tų. Jei jis jų nesuteiks, tai ta
me atvėjyj jis turi būti iš
brauktas iš Susivienijimo.

—40 kuopos narys.

Kad Amerikos lietuvių komu
nistų dienraštis “Laisvė” daž
nai išleidžia visokių agitacinio 
turinio brošiūrų ir lapelių pla
tinimui tarp darbininkų, — ta
tai yra žinoma visiems Kanadoj 
gyvenantiems lietuviams. Ta
čiau ne visi žino, jog tos rūšies 
literatūra Kanadoj yra griežtai 
draudžiama platinti.

Aš priklausau prie vvinnipi- 
giečių suorganizuotos Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos ^17 kuopos. Ei
nu tos kuopos sekretoriaus par
eigas. Ir man tikrai teko su
žinoti, jog “Laisvės” leidžia
mos brošiūros ir lapeliai negali 
būti platinami Kanadoj. Pla
tintojai, —ypač jeigu jie yra 
ateiviai, gali patekti į kalėjimą 
arba būti deportuotais.

Tuos savo žodžius aš galiu 
dokumentaliai patvirtinti, nes 
dar pereitais metais gavau iš 
Ottawos, nuo Kanados valdžios 
du laišku. Tai buvo įspėjimas 
neplatinti nelegalįšką literatū
rą • *

Kadangi man tikrai žinoma 
jog Amerikos Komunistų Par
tijos lietuvių sekcijos biuras be 
jokios atodairos siuntinėja sa
vo agitacinę literatūrą visiems 
kurių tik adresus turi, tai aš 
ir noriu įspėti kanadiečius, kad 
jie apsisaugotų. Tos propagan- 
diškos brošiūros ir lapeliai 
jiems jokios naudos neatneš, o 
nesmagumų gali pridaryti dau
giau nei jie tikisi.

Dar kartą pakartoju: visi 
Kanados lietuviai, kurie norite 
šioj šalyj ramiai gyventi, buki
te atsargus su propagandiškų 
lapelių ir brošiūrų platinimų.

Kazys Beniušis
Winnipego Liet. Darb. Paš. 
Draugijos rašt. ir ALDLD 
217 kuopos protokolų ir fin, 
rašt.

r

Winnipeg, Kanada
Sušelpė našlę

Pittsburgh, Pa.

SLA. IILčio apskr. piknikas

Kenosha. Wis.

SLA. 212 kuopus susirinkimas

Kiekvienais metais nuo pat 
IILčio apskričio įsikūrimo yra 
priimtas paprotys rengti meti
nį pikniką, kuris visuomet bū
na didžiausiu ir pasekmingiau- 
siu Pittsburgh’o apylinkėje.

Šiais metais irgi įvyksta toks 
metinis piknikas. Tačiau šia

Praeitų metų pavasarį iš Lie
tuvos atvažiavo Veronika Du- 
donienė su savo dviem mažom 
dukterim. Atvažiavo ji pas' sa
vo vyrą Aleksą Dudonį, kuris 
irgi neperseniausia buvo iš Lie
tuvos atvykęs. Gyveno jie 
Fort Whyte, kur randasi apie 
dešimtis lietuviškų šeimynų ir 
apie 50 kitataučių. Kaip tik 
tuo laiku, kai moteris atvažia
vot tai Dudonis susirgo ir pri
verstas buvo važiuoti į Winni- 
pegą ligoninėn. Moters padėtis 
pasidarė labai sunki. Tačiau jai 
i pagelbą atėjo> darbininkai, ku
rie kartu dirbo su jos vyru. Jie 
padarė rinkliavą ir surinko 
$100. Aukavo visi. Dudonis 
šiek tiek pasveikęs vėl stojo į 
darbą. Bet kadangi jis' nebuvo 
ganėtini sutvirbėjęs, tai liga at
sinaujino ir jis priverstas buvo 
grįžti atgal į ligoninę. Darbi-

— ------ bus iškilmingiausias ir margiau-
.Balandžio 6 d. įvyko SLA. sias iš visų pirmiau buvusių.

212 kuopos susirinkimas Ger- kadangi prie šio pikniko jau iš
mali American svetainėj. Susi- tisi metai rengiamasi. Pikniko 
rinkimas buvo šauktas atviru- programa bus labai įvairi ir į- 
tėmis. Narių susirinko 98, o domi, taip kad bus užganėdinti 
tuo tarpu kuopa viso turi 170. juomi žili ir ženoti, ir ypač ma- 
Danu apie susirinkimą nerašy-Į liautieji vesti, nes bus iš ko pa

niukai ir vėl atėjo moteriai į 
pagalbą ir surinko šimtą suvir-
šum dolerių.

šį kartą- liga pasirodė tebaik.
komplikuota ir užsitęsė gana il
gai. Dudonis nebeatlaikė iri 
spalių mėnesyj pasimirė. Pq jo|
mirties našlė persikėlė gyventi

Pirmiems pavasario saulės 
spinduliams prašvitus, nuo pat 
ryto žmonės ėjo pasivaikščioti 
ir pakvėpuoti tyresniu oru. 
Džiaugėsi pavasariu visi, — ir 
senas ir jaunas, nes visiems žie
ma įkyrėjo, visus' įvargino. Ir 
aš su kitu bedarbiu išėjau pa
sivaikščioti ir pasidžiaugti šil
tesniu oru. Ypač ir todėl, kad 
šiltas oras teikia vilties grei
čiau darbą gauti. O darbas reiš
kia duonos kąsnį.

Ėjova Queen gatve. Staiga 
pasigirdo lietuviški žodžiai ir

juokas. Tas' garsas ėjo iš vi
daus. Užėjova pasižiūrėti. Iš 
pradžių per durnus sunku buvo 
ką nors matyti. Girdėjosi tik 
lazdų ir bolių daužymas. Priė
jus; kiek arčiau prie stalų, pa
matėme, visus Maskvos' garbin
tojus, kurie Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos susirinkime 
buvo susinešę visas bolševikiš
kas biblijas' ir kėlė triukšmą. 
Taigi tie visi “susipratę” svie
to gelbėtojai nuo pat ryto, net 
prakaitą liedami, daužo boles. 
Ir prisirinko jų tiek, kad butų 
galėję didelį mitingą atlaikyti, 
įteikėjo tik vienam jų su bolše
vikiška biblija ant stalo užsi
rioglinti.

Net šiurpu pasidarė. Jie prie 
kiekvienos progos bando kitus 
mokyti, o patys leidžia laiką 
kvailiausiu budu. Apsišviesti jie 
visai nesistengia, nors progų 
yra gerų: turime keletą, skai
tyklų.

Tikrai gerai Lietuvių Jauni
mo Sąjunga daro, kad nepasi
duoda jų įtakai. O reikia pasa

kyti, kad draugijoj bolševikiš
kų davatkų yra beveik puse. 
Kai Sąjunga rinko sau organą, 
tai jų “garsus” kalbėtojas net 
keturis kartus skaitė balsus ir 
kiekvieną kartą bandė sumažin
ti balsus, paduotus už “Naujie
nas”’. Tik pirmininkui pagrū
mojus. jog jis busiąs priverstas 
pats skaityti balsus, Stukas su
rado, kad už “Naujienas” pa
duota daugiau balsų nei už 
“Laisvę”.

“Naujienų” išrinkimas Sąjun
gos organu bolševikams buvo 
didžiausis smūgis, nuo kurio jie 
ir dabar negali dar atsipeikėti.

Visur buvęs miško paukštis.

SIUSKIT PEK.
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

16 prašo Lietuvos žmonėsr 
taip patana Lietuvos bankai

■f ’;

■MMymeta kaip
geresnis cigaretas

VIENINTĖLĖ Camel cigaretų inspiracijai mintis buvo padaryt 
juos geriausios rūšies. Nuo pirmo Camel cigarete išdirbimo 
laiko, ta viena mintis atskyrė Camels nuo kitų.

Geresnės tabakos sumanymas, su neprilygstamu sumaišymu, 
išdirbtu didžiausia priežiūra—tas viskas—yra užtikrinti malo
numą rūkant.

Tas yra idealas ir už kiekvieno pakelio Camel cigaretų prak
tika. Tas padarė Camel populiariškiausiais cigaretais. Daugiau 
milionų rinko Camel malonumo rūkymui, kaip kiti cigaretai 
turi globėjų.

Camels
malonumui

O J.
Compjny, Winston.Salctn, N. C.

RoynoMs Tobaeto
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Ar žmogus <n kilęs iš težilzionis?
Darvino mokslo daviniais pa-

šių laikų žmogus jau labai kurių savybių labai panašių i 
plačiai yra pažinęs pasaulį, žmogaus savybes, 
daug gamtos paslapčių yra ati
dengęs, daug visokių seniau ne- siremdami, kai kurie net rim-
girdėtų neregėtų dalykų *yra ti mokslininkai įrodinėjo žmo- 
patyręs, bet kaip ir iš kur jis gų esant kilus iš beždžionės ar- 
pats yra atsiradęs, tikrai dar ba, kad beždžionė ir žmogus 

ir beveik nėra davinių yra kilę iš vieno pirinuonio. tai
gi yra kraujo giminės.

Beždžione kaipo artimu žmo
gui padaru domėtasi ir senovė
je. Beždžionės užima žymią Vie
tą senovės kultuose (tikėjimuo
se) ii- mitologijoj. Senovės egip- 
tėnai dresiruotas (mokytas) 
beždžiones laikydavo prie mal
dyklų, ir jos dalyvaudavo tiky
binėse apeigose. Muziejuose yra 
egiptiškų paveikslų, vaizduojan- 

.. , čių rašančias’, grojančias muzi-
apie gi esnęt^s įrankiais ar net besfonel- 
meko tikra’ . . .... ...dziancias beždžiones. Si 

malajai, ’ Borneo salos gyvento
jai, beždžiones vadina “giriniais ba orag-utanai 
žmonėmis” ir yra įsitikinę, kad 
beždžionės moka kalbėti,

nežino 
tam, kad tikrai sužinotų.

Rašytine, vadinasi visai pati
kima, žmonijos istorija siekia 
labai netolimų praeitį. Rašyti
nių žmogaus paminklų ras«ta tik 
apie 6 tūkstančius metų Į pra
eitį. Bet tai tik paminklai. Kiek 
aiškesnių, žinoma, ne tokių kaip 
šiandieniniai, žmogaus raštų, 
liudijančių apie to laiko gyve
nimą, siekiama dar artimesnės 
praeities. Vainas 
žmogaus praeiti 
nežinoma.

žmogus, susiti
kęs sii gorila trofikų miške, ga
li išsigelbėti tik taikliu šuviu. 
Gorilos rankos dar trumpesnės 
kaip orango ir siekia vos-vos že
miau kelių. Iš bendros išvaizdos 
gorila daro nejaukų kažin kokio

| KLAIPĖDA
nes, 3. siauranoses senojo pa- vo pataitę su vaįkais medyje ir 
šaulio beždžiones. Pastaroji gru- didvyriškai gina juos nuo gTO- 
pė dar dalinama Į šungalvinos buonių žvėrių.
arba šunines ir žmoginės bež
džiones.

Savo kūno sudėjimu ir gal
vos kiaušo sudarymu lemurai 
ir Amerikos žemyno beždžionės 
tiek daug skiriasi net nuo Se
nojo pasaulio beždžionių, kad žmogaus ir žvėries mišinio įspu- 
apie jų panašumą Į žmogų vi- di. Gorilų dabar palyginti retai 
siškai ir kalbėti netenka. Tas 
pat galima pasakyti ir apie šun- 
galvines beždžiones, kurios be
veik niekuo nesiskiria nuo dau
gelio kitų žinduolių gyvulių.

Daug daugiau panašios yra j 
žmogų žmoginės beždžionės, ku

rių išliko tik keturios genty r.. 
Azijoj Malajų salyne 
pačios mažiausios 
ūgio) 
rankos tokios ilgos, kad stovė-

gyvena
(1 metro 

beždžiones gibonai. Jų

sutinkama vakarinės Afrikos 
tropikų miškuose.

Vidurinėj ir Pietų Afrikoj su
tinkama labai daug šimpanzių. 
Šitų linksmų ir tikrų juokdarių 
beždžionių dažnai galima pama
tyti žvėrynuose, bet dėl netin
kamo klimato Jos čia neilgai 
gyvena, šimpanzių rankos dar 
trumpesnės, o ilčių jos visai ne
turi.

žmoginės’ beždžiones panėši į

OSCAR
II

Iš NEW YORKO

Gegužes 24
11 vai. r.

damos išsitiesusios, lengvai pa- žmogų ne tik savo išviršine iš
siekia žemę ir atsiremia. Tam vaizda, bet ir savo jutimų bei

ienų 'pačiam salyne, Borneo ir Sumat-| dvasinės veiklos reiškiniais.

Užsisakykit vietą 
dabar.

Del žemiausių kai
nų ir tolimesniu ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuotų Chica- 

gos agentu:

TIESIAI 
be persėdimo 

Didžiuoju laivu

500 Mel" 
SUKAKTUVES

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
VYTAUTO 

mirties.
VISI LIETUVIAM VISOSE 

ŠALYSE
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda- 
dami savo tėvynę.

Scandinavian American Linija
vieną iš savo didžiausiu laivų tiesiai 
New Yorko i Klapėoą.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

siunčia 
iš

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu i* pažiuro* 

• daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 

, pirmin.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 

! dantis yra nešvarus, tai jus no- 
į toms ar nenoroms turėsite ta 

kaipo užmetimą tam žmogui. O 
< tuo tarpu gal-but toks pat už

metimas yra daromas ir jums, 
dantų tepalas, valo 

dantim nauju bu d u. Muau che- 
nikai pagalio* surado sustata 
kurą iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalas — tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo ii- 
rištaa.

Didelė tūba Listerine dantų 
i tepalo kainuoja tik 25 centai; 

Eausite per savo aptickoriu. 
ambert Pharmacal CoM Saint

i
i

ros' salose, gyvena orangai ar-P 
(anot Čiabuvių

giriniai žmonės”). Jų rankos 
tik jau trumpesnės kaip gibonų, — 

tyčia nekalba, kad jų neprivers- siekia tik blauzdas. Jų ūgis ■— 
tų dirbti. Indusai beždžionėlę vidutinio žmogaus ūgis. Orango 

jau ir Šv. Rašto aiškintojai sa- gulmaną laiko per šventą; anot kūnas apaugęs rusvų plaukų 
ko, kad ten minimosios pašau- jų šita beždžionė yra pavogusi kuokštėmis. Orangai, kaip ir gi- 
lio kūrimo dienos visai nėra pa- iš dievų ugnies ir atnešusi žino- bonai, laikosi paprastai medžių 
prastos dienos, o yra tam tikri, inems. | šitas beždžiones persi- šakose, ir ten miegoti Įsitaiso 
gal ir labai ilgi laikotarpiai, perI keliančios ir kai kurių mirusių-{sau gulyklas.
kuriuos laipsniškai ir kūrėsi | ją sielos. Kai kurie Indijos ku- 
musų žemės negyvasis, o vė
liau ir gyvasis pasaulis. Taigi 
šiandien jau visų pripažįstama 
pasaulio, žinoma, ir gyvijos evo
liucija.

Daugelis mokslininkų iki šių 
laikų, pasiremdami Įvairių ty
rinėjimų daviniais’, yra pasisa
kę, kad atrankos keliu susida
rė vis tobulesnių, vis naujų gy
vių rūšių. Gemalo raidos tyri
nėjimai* parodė, kad gemalas 
motinos ysčiuje pereina visą 
eilę vadinamų stadijų, prade
dant žemesnio laipsnio gyvio 
pavidalu ir baigiant paskutiniu 
savo tėvų pavidalu, žmogaus 
gemalas šiuo atžvilgiu taip pat 
neatsilieka ir iš karto jis nebū
va panašus į žmogų bei turi kai 
kurių nežmoniškų savybių. Iš 
šitų ir dar iš kitokių davinių 
sprendžiama, kad kiekvienas 
aukštesnio laipsnio gyvis ka
daise yra gyvenęs žemesnį laips
ni, ii- tik per ilgą evoliucijos 
raidos’ laiką ir pasiekęs dabarti
nio savo laipsnio.

Mokslas iš evoliucijos dėsnio 
neišskiria ir žmogaus. Jis sako, 
kad kadaise ir žmogaus butą 
visai kitokio negu dabar jis yra. 
Ir su tuo reikia sutikti, žinoma, 
ieškoti tos' gyvio rūšies, iš ku
rios evoliucijos keliu išsivystė 
žmogus, butų bergždžias dar
bas, jei mes pažįstame tik ne
tolimą žmogaus praeitį. Mums 
tenka jau tik spėlioti apie pir
mini žmogų, kurį bent pusžmo- 
giu pavadinti galima.

Pasirodžius mokslininko Dar
vino darbams’ apie gyvybes evo
liuciją žemėje, atsirado labai 
stropių jo mokslo aiškintojų, 
kurie padarė išvadą, jog žmo
gaus pirmuonis yra beždžionė, 
jog žmogus yra kilęs iš beždžio
nės, nors pats Darvinas tokios! 
išvados nepadarė.

Bet Darvino mokslo darbuose 
yra beždžionių pingimties ir jų 
gyvenimo tyrinėjimų, kūne įro
do beždžionę esant aukščiausio! 
laipsnio gyvuliu, turinčiu kai

(Bus daugiau)
žmogaus že-O gal iš tikrųjų 

mėje ir gyvenama tik keli tūks
tančiai metų, kaip Biblijoj yra 
parašyta?

Pasirodo, kad ne. šiandien

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP t .
45’59 So. Paulina St.

arha j

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.Galvos Skaudėjimas

ŠALČIAI
SKAUSMAI „ |

Greitai palengvinami 
su 

ORANGEINE MILTELIAIS 
KLAUSKITE SAVO 

APTIEKININKO
10c ir 25c

oaaNGEiNE
(POVVDERS)

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chieago

—rarsun visame pasaulyje

Pinaud's
Shampoo

Palieka Jukų plaukus 
blizKinčiuR, sveikus ir 

ne per sausus! Juru 
mėgiamoj sankrovoj — 
arba rašykite tie! nemo
kamo seinpelio i Pinami, 
Dept. M., East 21 
St., New York. _____

HAMPOO
Maitinasi dau

giausia medžių vaisiais, bet ne
atsisako ir kiaušinių, vabzdie- 
nos, paukštienos ir mažų žvėre-

nigaikščiai išveda savo giminę 
iš beždžionių ir net labai di
džiuojasi savo ilgauodegiais pro- lių. Gyvena orangai nedidelėmis 
tėviais.

Beždžione, kaipo artimu žmo
gui padaru, domėtasi ir vėles
niais laikais.

Ne pro šalj Čia bus arčiau su
sipažinti ir su pačiomis beždžio
nėmis, į kurias, kaip matėme 
buvo bandoma žiūrėti, kaip į 
žmogaus gimines.

Beždžionių yra įvairiausių 
veislių. Zoologijos mokslas jas 
skirsto į tokias grupes: 1, pu
siau bt/ždžiones arba lemurus 
(Madagaskaro saloje), 2. plokš- 
čianoses ilgauodeges Naujojo 
Pasaulio (Amerikos) beždžio-

llllllllllllllllllllllllllll

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
bendruomenėmis, kurias papras
tai sudaro tėvai su savo vaikais, 
vadinasi, šeimomis. Orango 
ginklas — aštrios iltys stip
riuose žanduose, žmogaus oran- 
gas nepuola, greit duodasi pri
jaukinamas ir nelaisvėj parodo 
“geraširdiškumo” ir sumanumo.

Afrikos gorila, pati stambiau
sia žmoginė beždžionė, savo 
ugiu neapsileidžia augalotam 
vyrui, pasižymi stiprumu, dide
lėmis aštriomis iltimis. Gorila 
patinas yra geras šeimos’ galva. 
Nuolatos laikydamasis po me
džiu, jis rūpestingai saugoja sa-

DIDELĖ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 

metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė sutvar
kymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spektakliais, pa
rodomis visuose kaimuose ir miestuose.

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tų 
viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir drau
gais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. "CLEVELAND”
KURS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO BIRŽ. 7, 1930 

IŠ BOSTONO BIRŽ. 8, 1930
• Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel.
Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos

Del informacijų kreipkitės prie bile agento nario

Lietuvių Laivų Agentų Asociacijos

arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chieago.
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■ ______ ______________TIESIAI Į KLAIPĖDĄ Feen;amint
1930

1930

IŠPLAUKIMAS

LITUANIA .... Balandžio 17

Gegužes 1POLONIA

Laivo vardas New Yorko

DEL ISIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo 1 
Gydykit kiekviena įsiūlo
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

LAIVŲ 1930 M.
Tiesiai ii

Laivo vardas - Klaipėdos

’kVYIĄUTO
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Suknia Tik

Mėtos _

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu 
Pilną Įvairumų Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

Žemiausios Kainos Tiesiai i Klaipėdą 
Trečia klesa j vieną pusę ................... $107.00
Trečia klesa i abi pusi ....................... $181.00
Turistinė trečia klesa i vieną pusę .... $128.50 
Turistinė trečia klesa i abi pusi (min.) 204.00 
Cabin klesa ...............:.............................. 142.50

Promenados Dėsnis: Už vietas turistinė 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 i Lietuvą, o j Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į vieną pusę o 
$12.50 i abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
vieną pusę. Į ibi pusi $11.00.

U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriam.

ESTONIA Gegužės 17

LITUANIA ....... Gegužės 26

POLONIA ....... Gegužės
LITUANIA .......  Birželio
LITUANIA ....... Liepos
ESTONIA .... Rugpiučio 
LITUANIA .... Rugpiučio 

POLONIA ....... Rugsėjo

27
16
22
18
26

16

HAS 
MADE GOOD wlth 
miUions!

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 

NELAUK PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 8—10 BRIDGE ST, NEW YORK, N. Y.

UNION TRUST BLDG., PITTSBURGH, PA. 616 ST. JAMES ST, MONTREAL. CANADA
Same Price for Over 

38 Years 
25 ouncei for 25/ 

Pure—Economical 
EfHcient 

MILLIONS OP POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each

tMadc by
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NAUJIENOS
1’h v Lithuantan Daily New» 

Ihiblished Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subicription RatMi
$8.09 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicafto
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th. 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 8rd 1879

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia "Naujieną” 
Bendrovė. 1789 So. Hslsted 9t.. Chi- 
cago. III. Telefonai Kooaevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — naštų:

Metama  $8.00
Pusei meti]_ ____  4.00
Trims mėnesiams----------------- 2.00
Dviem minesiam 1.50
Vienam mineaiui_____________ .75

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija 8c
Savaitei   18c
Mineliui______—__________ 75c

Suvienytos® Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metama $7.00
Pusei mete 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur ulsieniuoae 
[Atpiginta]

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metu________________ 4.0S
Trima mėnesiams------- -------  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

komunistų taip, kaip kadaise Ignaco Loyolos klau
sydavo jo pasekėjai. Todėl aišku, kad komunistų 
vadai į visus lojalumo (ištikimybės) reikalavimus 
tikybos srity žiuri, kaip į tiesioginį pasikėsinimą 
prieš jų tikybinę dogmą-

“Komunizmas yra tokia pat kariaujanti tikyba, 
kaip kad buvo islamas (Mohameto įsteigta tikyba. 
“N.” Red.). Nėra jokios prasmės bandyti įtikinti 
kame nors bolševikus, nes jie yra tikibiniai fana
tikai.”
Su tikyba bolševizmas turi panašumo ne tik tame, 
jo vadai skelbia dogmas, į kurias visi bolševizmo

CHICAGA NE TAIP JAU BAISI

Nekokį vardą turi Chicaga Amerikoje ir plačiam- 
jam pasaulyje. Apie ją nuolatos rašoma, kaip apie pa
sibaisėtiną plėšimų ir žmogžudybių centrą; ji yra nuo
latos pajuokiama vodeviliuose, ir užsienyje daugelis 
žmonių, prisiskaičiusių sensacingų telegramų apie Chi- 
cagos butlegerių kautynes, mano, kad Chicagoje ir gat
vėmis esą pavojinga vaikščioti.

Bet ar Chicaga yra užsitarnavusi šitokią reputa- 
ei ją?

Jeigu taip, tai kiti Amerikos didmiesčiai yra dar 
blogesni. Koroneris Herman N- Bundesen palygino sta
tistikos žinias apie įvykusias pernai metais žmogžudy- 
bes įvairiuose Amerikos miestuose ir surado, kad ant 
kiekvieno 100,000 gyventojų žmogžudybių įvyko:

Chicagoje 12.7, Sacramento 18.5, Detroite 18.6, 
Miami 22.3, Cineinnati 23.2, Kansas City 24.8, Houston 
27.6, New Orleans -28.9, Lexington 39.0, Jacksonville 
46.9, Atlanta 51.0, Birmingham 51.3, Memphis 66.8.

Reikia, beje, pastebėti, kad beveik visi tie didmies
čiai yra vakarinėse valstijose. Nors tas gali kai kam 
pasirodyti keista, bet yra faktas, kad pramoninguose 
rytuose yra, bendrai imant, mažiau kriminalių prasikal
timų, negu agrikulturiniuose vakaruose.

Sulig savo geografine padėtim, Chicaga priklausė 
“viduriniems vakarams”- Ji turi šiek-tiek “laukinių va
karų” ypatybių, bet, kaip aukščiaus paduotosios skait 
linės rodo, toli gražu ne tiek daug, kaip daugelis įsi
vaizduoja. Kriminalybės atžvilgiu ją net Detroitas pra
lenkia.

Antra vertus, Chicaga kai kuriais atžvilgiais yra 
patogesnė vieta žmonėms gyventi, negu dauguma did
miesčių rytuose arba vakaruose. Chicagos skolos, pa
dalinus jas lygiai tarp visų gyventojų, išneša tik $95, o 
Clevelando — $136, Detroito — $163, Pittsburgho — 
$175, Philadelphijos — $199, New Yorko — $245. Gi 
mokesnių (taksų) rata Chicagoje yra žemesnė, negu 
daugelyje kitų miestų.

Nuo kiekvienų $1,000 turto, apdėto taksais, chica- 
giečiai mokėjo 1928 m. $19.40 mokesnių, Clevelando gy
ventojai — $20.00, Detroito — $21-75, New Yorko — 
$23.88, Bostono — $25.92, Pittsburgho — $32.16.

Chicagos vardą gadina daugiausia tas triukšmin
gas karas, kuris nuolatos eina tarpe ginkluotų gaujų, 
tarnaujančių stambiemsiems butlegeriams. O butlege- 
riai su jų “gengsteriais” tai — tiesioginė prohibicijos 
pasėka.

kad
sekėjai turi aklai tikėti, po baime būt išmestais iš “vier- 
nųjų” tarpo, netekti teisių ir net duonos kąsnio. Yra 
bolševizme da ir kitų grynai religinių savybių. Jisai' taip 
pat, kaip visos kitos religijos, yra labai išvystęs savo 
mirusiųjų vadų garbinimo kultą: pav. da ir šiandie mi
nioms rodoma po stiklu padėtas Lenino lavonas, ir mau- 
zolejus, kuriame jisai yra palaidotas, yra laikomas di
džiausia šventenybe.

s Bolševikai, toliaus, yra barbariškai žiaurus, kaip ir 
visos kitos religijos.. Juk krikščionybė, sakysime, skel-.

kai esą leista išbūti Lietuvo
je tik du menesiu. Kai dėl 
pr. ad. A. Bulotos gyvenime 
Lietuvoje sąlygų, tai jos bu
siančios nustatytos jam pa
čiam atvykus'. Krašto apsau
gos ministerio duotame leidi
me grįžti jokių panašių ap
ribojimų nebuvo.”
Vietiniai “tvarkos sargai”, 

vadinasi, elgiasi kaip jiems pa
tinka. Šitoks sauvaliavimas yra 
galimas' tiktai tenai, kur yra 
karo stovis.

SOCIALISTŲ STIPRĖJIMAS 
FRANCIJOJE

Kovo 23 d. Franci joj e įvyko 
septyniuose departamentuose 
papildomieji rinkimai, kurie pa
rodė, kad gyventojų ūpas yra 
žymiai pakrypęs kairiojon.

Departamentuose Lot ir Lo- 
zere reikėjo išrinkti po vienų 

K 4 naujų senatorių. Penkiose apy-
bia, kad tiž savo nuodėmes žmogus busiąs peklon ugny-1 
je deginamas per amžių amžius — ar gali būt kas nors 
žiauresnio! Senesniosios tikybos praktikuodavo žmogiš
kas aukas — žmonių žudymą arba deginimą ant auku
ro. šiandie bolševikai, vykindami savo “kofchozacijos” 
planą, nesustoja prieš sušaudymą ūkininkų, kurie tam 
planui drįsta pasipriešinti; jie konfiskuoja ūkininkų 
turtąi, išmeta juos, iš namų ir palieka mirti badu.

Bolševizmas turi ir savo “Dievo išrinktą tautą”, 
kaip kad turi Mozės (Maižiešiaus) tikyba. Sulig Mozės 
mokymu, Dievas yra padaręs “specialę sutartį” su žy
dų tauta; o sulig Lenino mokymu, specialė misija “iš
ganyti” pasaulį nuo kapitalistiško velnio, esanti paves
ta Rusijai. Rusų sostinėje Maskvoje yra “pasaulio re
voliucijos^ centras; rusų komunistų partija — viso pa
saulio kom-partijų motina ir globėja; Rusijos diktato
rius — neklaidingas viso pasaulio proletariato vadas. 

Bolševizmas turi ir savo bibliją — Markso raštus, 
ir savo evangeliją — leninizmą, ir savo pranašus, ir 
savo apaštalus, ir šventuosius.

Jei bolševizmas laimėtų, tai susidarytų nauja “baž
nyčia”, kuri visais atžvilgiais butų panaši į Romos-ka- 
talikų organizaciją viduramžiuose.

gardose buvo renkami atstovai 
i parlamentą. Tuose rinkimuo
se socialistų balsų skaičius pa
didėjo 50%, palyginant su 1928 
m. rinkimų rezultatais.

DARBO PARTIJOS LAIMĖJL 
MAS NAUJOJE ZELAN

DIJOJE

Papildomuosiuose rinkimuose 
į Naujosios Zelandijos parla
mentą Hutt apygardoje laimė
jo Darbo Partijos kandidatas.

’ Už darbietį W. Nash paduo
ta 4,793 balsai, už jungtinės 
partijos kandidatą. J. Kerr — 
4,637 b., ir už reformos parti
jos kandidatą 
— 2,368.

Parlamento I 
yra toks:
(Jungtinė) atstovų turi 27. re
formos partija 28, darbo parti
ja 20, nepriklausoma 4, krašto 
partija 1.

Išrinktasis į parlamentą Nash 
yra Naujosios Zelandijos darbo 
partijos sekretorius.

H. F. Johnston

sąstatas dabar 
valdžios , partija

METODISTAI REMIA GIMDYMO KONTROLĘ

“Gimdymo kontrolė” yra vienas iš tų dalykų, ku
riais iki šiol labai piktinosi įvairių bažnyčių dvasiškija, 
o katalikų .kunigai ypatingai. Bet metodistų episkopalų 
bažnyčios konferencija New Yorke šiomis dienomis už
ėmė tuo klausimu visai priešingą poziciją. Ji pripažino, 
kad “gimdymo kontrolė” nesipriešina moralybei, ir nu
tarė patarti New Yprko ir Conneticut valstijų legisla- 
turoms panaikinti įstatymus, kurie draudžia teikti in
formacijas tuo dalyku.

Kitų religijų kunigai, laikui bėgant, be abejonės, 
taip pat pakeis savo nusistatymą, kaip kad jie yra pa
keitę savo nuomonę apie Darwino teoriją ir daugelį ki
tų dalykų, kuriuos bažnyčios pirmiaus smerkdavo.

BOLŠEVIZMAS TAI — TIKYBA

Bolševizmo sekėjus daugelis žmonių vadina “Mask
vos davatkomis”. Bet tai nėra tik ironiška pašaipa. Ru
sijos valdovų garbintojai tikrai turi labai daug pana
šumo į religinius fanatikus, nes pats bolševizmas savo 
esme yra ne kas kita, kaip nauja tikyba.

Šitokią nuomonę išreiškia, pavyzdžiui, ir rimtas 
anglų žurnalas “Spectator”. Jisai rašo:

“Rusų kominternas yra pats tam tikra tikybos 
rųšis. Tai politinė aistra, reikalaujanti, kad jai nu
silenktų privatiški interesai. Tie žmonės, kurie šian
die valdo Rusiją, tai — tik autokratiška oligarchi
ja (saujales žmonių valdžia. “N.” Red.). Daugumo
je komunistai yra, taip sakant, ‘dvasiškos asabos’. 
Žmonės, kuriuos jie valdo, turi jų klausyti, kad iš
gelbėtų savo politinę sielą. Piliečiai turi klausyti

Apžvalga
ir viskas kita pasilieka tokie 
pat, kaip buvo.

PIETŲ AMERIKOS 
NAUJIENOS”

VĖL KABINĖJASI PRIE 
BULOTŲ Skaitytojų Balsai

Populiarus lietuvių socialistų 
savaitraštis “Argentinos Nau
jienos” praplito lietuvių naujo
kynuose ne tik Argentinoje, 
bet ir įvairiose kitose Pietų 
Amerikos respublikose. Todėl jo 
leidėjai nutarė pakeisti laikraš
čio vardų ir dabar jisai vadina
si “Pietų Amerikos Naujienos”.

Laikraščio adresas, krypsnys

L. Zinį^s rašo:
“Kaiįf yra žinoma, krašto 

apsaugos ministeris leido iš
tremtiems 
Bulotams 
į Lietuvą, 
sugrįžo, o
dar tebebaigia gydymosi kur
sų užsieny. A. Bulotienei at
vykus į Mariampolę vietos 
komendatura pranešė, kad

užsienin A. ir A. 
nevaržomai grįžti

A. Bulotiene jau 
pr. ad. A. Bulota

Andrejs Uplts

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

-y—

(Tęsinys)
Bet kas gi čia ištikro atsiti

ko?... Stvėrėsi jo palaidų rankų, 
kratė, paleido ir vėl stvėrėsi. 
Sunkus vyriški paspaudimai — 
po tuo keli švelnus, pirštiniuo
tomis rankytėmis, šviežio plau
kams tepalo ir perfiumo kvaps
niai... Rausvi, šypsą veidai, juo
ko kupinos akys, arti arti... 
Į rankas jam bruko ast
rų, gvaizdikų ir rožių bu
kietus... Robertas Neikė sto
vėjo prislėgtas, kažką lupomis 
bumbčdamas ir kraipydamas 
kvailas* akis.

Ta pati ranka vėl užgulė jo 
petį. Karininkas, lyg paliudy
damas ir supažindindamas, 
linksėjo visiems aplinkui. Ro
bertas Neikė... taip, tai buvo ji
sai. O čia 'tai buvo karininkas 
nuo tos pačios “Luizos-Viktori- 
jos”. Laive jie kaip tai, pro 
šalį einant, susipažino. Tokio 
veido jis ten, žinoma, nerodė— 
jis buvo kiek pasipūtęs prieš 
telegrafistą nuo Amūro gelžke- 
lio... Dabar vėl kraitė Roberto 
Nelkės laisvąją ranką... Vėl tą 
su bukietu... Stūmė jį į išėjimą. 
Keletą žingsnių priekyn nušliau
žė jo čemodanas. Kur tai mi
nioje momentui sumirgėjo vir
vagaliu kryžmini perrištąsis 
maišas... Robertas Neikė atsirė

mė abiem kojom ir truputį at
silošė pečiais. Bet paskui jį 
ėjo ponia... Kas jam daryti? 
Lengvai, bet neišvengiamai stu
miamas. jis vis dėlto ėjo pir
myn,

Prieš stotį urgzdamas' purtėsi 
automobilis. Prieš Robertą Nei
kę prasiskyrė gyvas takas. Pįr- 
ma praslinko jo čemodanas, pas
kui maišas. Net kieno tai smul
ki. geltonai pirštinuota ranka 
laikė už kryžmiai perrišto, sma
luoto virvagalio... Paskui jis 
pats... Ar jis pats ėjo, ar j j stū
mė... Ar jis pats lipo, ar j j kė
lė... Jis giliai įsmigo į minkštų 
pasostę. Šalę jo žilas ponas, bal
tu kaklaraiščiu, ant galvos ci
lindras... Tombergas;.. Firma 
Tombergas ir kompanija — kas 
jam ta čia sakė? Priešais toji 
su geltonomis pirštinėmis — 
rausvais, lyg kiek išpustais 
skruostais, kiek bukesne nosi
mi. kiek didėlesne apatine lu
pa... Fridą Tomberg... Kur jis 
tai buvo girdėjęs? O antroji, 
senesne, kilnesnė, pilkai piršti
niuota, bet tokioms pat malo
niomis akimis... Bet pro šilkinių 
apsiaustų tarpą šalia šoferio 
spoksojo jo čemodanas ii- biau- 
rusis, virvagaliu kryžmiai per
rištasis maišas... Robertas Nei
kė apsidairė. Automobilio du

Dar apie Rusijos ir 
Lietuvos diktatūras
Kuomet Anis liukas “Kelei

vio” No. 10 išreiškė Rusijos 
bolševikams' savo simpatijas, o 
Lietuvos diktatūrų nupeikė, tai 
aš “Naujienų” No. 60 nuro
džiau, kad Rusijos diktatūra

yra daug kartų žiauresne nei i 
Lietuvos.

Už tai Anis Rūkas “Naujie- ; 
nų” No. 68 išrėžė ilgų pamoks
lų, kad buk aš nesilaikąs temos, 
žinoma, neapsiėjo jis ir be pra
vardžiavimų: girdi, aš esąs fa
šistas, smetonlaižis ir t.t. Na, 
ir tas žmogus, taip kalbėdamas, 
drįsta dar kitus mokyti doros 
ir laikraštinės etikos!

Bučiau visai į Ruko bolševi
kiškas mintis nei neatsiliepęs, 
jeigu praeityj nebūčiau skaitęs 
jo labai patriotiškų straipsne
lių, kurie kada-ne-kada tilpdavo 
laikraščiuose. Bet, matyti, jo 
butą šiaudinio patrioto. Vos 
papūtė vėjalis ir jis' jau įklim
po į bolševikišką balų.

Sako jis, kad “Keleivyj” ne
pilnai pasakęs tai, ką norėjęs 
pasakyti. Todėl, girdi, ir nega
lėjęs visiems įtikti. Tai netie
sa. Aš jo troškimus gerai su
prantu. Kitaip, juk, rašyda
mas man atsakymą, jis nebūtų 
dar giliai į bolševikišką balą į- 
klimpęs, tvirtindamas, kad bol
ševikai visgi pripažįsta sąžinės 
laisvę.

Nenoriu laikraštyj užimti 
daug vietos jo nesąmonių atrė
mimui. Vienok šis tas reikia 
atsakyti, kadangi p. Rūkas pa
kėlė ir naujus klausimus, kurie 
liečia bendrus lietuvių reikalus. 
Jis tvirtina, kad niekas nenori 
važiuoti Lietuvon net pasivie
šėti, kadangi bijosi fašistinės 
valdžios. Tai, žinoma, yra di
džiausi nesąmonė. Nemažai ame
rikiečių važiavo Lietuvon, ne
mažai važiuos kad ir šią vasa
rų. Vieni jų važiuoja apsigy
venti, o kiti— šiaip aplankyti 
savo tėviškę. Ir kiek man ži
noma, nei vienų ten neapiplčše 
bei kokiu nors budu nenuskriau
dė. Bet jus pabandykite nuva
žiuoti į Rusiją! Ten bolševi
kai net batus supiausto pinigų 
beieškodami. O moterys tai 
net sarmatijas'i ir pasakoti, po 
kokias vietas pas jas pinigų 
ieško. Reiškia, bolševikai tie
siog apiplėčia žmones. Lietu
voj tokių dalykų nėra.

Beje, p. Rūkas vadina mane 
slapuku, kam aš pasirašiau 
slapivardžiu. Tuo tarpu aš ge
rai žinau, kad ir jis karts nuo 
karto vartoja slapivardžius. Ko
dėl tai jam galima tat daryti, 
o kitiems ne? Ar tai nėra irgi 
savotiškos diktatūros pasireiš
kimas?

Buvau ketinęs apie Rusijos 
diktatūrų kiek daugiau parašy
ti, bet kadangi atsiliepė p. Jo- 
kubynas, kuris pats ant savo

kailio ragavo bolševikų rojų, 
tai man nėra reikalo daugiau 
apie tai rašyti. Baigdamas dar 
noriu pasakyti štai ką: p. Rū
kas polemizuoti labai, matyti, 
mėgsta. Kalba jis taip pat la
bai išdidžiai. Tuo tarpu, kiek 
aš. žinau, jis jokiai pažangiai 
organizacijai nepriklauso, prie 
jokio kultūrinio darbo su savo 
centais nėra prisidėjęs. Visas 
jo nuopelnas susiveda prie to, 
kad jis moka su liežuviu taukš
ti. Bet tai juk nedidelis nuo
pelnas.—Pamočninkis.

SUGRĮŽO PRIE 
DIEVO

šitas įvykis tikrai
O krikščionybės 

tai jisai puikiai at-
Tik pagalvokit:

Perskaičiau laikrašty šitokią 
žinutę: “Garsus ateistas, visų 
amžį griovęs musų šventų reli
gijų ir niekinęs Dievo tarnus, 
prieš mirtį sugrįžo prie Die
vo...” Paskui, kaip paprastai, 
kunigas patepė jo kūną šven
tais aliejais', o dusia visu grei
tumu išlėkė į dangų. Laikraš
čio redaktorius, kaip pridera 
geram krikščioniui ir dar jėzui
tui, paraše ilgą straipsnį apie 
Dievo neišsemiamą mielaširdys- 
tę, apie krikščionybės, kaipo 
religijos mums visiems priimti
numų. Ir, žinoma, davė vėjo 
tiems, kuriuos kunigai vadina 
bedieviais'.

Kas čia kam galvoj, kad vie
nas žmogus mirdamas kunigo 
užsimanė, 
juokingas, 
silpnumą, 
vaizduoja.
buk bedievis, griauk bažnyčias, 
griauk religiją, mirdamas pasa- 

( kyk kunigui, kad nori sugrįžti 
prie Dievo ir viskas tvarkoj. 
Jei turi pinigų, tai pamokslą 
pats vyskupas pasakys, o ek- 
zekvijas ir kitokias maldas tai 
keli tuzinai tau atkalbės. Ir 
šventas Petras gaus radiogramų, 
kad tavo dūšia į dangų be jo
kių kamantinėjimų įleistų.

Ir to laikraščio kunigas re
daktorius mums pataria eiti 
tais pačiais keliais.

Vadinasi, kokiems galams 
bažnyčias laikyti ir parapijo- 
nams amžinas parapijų skolas 
mokėti? Užtenka prieš mirtį 
pašaukt kunigą, įspaust jam ko
kią penkinę į delną, o jisai pa
laimins ir šventam Petrui pate
lefonuos, kad lauktų atlekiant 
naujos dūšios.—Mat.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

krelės uždarytos. O aplinkui gy
va siena. Pažįstamasis karinin
kas irgi čia. Pagelbos nebėr!

Pradėjo važiuoti.
Valio! Tegyvuoja Robertas 

Neikė!... Kepurės, nosinės, pirš
tiniuotos ir nuogos rankos, už
kaitę, šypsojantys veidai... Rau
dona rožė pataikė Robertui Nei
kei į skruostų, nukrito ir besi
supant pakibo ant kelių. Jo ran
koje bukietas. Jis mėgino jame 
paslėpti veidų.

Naujausios sistemos automo
bilis tyliai šliaužė Rainio bulva
ru. Fridą Tomberg gracingai 
prisilenkė prie Roberto Nelkės. 
Tuomet matėsi, jog jos lyg iš
pusti skruostai lengvai virpėjo.

“Kaip Tamsta pasikeitęs. Vos 
begalima pažinti.”

Robertas Neikė linktelėjo gal
va ir atsakė šypsniu. Kodėl jis 
šypsojosi? Juk jam visai, vi
siškai nesinorėjo šypsotis.

Blizgąs, kiek nepatogiai sėdįs 
cilindras prisilietė * ir pakreipė 
jo aptrintų skrybėlę.

“Gerai, kad atvažiavai. Mes 
jau manėm, kad Tamsta bolše
viku pavirtai.”

Bet ponia ponų Tombergų 
kiek atstūmė į šalį.

“Nelįstk! Argi tu nematai, 
kad ponui Neikei nepatogu?

Ponui Neikei buvo daugiau 
nei nepatogu. Minkštoje paso
stėje jis jautėsi lyg ant žarijų.

Ponas Tombergas su pagarba 
atsilošė.

“Atsiprašau... Aš nieko... Aš 
tik taip sau... Argi mes Tams 
tos nepažįstame!”

Ponios kilniai linktelėjo. Po
nas Tombergas apsidairė ir pir
štų galais palietė cilindrio briau
nų. Ties vokiečių atstovybe ke
turi korporantai laikė švelniai 
išlenktose rankose kepuraites.

Aleksandro bulvaras. Priešais 
ir pro šalį lingavo puošnių žmo
nių minia. Katedros' kupolas 
akino rudeningos saulės atspin
džiais. Vėl pažįstami. Vėl ponios 
linksėjo ir ponas Tombergas kė
lę pirštus į cilindrio briaunų.

Elzbietos gatvė. Vėl pažįsta
mi... Ant kelių, besisupanti rožė 
ėmė gelti savo gyliu. Robertas 
Neikė nematomai truktelėjo 
odų ir pažvelgė j kelnes. Tiesiog 
toj vietoje matėsi jo paties už- 
lopymas. Melsvo siūlo išnarsty- 
mas juodoj išnešiotoj gelumbėj. 
Paskutinis kvailys! Maišelyje 
naujos' kelnės — o jis ne! Pra
keiktojo taupumo delei jis va
žiavo senojoj uniformoj su nu
plėštais antpečiais.

Robertui Neikei staiga pasi
darė baugu ir taip negera. Ar 
jis iš proto išsikraustęs? Ko jis 
čia vėžinasi, lyg koksai ponas? 
Kas jam su tais svetimais žmo
nėmis? Kas jam — taigi, kas 
jam su Fridą Tomberg, kuri 
nenuleido nuo jo akių, ir ku
rios išpusti skruostai lengvai 
virpėjo?.. Tuo mirksniu jo ran
ka atsirado prie, automobilio 
durelių. Telužta koja arba 
sprandas... Bet pono Tombergo 
delnas sunkiai nusileido ant jo 
rankos.

“Ką Tamsta?... Ne, ne. ir ne

bandyk. Tamsta šiandien musų 
svečias.”

Mikalojaus gatvė. Fridos 
Tomberg šypsoj ančiosios akys 
buvo jau baugiai arti.

“Vistik aš Tamsta pažįstu. 
Tuojaus pažinau, nors ir tokią 
negražių barzdų užsiauginęs.”

Robertas Neikė jautė, jog pa
skutinis laikas atsakyti — ir 
pačiam kokiuo žodžiu prabilti. 
Bet kų sakyti? Gerai dar, kad 
automobilis, aplenkdamas kam
pų, ėmė tratėti. Robertas Neikė 
judino lupas ir bendrai rodė 
toki veidą, lyg butų kų nors at
sakęs. Ir visų laikų šypsojosi 
kokia tai negyva, netikra šyp
sena. Prakeikta šypsena!... Prie 
to dar jo akyse mirgėjo aša
ros.

Automobilis sustojo Jurgio 
gatvėje. Guzikuotas šveicorius 
skubėjo atidaryti dureles ir už
nešti bagažų. Robertas' Neikė 
gerai pajuto tų paniekos žvilgs
ni, kurį jis pirma nukreipė į 
maišų, o paskui į jį patį. Lyg 
staigi vandens srovė jį staiga 
pajaunino, išliuosavo nuo pir
mykščio svaigulio ir kvailaus 
sustingimo. Jis' atitraukė koją 
nuo pirmos durų pakopos.

“Labai dėkui... Bet man... Bet 
aš...”

“Be atsikalbinėjimų, mano 
mielas! Tamsta šiandien musų 
svečias.”

Ir ponus Tombergas ji tvir
tai sugriebė už rankos.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

vietei, <ai aš rūpinsiuos, kad 
kutų išleistas įsitaitymas, kuris 
dud’.ų teisę piliečiams nubal
suoti ret'eremikimu, u»r jie no
ri parūkyti prohibicijos įsta
tymą, ar panaikinti. Ir, sako 
musų kandidatas, aš maniau, 
kad tokiu būdu dabar;tinęs pro- 
hibicijos 'blogybės bus panai
kintos.

Tuoj matyti, kad tas kan
didatas mažai tenusimano laipie

Iš politikos šiukšlyno

Antradienį, kai rašau šias 
pastabėles, yra “primary” bal
savimų idiena. Laikas jau po 
dvyliktos. Manau, kad daug 
balsų paduota ir ne vieno, ra
si, galva sudaužyta. 

♦ ♦ ♦
Bent jau iš ryto laikraščiai 

pranešė, kad keletas šiukšlyno 
politikų mėginę “pavogti” al- 
dcirmaną Govierą (Roselande), 
d.-jbar kandidatuojantį 11 war- 
dos “koaniitimano” vietai. 

♦ * ♦
Teko eiti 47 gatve, Tovvn ot 

Bake apielinkėje. Būrys vyrų. 
Apsikarstę kaspinais. Jie šian
die svarbias pilietines pareigas 
eina. Bet prisipažinsiu, kad ne
norėčiau su tuo'ar kitu jų su
sitikti kur nors patiltėje, dau
giau žmonių nesant arti. 

♦ ♦ ♦

Nežinau, kokios reikšmės ši
tie piliečiai dūri Čikagos poli
tikoje. Ade kad jiems politikie
rių pagalba <|ažnai būna rei
kalinga, tai neabejoju. Bet abe
joju, kokios rųšies žmonės yra 
tie politikieriai, kuriems šie pi
liečiai dirba. 

# ♦ *
šiek tiek smagumo jaučiu, 

kad lietuviai kandidatai poli
tiniams džiislbams, be abejonės, 
yra daug švaresni, nei kiti bro
liai |x>litikieriai. Tačiau vėl pri
simena įspėjimas: “Pasakyk 
m tn su kuo tu draugauji, o 
aš pasakysiu kas tu esi”.

♦ ♦
Vienas dažniausiai vartotų 

argumentų už lietuvius kandi
datus buvo toks: “Savieji rem
kime savuosius.” Obalsis rado 
pritarimo musų tautiečiuose, 
fenka betgi nurodyti, kad tas 
(balsis neišlaikė, kaip sakoma, 
“kriitikos”. Čikagos lietuviams, 
kaip iir kitiems piliečiams, daug 
.svarbiau turėtų būti, kad kan
didatai tiktų toms vietoms, ku
riems jie kandidatuoja; kad 
jie turėtų reikalingas kvalifi
kacijas — gerą dožą pilietinės 
doros ir tinkamą prisirengi

mą.
Ot, dėl tų kandidatų kvali

fikacijų ir teko abejoti. Pavyz
džiui, vieniais kandidatas, savo 
“platfobmčje” skelbė: Jei, gir
di, jus mane išrinksite vald-

k lauš imą, kuriuo kalba. O bet
gi jis kandidatavo ytin žymiai 
vialdvieitei.

Arba štai kitas kandidato par 
reiškimas: “Aš taipgi išduosiu 
naują įstatymą, kad sustabdy
ti dabartinę piktadarybių vil
nį visoj valstijoj”, etc.

Toks pareiškimas, žinoma, 
taipgi yra nonsensas.

Visų pirma, jis vienas ne
gali “iišduolti” bet kurį įstaty
mą. Toliau — įstatymai nesu
stabdys .piktadarybių vilnies, 
ypač jeigu daugelio pačių po
litikierių (rekordai kartais ne
toli skiriasi nuo piktadarių re- 
kordĮų.

Bet užteks. Kas paminėta 
aukščiau, tas buvo skiriama 
publikai. O savo tarpe musų 
politikieriai “dalinosi” džia
zais. Vienas pasirinko kon
traktą šiukšlėms iš gatvių va
lyti, kiltas susirado sandaria
me apskrityje vietą kiemo var
tams prižiūrėti, trečias vėl mo
kykloj pečius kūrenti, ir lt. 
O jeigu jums bet kuriam bal
suotojui teko į jų buveines at
silankyti, tai jau pečiai nuo 
plaštakų tą dieną skaudėjo, ir 
naktį, lovoje, teko aimanuoti, 
kaip vasaros saulės nudegin
tam.

+ ♦ v
Well, šiandie Čikagos šiuk

šlyno politika kuriam laikui 
pasibaigs. Reporteris.

Naujienų Ekskur
sija

Važiuojant Lietuvon su Nau
jienų Ekskursija Gegužio 24 
d. laivu Oscair II, galima veš
li s 'automobilių už numažintą 
kainą — $120.00 iki Klaipė
dai, nežiūrint i.šdirbystės ir 
•sunkumo.

Atvažiavus į Klaipėdą, rei
kės užstatyti apie $300.00 kau
cijos, kuri bus gražinama iš
važiuojant iš Lietuvos.
e Norint vestis automobilių, 
tudjaus reikia užsiregistruoti. 
Kitaip gali pristigti vielos ia.nl 
laivo.

Naujienų raštine atdara kas
dien iki 8 vai. vakaro.

Universal State Bank
A State and Clearing House Bank

Seniausia, stipriausia ir saugiausia lietuviška banka 
Čikagoje

ATLIEKA visus bankinius reikalus
TAUPYMO SKYRIUS (Savings Accounts) moka 3^ i 

metus už padėtus pinigus'
CHECKING ACCOUNTS: Visi biznieriai ir taip sau žmo

nes naudojasi tos bankos čekiais
INSURANCE: (Apdrauda) Apdraudžia namus, biznius ir 

kitą turtą nuo ugnies, viesulos (tornado) ir t. t.
PASKOLOS: Suteikia paskolas ant PIRMŲ MORGIČIŲ 
PARDUODA gerus ir saugius Pirmus Morgičius ir Aukso

Bonus, nešančius 6%. nuo $100.00 i d didesnius' 
BANKOS DĖŽUTĖS: (Safety Boxes) Persamdo saugias 

t bankines dėžutes nuo $3.00 į metus ir aukščiau
SIUNČIA PINIGUS į Lietuvą ir visas pasaulio dalis 
PARDUODA LAIVAKORTES ant visų linijų

Visais savo reikalais kreipkitės į lietuvių banką, kur vi
sados gausite tikrai brolišką! ir teisingą patarnavimą.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

dabar jau nebeina bažnyčion 
ir nebelaukia Kristaus prisikė
limo. Kėdei? O todėl, kad jie 
įsitikino, — mokslas ir paty- 
r’inas' įtikino, — k$d vadina
mas Kristaus prisikėlimas yra 
tik Dažny tinęs apeigos, užsili
kusias nuo senų laikų, — nuo 
pagonijos ladkų.

Bridgeportas
Sumušė skaudžiai

------------------ ------ *-------- *—1

Receptas, Kurį Jis Parašė
1892 m. Y ra Pasaulio Popu-

(Pacifio and Atlantic Photo]

Hannah von Bredow, kurioš 
seneliu buvo pagarsėjęs Otto 
von Bismarck, “geležinis Vokie
tijos kancleris”. Prieš kiek lai
ko ji aplankė Chicagą.

Bridgeportas
“Senovės pranašai ir Kristus” 

— tema lekcijos, kurią skai
tys inž. K. Augusi, Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted 
St., nedėlioj, balandžio 13, 
10 vai. ryto.

Tai bus pirmutinė lekcija šį 
sezoną, kuria rengia VISUO
MENĖS DARBO SĄJUNGA.

Mes žinome, kad Cliicagoje 
yaindasi da,ug lietuvių, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu, be
veik kasdien, lavinasi. Jie skai
to laikraščius, knygas, kalbasi 
i’U savo draugais ir pažysta
mais ir svarsto įvairius, o kar
tais ir painius gyvenime klau
simus. Savo galvojimu ir pa
tyrimu nori išaiškinti .tuos į- 
vadrius ir painius klausimus.

Per Velykas, mums visiems, 
tekdavo lankyti bažnyčią ir 
lankti Kristaus prisikėlimo. Bet 
daugelis protaujančių žmonių

Jonas Ilgūnas, rašydamas 
Kultūroje straipsnį anlgalviu: 
Apie tikėjimą, dievus, apeigas 
ir Jėzų Kurilų ant kryžiaus, 
savo prakalboje vienoje vieto
je L.ip rašo: “Vadinamieji be
dieviai sako, kad dievo ir ti
kėjimo realybė yra lik psichi
nis faktas. Realybės forma bei 
tobulumas pareina nuo bendro 
žmogaus išsilavinimo. Krikš
čionių tikėjimas yra tamsus ir 
remiasi tik viena mistika, o ne 
realybe. Tamsiai tikįs nieko 
negalvoja, o it ik pr i pažysta, ką 
tiki, ir priima be* jokių įrody
mų. Daugelis žmonių prisilaiko 
savo tikybos apeigų tik dėl į- 
piatimo. Tikintieji niekuomet 
neištiria priežasčių, kas juos 
t:?.'i:]> traukia, iir pririša prie tos 
ar kiltos tikybos. Tikinčiam tie
sa turi bu t tamsi, — saku kun. 
d r. Liasauskis, nes kitaip 
butų žinojimas, o ne tikėji
mas”.

Šiai lekcijai isitsilankę išgirs 
ladškinimus apie Romėnų dievo 
prisikėHimą, kurį aprašo Šv. 
Augustinas.

Taipgi buis išaiškinta, kaip 
tuoksiąs žiu/ri į Kristalus prisi
kėlimą.

Taipgi bus plačiai aiškinta 
apie Krislų istorijos šviesoje.

Mes kviečiame atsilankyti ir 
pasiklausyti šios svarbios lek
cijos visus lietuvius ir lietu
ves iš Chicalgos ir aipielinkių 
miestelių. Karstai tikinti lietu
viai irgi gali atsilankyti Į šią 
lekciją, jie čia išgirs tokių da
lykų, lapae kuriuos kunigai 
jiems nesako, nes bijo perženg
ti savo tikybos diktatoriškus 
įslatymus.

šioje lekcijoje bus pasakyta, 
tikra, liesa, ipaiiemta istorijos 
ir abeln'?>i mokslo patyrimais.

— Antanas žymontas.

Pilietis Chas. Rubikas ran
dasi pavieto ligoninėje trimis 
sulaužytais šonkauliais, o pi
lietis Kubilius randasi už ge
ležinių grotų.

Štai 'kaip visa tai atsitiko. 
Chas. Rubikas, kuris gyvena 
prie 33 place ir Auburn ave- 
nue, kaip daili) o žmogus, |>o 
sunkaus darbo mčgia ramiai 
paisiistili, o čia apie jo namus 
pjlnui vaikėzų padaužą, kurie 
ilriukšmauja ir kelia ermiderį 
beveik per visą naktį.

Pilietis Rubikas, nog'allėda-1 
mas to pakęsti, išeidavo iš šlu
bos ir vaikėzus nuvaikydavo 
nuo Isavo namo. Bet vaikėzai 
•tyčia suigryždavo ir dar dides
nį kiiimą keldavo.

Pereitą penkiadienį, vakare, 
tarpe 8 ir 9 valandos, vaikė
zai vėl susirinko prie Rubiko 
namo ir vėl pakėlė lermą ir 
(prai(|ėjo užkalbinėti praeivius. 
Chis/nles Rubiikas paprašė vai
kezus neštis šalin. Ir pagrū
mojo, kad jis šauksis polici
jos pagelbės.

Kur tai už durų buvęs pa
sislėpęs vaikėzas Kubilius (19 
.melų), staiga, iš užpakalio 
smogęs Rubikui su besbolo kul
tuvu iper dešinįjį šoną. Jisai 
sulaužė Rubikui tris šonkau
lius.

Minėtajai vaikėzas, sakoma, 
turįs policijos rekordą ir gy
venąs su molina. Man rodosi, 
k/aid ir motinos turėtų rūpin
tis patinti, kur jų vaikai bą- 
sitosi ir ką jie veikia.

Rep.

PROBAK1
1 DVIEJŲ AŠMENŲ »
< BLEIDAI K.

■1 Geriausi skustis, ko- l||g 
.1 kius turėjot — arba tMg

Ra pinigai grąžinami. ■BĮ
Jeigu jūsų pardavikaa ne- 
8:1111 tU8 aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums, 
50c už 5 — $1 UŽ 10 B

Senipello blcidan — 10c K

PRdBAK CORPORATtON 1
tanty Mltf l«c. 1

AM ria»T AVINUI NIW YORK 1

Rusiskos ir Turkiškos Vanos w-
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

DIDELIS BARGENAS

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

$59 ir augŠčiau

( Už tris šmotus
Krautuvė atdara Utarninko, Ketvergo ir 

Subatos vakarais. Kitais vakarais 
pagal susitarimą.

Archer Furnitiire
Parlor Suite Manufaciurers

JOSEPH KAZIK, Savininkas 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayettc 9733

liariškiausias Liuosuotojas
Kada Dr. Caldwell pradėjo 

praktikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liuosotojo nebuvo to- 
kis didelis, kaip kad dabar yra. 
žmones gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oro ir saulės. Bet 
net ir tada buvo aštrus liusuo- 
tojai ir valytojai pašalinimui 
konstipacijos, kurie, Dr. Cald- 
well nuomone, nebuvo tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Todėl jis parašė receptą laxa- 
tyvui, skirtam jo pacientams.

Receptas nuo konstipacijos, 
kurį jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
aptiekoms 1892 m. po vardu 
Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin, 
yra skysta augalinė gyduolė, 
taikoma moterims, vaikams ir 
senesnierųs žmonėms ir jie yra 
reikalingi tokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin.

Po sėkminga vadovybe šis 
receptas parode savo vertę ir 
dabar jis yra daugiausia par
duodamas skystas laxatyvas 
pasaulyje. Tas faktas, kad 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi*, kad gauti pagclbą 
nuo galvos skaudėjimo, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški

nimo, netekimo apetito ir mie
go, prasto kvapo, dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonką po ran
ka skubiam reikalui.

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama mo
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat ver
tingas senesniems žmonėms. 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas.

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

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

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

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

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

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus. I

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

“Argentinos Naujienos” 
San Martin 661 

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

arba Money orderiais.
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GILTINĖ SEKIOJA 
MUS

Kasdien jus skaitote: žmogus ne
tikėtai pajuto gėlimus viduriuose 
nugabentas i ligonine. bet po opera- 
Hios miršta. Viskas buvo pervėlai 
padanta. Kūne per 24 vai. sus 
tvenkia tiek nuodu, kurių užtenka 
mus nunuodinti. \
TRINERIO KARTUS VYNAS 

išvalo jūsų vidurius ir pašalina nuo
dus. “Raktas” i sveikatą įgijimas 
užlaikant kūną švariai, nes liga pa
prastai kūne atsiranda nepašalinus 
nuodų. šiandie gauk to vaisto iš 
aptiekos! Jūsų blosras apetitas, už
kietėjimas, galvos sopėjimas, presai 
išnyks iš jūsų vidurių. Sempeliai iš 
Jos Tfnerio Co., 1333 So. Ashland 
Avė.. Chicago, 111.
NEMOKAMO SEMPEL1O KUPONAS 

Dent. 24

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Taksi} klausimas 
Čikagoj ir Cook 

paviete
(Tęsinys)

Taksai ir graftas

Vardas

Adresas

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone I>afayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Pranešimas
Brighton Parko
ir jos apielinkės lietuviams

Patogumo delei

NAUJIENOS
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
RE A L ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

nuo 25
Graži

reikštų

lel Uifayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

šimtai tuksiančių savasties 
gabalų Čikagoje ir Cook pa
viete buvo įkainuojama kas* me
tai taksams aukščiau, negu rei
kėjo, o kiti šimtai tūkstančių 
žemiau. Jei ir pripažinsime, 
kad daryta klaidų įkainavime 
netyčia; jei ir daleisime, kad dėl 
daugybės darbo sunku buvo jis 
tinkamai atlikti, — visgi pasi
lieka neužginčijamas faktas, 
kad su taksais daryta begalės 
suktybių.

žinovai apskaičiuoja, kad kas 
metai, už vadinamą “fiksini- 
mą” taksų, politikieriai pasi- 
šluodavo į savo kišenius 
iki 30 milionų dolerių, 
suma—ką ir kalbėti!

Pažiūrėkime ką ji
miestui. Čikagos policijos de
partamentui išlaikyti 1930 me
tais* paskirta, regis, apie 6 mi- 

I lionai dolerių. Taigi iš to graf- 
to butų galima keturius ar pen- 
kius policijos departamentus 
užlaikyti. Čikagos ugnėgesių 
’epartamentui tais pačiais 1930 
metais buvo paskirta apie 7 
milionai dolerių. Taigi už 
grafitą iš taksų butų galima už
laikyti tris arba keturius’ to
kius ugnegesių departamentus. 
Visas Čikagos, kaip korporaci- 
io\ biudžetas 1930 metams

o 55 r.ulionni dolerių. Taigi 
; vien taksų grafteriai suimda
vo daugiau, kaip pusę tokios pi
nigų sumos, kuri yra skiriama 
viso miesto, kaip korporacijos, 
bizniui vesti!

Class Health Institute

TAISOME
• •MOBILIUS SUDAUŽYTUS 

sėdv- 
tjkta. 
''i ka

•u*džio geležies
ir ka>

naš no-
la mm

Drillings Auto 
Rody

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

65 Rast Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA. 

CHICAGOJ

šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas. kuris išima kūno nuodus su 
pat Šaknimis. Tai vra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prir- dytas pastebėtina.- pu-1 
sėkmės nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis. Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų. Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

M10 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Balandžio 8 ir 9

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Mounted
Stranger” 

veikalas iš vakarų 
gyvenimo

GTB O >•

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Hotter ithan Hot’

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

(Atlantic and Pacific Photo j

$400,000 vertės kaklo nėrinys, kurį Napoleonas padovanojo
Maria Louise. Manoma, kad nėrinys dabar randasi Amerikoj.

Arba ve miestelis Niles. 1927 
metų taksams jo savastis buvo 
įkainuota $11,102,846. Gi nau
jas įkainavimas padėjo mieste
lio savastį kaip vertą $33.711,- 
535.

Kai kurių kitų Cook pavieto 
miestelių savastis paskutiniuo
ju įkainavimu įvertinta tak
sams gal ne taip aukštai, kaip 
Cicero arba Niles. bet visų jų 
įkainavimas pakelta aukščiau, 
negu 1927 metais. Ir, supran
tama, kad visų tų miestelių pi
liečiai numato, jogej teks ir au
kštesni taksai mokėti. Natūra
lu, kad jie ir protestuoja. (Bu 
daugiau), čikagietfe.

dies dainomis, tai pilnomis liū
desio ir ilgėsio, tai vėl links- 
miomis ir pilnomis be-ru pešt in
go siaubimo. Tarpais gi sekė 
kupletai apie vyžas.

Busiančiame lietuvių 
Iic;tų/koncerte ateinantį 
dienį, balandžio 13 d.,

(soda 
sekma
Liet u-

vių AiU(|itori.joje» dalyvaus ir 
vyžų kapelija, kuri padainuos 
garsiąsias dainas apie vyžas ir 
prišoks rusų tautinius vyžų šo
kius. Tie gi, kurie nėra malę 
tų ypatingų irusų, o ir dalios 
lietuvių, vyžų, bus pro jos jas 
pamatyti.

Naujas įkainavimas savasties 
pakyla

Kada pasirodė prof. Simpso- 
no ir kitų tyrinėtojų daviniai 
apie nelygybę 'taksų Čikagoje, ir 
Cook paviete, tai kilo audra 
protestų. Tuomet Illinois tak
sų komisija įsakė padaryti nau
ją savasties įkainavimą. Ka
dangi tečiau politikieriai pasi
rodė priešingi naujam savas
ties įkainavimui, tai buvo su
šaukta speciale legislaturos se
sija klausimui išspręsti. Legis- 
latura įgaliavo Illinois valstijos 
taksų komisiją duoti įsakymą 
naują įkainavimą padaryti. Ko
misija davė įsakymą, ir išleido 
tAm tikrus patvarkymus, 
rių reikėtų laikytis taksus 
riant.

ku- 
ski-

Patvarkymai
Vienas’ svarbiausių patvar

kymų buvo toks: skelbti viešai 
davinius, kiek kuriam piliečiui 
paskirta taksų mokėti. Tai pa
dalyta todėl, kad piliečiai galė
tų matyti, ar ant jų savasties 
neuždėta taksų per daug (ar 
per mažai), palyginus juos su 
kaimynų ir, abelnai, su kitų pi
liečių taksais.

Kitas, taipjau didelės svar
bos patvarkymas, buvo: išdirb
ti tam tikras mieras (tam tik
rus standartus) įkainavimo dar
bui. Šitos* mieros taikyta tam. 
kad įkainuotojai negalėtų va
duotis vien savo nuomone, vien 
savo nuožiūra apie vertę to ar 
kito savasties gabalo, bet turė
tų darbą taip daryti, kaip ska
lės (mieros) rodo. Kitaip sa
kant, atimta iš jų galimybė 
‘‘malones” daryti... nors ir už 
pinigus*.

Ir tenka pripažinti, kad nau
jas įkainavimas savasties tak
sams, bendrai imant, šį kartą 
buvo atlikta kur kas lygiau, ne 
kad praeityje —jei lyginti vie
no kaimyno savastį su kito.

O betgi kiekvienas Čikagoj

gyventojas žino kokių ginčų su
kėlė šis savasties įkainavimas. 
Del ko tie ginčai ėjo ir tebeina?

i
Čikagos priemiesčių savastis 

įkainuota aukščiau
Kaimynų vienoje, gatvėje, 

viename bloke arba viename 
presinkte savastis paskutiniuo
ju įkainavimu taksoms įvertin
ta lygiau, nei iki šiol. Tai yra 
neginčijamas faktas'. Ir jeigu 
kuris pilietis dejuoja, kad jam 
nežmoniškai pakėlė taksus, kuo
met jo kaimynams paliko senus 
arba ir šiek tiek sumažino, tai 
tik liudija, kad musų pilietis 
praeityje naudojosi politikierių 
pagelba taksams ‘Tiksinti”.

Bet jeigu pažvelgsime į ats
kirų apielinkių savasties įkaina
vimą taksams, tai pamatysime, 
kad Čikagos priemiesčių savas
tis paskutiniu įkainavimu įver
tinta daug aukščiau, negu iki 
šiol. O Čikagos, ir ypač jos 
vidurmiesčio, savastis įkainuo
ta mažiau.

Ot, dėl įkainavimo Čikagos 
vidurmiesčio ir apielinkės mies
telių savasties* visa audra ir su
kasi.

O nud ’ai yra pamatas, štai 
Cicero. Asesoriai miestelio sa
vastį taksams įkainavo 1927 
metams $17,676,353. Gi naujaš 
įkainavimas 'tos savasties ver
tę pripažino esant $46,305,900!

Norintiems greit va 
žinoti Lietuvon

turimeDar
Bremon laivo išplaukančio Ge
gužio 3 d.

Kurie norite greitai parva
žiuoti, malonėkite kreiptis į 
Naujienas greičiausia kaip gp- 
Hima, nes .šią savaitę busime 
priversti minėtas vietas paliuo- 
įsuoti. Naujienos.

Vyžų kapelija

i Budriko Muzikos Krautuvė
f GERIAUSI RADIO IR PIANAI

Jums duoda Radio programus jau 7 mėnuo. Nedaliomis nuo 
1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W. C. F. L. 940 K. Ketver
tais iš Stoties W. H. F. C. 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

A M 11 > A i ,

m! Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą 
m ih avo Tėvynei .jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

t' ng asi palaikyti su ja ryšius.
\rt na n is Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

' ' ivtiivob I kininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI
' 5(1 M E1 * IK O NIŠK U CENTU.

• ;»> >rn <unu» paskirti niekam nesunku reikia tik pasi

t' i < -ip sti n patogu, tai susimeskite 
m t 'iriu vis> .pdovanokite savo gimines.
•ritu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 

it't*’ gera laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
laikraščio 111 >seiti be ________

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

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Uliininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

T

vietas ant

o

dainuoja rusas

Kam. nėra pažystama rusų, 
taipjau ir dalies lietuvių, val- 

sitiečių avalinė — vyžos? Ne
gudrios ir negražios, (bet ypa
tingos, o svambiausia — leng
vos ir pigios. Ek, jus vyžos, 
mano vyžos, nusidevėjot, su
si neši ojot,
valstietis taisydamas tas savo 
ypatingas vyžas.

Bet vyžos, nuo valstiečio ko
jos, pateko ir į sostinę. Dar 
prieš revoliucijos laikus kilo 
rusuose susidomėjimas valstie
čių chorais, kurie stodavo sce- 
non pasirėdę tikrai valstietiš
kais kostiumais. Ypač buvo pa
garsėjusi vyžų kapelija M. E. 
Piaitnickio, kuri duodavo kon
certus senojoj Maskvoj ir su
žavėdavo klausytojus savo liau-

Pratiesimas Telefonų Pagelbėtų
LAIKE pavasarinio valymos, kad visas, namas lieka 

užverstas ir sujauktas ir jus būnate tiek užimtos, 
kad nebežinote už ko ir stvertis, tikrai Velęrąno pratie

simas butų didelė pagelba.
ir žingsnius, atliktų dėl jus pasiuntinio darbą ir butų 
abelnui labai pagelbingas. Jus galfa pravesti pratiesi- 
mą j virtuvę, kur jis butų arti prie seimininkystės rei
kalų... arba j miegamąjį kambarį, kur jis butų jums 
apsauga ir leistų atsakyti į vėlyvus pašaukimus nerei
kalaujant keltis ir bėgti į kitą kambarį... arba į sekly
čių, kur jis butų lengvai pasiekiamas laike jūsų poil
sio... arba į visas Šias tris vietas, jeigu jus norite.

Ypatingas Telefono Patogumo planas yra pritaikintas 
'kiekvienam namui. Kainuoja gi mažai.

Pašaukite musų biznio ofisą

Tai autaupintų jums laiką 

Jus galte pravesti pratiesi- 

arba į miegamąjį kambarį, kur jis butų jums

arba į sekly-

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM
One System * Universal ServiceOne Policy

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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

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

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

SOCIALISTŲ VAKARAS!

1930

Pradžia 6 vai. vakare.
Įžanga $1.00

Po Programo šokiai

KONCERTAS-MARGUMYNAI-BALIUS

Balandžio-April 13 d

PR0GRAME 
DALYVAUJA

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

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

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Kviečiame visus rengtis j šj metini Socialistų Vakarą, 
nes tai bus vienas pačių didžiausių šio sezono vakarų su 
labai turtingu programų.

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

Kvieskite ir savo draugus atsilankyti — visi pasi-
i

džiaugsite šiuo vakaru.
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ŽINIOS
Motina ir duktė teisme

M rs. , Alice J. Ha.\Vkins, 74 
metų. patimVkd teisman savo 
dukterį, Miss Ada H. Barok
ine Motina ieško atlyginimo iš 
dukters $15,000.

Koki yra teismo priežastis? 
(ii štai ji. 1928 metų pavasarį 
motina ir duktė valiavo auto
mobiliu. Duktė valdę autų, ne
teko kontrolės ir kirto į stul
pą. Sene buvo ytin sunkiai su
žeista. Taigi dabar ji ir ieško 
iš dukters $15,000 nuostoliams 
atlyginti.

ĮO|OUd Dtp.'Ud pus onuvnvj

Naujos rųšies laivu kas, kuris neturi motoro

Didelis balsų skaičius 
laukta

North Side

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Čikaga esanti O. K.
Pasak koronerio Hermano 

N. Bundeseno, Čikagos taksai 
esantys žemesni, jos skolos ma
žesnės ir (įi|gi gal važu dysčių 
kiekis mažesnis, nei daugelio 
kitų miestų.

Koroneris nurodo, kad gal- 
važudysčių 1929 m. pripuolę 
100,000 gyventojų toks kie
kis:

Politikieriai vakar, apie pie 
tus, 
šių 
dėl 
vra

pranašavo, kad balsų bu- 
paduota atpie 8(10,900. Kaip 
“primary” balsavimų 
didelis skaičius.

Laiškai Pašte

tai

Eu-

Didelė ekspliozija

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, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Adresu 1947 Evergreen 
nue, apie 4 valandą, kilusi 

1 plioziju sugriovė garažą.

avė-

Ofiso Telefonas Virglnia 0030 
Res. Tel. Van Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoo 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 

iki 8 vakaro. Nedėliom nuo 10 iki 12 die
no. Namų ofisas North Side

3413 Franklin Blvd. 
.Valandos 8:30 iki 9:80 vakaro

o

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

Cliieagai .......... 12.7
Sacramento .... 18.5Miami .................. 22.3
New Orleans .. 28.9
BiiTningham .... 51.3
Detroi t .............. 18.6
Cincinuati .. ...... 23.2
Atlanta .............. 51.0
Mempbis .......... 66.8

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NIJME-

. Del 
ta’en'ksmo, aipielinkėje išbyrėjo 
langai. Dittelis sujudimas tar
pe gyventojų. Dauguma krau
stosi iš tų namų, kurie nuken
tėjo* dėl oks'pdiozijO'S. Eksplio- 
zijos priežaisilis nežinoma.

š.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj nagai sutartį
-----  o--------

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

Nedėlioj nuo 2:3Q iki 4:30 po piet 
Telefonas Canal 0464

Lietnvės Akušeres
MRS. A N ELI A K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

Sujudimas dėl bildesio 
banke

BĮ, kaip tai šiame sąraše pa-1 
žymėta. Laiškus paštas laiko South Albany Avenue 
tam tikrą laiką, o pask 
naikina.

Oll
917
918
922
930
931

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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

Telefonas Yards 1138

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, 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 Kenwood 1752

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

Tek 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

Ofiso Tek Kedzie 0482 
Rez. Tek 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

Bildesis, barškinimas Halsted 
Exchange National banke, 1929 
So. Halsted st., nustebino ban
ko džianitorių ir jo pačių, ku
rie plovė grindis. Jie davė ži
noti apie bildesį policijai, šie 
skiibiai atvyko; Bet nieko ne
rado. Manyta, kad gal kas sau
giojoj šėpoj uždaryta, bet ban
ko ikasioriHs pranešė, kad jis 
buvęs šėpoje paskutinis žmo
gus ir jų užrakinęs, šėpa opc- 
itiojama p$|gal laikrodį, ir jo 
negalima atidaryti anksčiau, 
kaip 8 vai. ryte.

939
910

'(iu(|a.us/ka|s 
Jaskieni Auna 
Kauslėklitei Basei 
Kralik B
M ea’kelis J uz u pas 
Miller J 
Miekunas K C 
Ogorzata Elzbieta
Remeikienei iPettronelci 
Schulzv Julius

Phone 
Hemlock 9252

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

O-------

Nepatinka būti mer
gaite

Praėjusį penktadienį Harper 
mokykloj užsiregistravo kaip 
mokinis Akbert Ehner. Jis pa
davė savo adresų 6741 South 
(tenore st.

Vienas mokinių pažino Al
bertų esant mergina. Pašauk
ta policija. Pradėta Albertas 
(klausinėti ir “jis” prisipažino, 
kad ĄTa mergina — 16 melų

- iir impersonuojai vaikiną jau 
1>orty metų. Jos pavardė esan
ti Elinore l’lmer. Ji dirbusi, 
kaip vaikinas, garažo, paskui 
vidormiesty operavusi trobesio 
elevatorių, o taipgi tarnavusi 
pasiuntiniu vienoj vidurmiesčio 
krautuvėj.

Klausinėjamas mergina pa
reiškusi, kad jai nepatinka 
merginos ir merginų drabužiai, 
kad jai daug smagiau yra loš
ti lx\stt>olas.

Jai nepavyko balsuoti
Miss ArzeMa Banks, negrė, 

gyv. 721 Barber st., atsilan
kė balsuoti adresu 710 West 
11 st. Jos teisė balsuoti buvo 
pripažinta pilnai. Bet Miss Bose 
Probįnik, rinkimų klerkas, pa
reiškė, kad dresė, kuria buve 
pasirėdžiusį negrė, tikrenybė
je priklauso jai, p-lei Probi- 
nik. Dresė, girdi, buvusi pa
vogta iš jos namų, 703 Mai
steli «tr Pasėkoj šio “argu

mento” Miss Arzella negavo nė 
progos balsų paduoti, ir kartu 
su savo palydovu atsidūrė 
Maxweil stoty. Kai ją paleis, 
lai veikiausia bus jau per vė
lu balsuoti.

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams

V idikas-Lulevičienč
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balząmuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

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

Tek Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vak dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

—- o--------

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

Tel. Drexel 6323 (

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

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 vak kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3*315 So. Halsted Street

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. L— Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman. tel. Coinmodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kienė, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, 111.; kasierius An
tanas čėsna, 4501 S. Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

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

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairia, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Bancc- 
kis, 8816 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3827 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Piercc Avė.

^Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas

Boulevard 5203

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 7589

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

G raboiiai

Undertaking to
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dienų 

ir nakti
KOPLYČIA

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po piety 
ir nuo 6 iki 8 vak vakare

Rez. 3201 South Waliace Street

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg.. Room 809
1608 Milwaukee Avė.

Com. North Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(V A <sTT T A A q \

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak. 

3241 S. Hafstfed Street
TeL Victory 0562 

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

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 —r Išėmus Subatas

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulhnan 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomist. 

vak. 
dienos John Kuchinskas

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Įvairus Gydytojai
Chas. 

Syrewicze Co.
Gniboriai ir 

Balzamuotojai 
1344 S. 50 Avė.

CICERO. ILL.

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

1 F. RADZ1US
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
Tek Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tek Victory 4038

Akių Gydytojai

BERNICE JANUŠKEVIČAITfi

Kazimiero kapi-

ketverge, 
vai. ryte

a. a. Bernice Januškevi- 
giminės, draugai ir pa-

3201 So.

Antano Gajausko

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

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

Tek Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS_ —.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 diena, 1930 m., sulau
kus 21 metų amžiaus. A. a. 
Bernice gimė kovo 11, 1909, 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motinų Paulinų, po 
tėvais Kintraitė, tėvą Petrų, 
seserį Onų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks 
balandžio' 10 d.. 10 
iš Eudeikio koplyčios bus nu
lydėta 
nes.

Visi 
čaitės 
zis tam i esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Tėvas, Sesuo ir Giminės,

ANTANAS GAJAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 dienų, 5 valandų 
ryte, 1930 m., Sulaukęs 43 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Gaurės parap., Globių 
kaime. Paliko dideliame nu
budime podukra Ona Gajaus- 
kiene, posūni Juozapa Šaulį ir 
tris pubrolius — Joną Gajaus
ką, Petrą Mockų ir Kondratų; 
Lietuvoj — tėvą ir motina. 4 
seseris — Monika, Ona, Petro
nėle ir Marcele ir brolį Juoza
pa. Laidotuvėmis rūpinasi Jo
nas ir Ona Gajauskai. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4153 So. 
Maplewęod Avė.

Laidotuvės i vyks ketverge, 
balandžio 10 diena, 8 vak ryte, 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 

, o iš ten bus nu- 
Kazimiero kapi-

velionio siela, 
lydėtas j Šv. 
nes.

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

Nuliudc liekamo,
Podukre, Posūnis, 
Pusbroliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akiu 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Bekskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 Wcst Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tek 
Prospect 1980.

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

DR. DERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

A. A. S L AKI S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Telephone Central 6926

W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai vak.
Looal Office: 1900 So, Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

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. Nedėliomia nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Office Boulevard 7012

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Antiekos 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tel. Midvvay 5512
Ralph C. Cupler,M.D

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvertai;

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
1‘etnyčipiųis 1 iki G v. v.

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 b’ir. I National Bank Bldg.

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:80- 4

Vakarais 2221 \V. 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchin.sku)

Vul. 5-8; ser. ir pėt. 5-6. tel. Canal 2552
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nauja Dainininkė
Kelios pastabos iš panelės A. L. Nemčauskaites kon

certo sekmadieny, balandžio 6 d.

Verbų nedėlios 
iškilmė

Ateinantį sekmadienį,
13 d., bus Verbų nedėlia. 
pagoniška besiartinančio pava- 
•sario 
virto Paimu nedėlia, 
nuii Kristaus įžengimo į Jeru- 
zolimą, kada jam klota po ko
jomis paimu lapus, — kad už 
kelių dienų jį nukryžiuoti...

Šitokioj tai pavasario šven
tėj (’hieagos lietuviai socialis
tai rengia savo metinę iškil
mę Lietuvių Auditorijoje. Tai 
bus tilkna iškilmė, nes ji yra 
rengiama tik vieną 'kartą į me
lus ir todėl stengiamąsi ją pa
daryti pažymėtiną, išsiskirian
čia iš visų kiltų. Sutraukiama 
į iškilmės programą geriausias 
musų 
spėkas 
mogiai, 
na ir 
kilusio

Štai 
nio iškilmėje — koncerte da
lyvaus Birutės Choras su vi
sais siaivo solistais, .'kvartetais, s
trio ir orkestru, “Pirmyn” Cho
ras, rusų balalaikų trio ir gar
susis rusų teatrais kliubas 
“’Majak”, kuris šioje iškilmėje 
duos du gražius Vaizdelius su 
dainomis ir šokiais. Kas buvo 
užpe red tame “Naujienų” kon
certe, tas dar neužmiršo “Juo
dųjų Gusarų”; kas buvo pe
reitų metų socialistų koncer
te, tas, be abejo, atsimena “Ei 
uchnem” ir “(ligomis”, šiame 
koncerte taipjau bus tie pa- 
tys Čigonai, tik šį karią cho
ras bus dar didesnis, dar dau
giau dainų dainuos ir daugiau 
šokių šoks. Bus dar ir 
miečių Vakaruškos” — 
mios, berupestingos, kokios tik 
pas rusus tegali būti, taipjau 
su rusų liaudies dainomis ir 
jų šokiais.

Prirenginias tokio programo 
labai daug kainuoja ir tik ga
lima duoti pasitikint labai 
skaitlingos publikos. Bet socia
listai nepaiso. Jie ne dėl pel
no rengia savo metinę iškil
mę. Jie nori sueiti su savo 
senaisiais draugais ir pažysta
mais, su kuriais jie jau desėt- 
kus metų veikė ir tebeveikia, 
nori su jais nors sykį į metus 
kuogrtafžiausia pasilinksminti. 
Todėl jie viską ir atiduoda, kad 
tik duoti kuodidžiausį progra
mą ir tai už kiekvienam pri
einamą kuožemiiausią įžangą— 
tik $1. Jei ir tada dar pasi
daro pelno, lai paprastai tą 
pasidariusį pelną paskiria ko
kiam nors naiudingam tikslui. 
Pereitų metų koncerto pelnas 
liko atiduotas Lietuvos politi
niams kaliniams, šio koncerto 
pelnas irgi eis tam pačiam tik
slui, bei abelnieims Lietuvos so
cialdemokratų darbuotės reika
lams.

Tad ir kviečiame į šią me
tinę. iškilmę aitsilamkyti visus. 
Galime drąsiai užtikrinti, kad 
busite pilnai patenkinti. Tai 
bus atmintiniai diena. Didelis 
programas, o pankui smaigus 
pasilinksminimas ir pasimaty
mas su senaisiais draugais, su 
kuriais gal jau senai nesima- 
tėt: gal vis paigeidavot pasimai- 
tyti, tik vis ndbuivo progos, 
s lekavo laiko, ar kokios kitas 
priežastys kliudė — šiame gi 
vakare jgalėisilte įsu visais jaiis pa- 

sjmaityti, pasikalbėti. Be to sar 
vo atsilankymu paremsite sa
vo kovojančius draugus Lie
tuvoje.

Atsiminkite, kad pradedame 
iškilmes anksti — 6 vai. vaka
re, nes programas bus ilgo
kas, taipjau norime, kad lik
tų daugiau laiko pasilinksmi
nimui ir pasimatymui su drau
gais. — K. B.

Tai

Krikščionims j 
primini

ir kitų tautų artistines 
ir duodama tokia pra

kuri patenkintų kiekvie- 
ilgai kiekvieno atsilan- 
butų minima.
ir ateinančio sekmadie-

“Kai- 
links-

Panelės Augustės Leonoros 
Nemčauskaites pirmutinis sa- 
vystovis pasirodymas lietuvių 
publikai kaipo dainininkės liu
dija mums, kad Chicagos mies
tas dar vis nestinga lietuvaičių 
pilnų ambicijos atsiekti tobulu
mo sunkioj dainavimo dailėje. 
Turėjome ne vieną žvaigždę, ir 
mums malonu, kad savo laiku, 
kada jos' vos pradėjo rodytis, 
mokėjome jas įvertinti, paaks- 
ftinti, padrąsinti ir pagerbti.

Iš visų dailės sričių dainavi
mas tur būt yra maloniausia, 
sunkiausia ir nedėkingiausia 
sritis'. Sulig sunkumo ir nedė
kingumo, rodos, neturėtų taip 
būti. Dainininkas tėra lyg su
dėtiniu instrumentu— veikėju, 
<urs turi duoti išraiška muzi- 
<alei kompozicijai. Jeigu in
strumentas yra geras ir rankos 
jį vartojančios yra lavins’ ir 
miklios, nebeturėtų būti sunku 
atsiekti tobulos išraiškos. Vie
nok taip nėra su dainavimu, 
gal būt svarbiausia todėl, kad 
instrlimentas-veikėjas' čia dar 
turi susirasti sau tinkama kom
poziciją.

Panelė Augusta Nemčauskai- 
tė turi malonų ir skambų bal
selį. Jinai vadina jį lyriškuo
ju sopranu, ir tokiu jis’ neabe
jotinai yra. Tačiaus įtuo savo 
balseliu ji ėmėsi dainuoti dai
nas, kurios toli gražu nėra ly
riškos. Tik lietuviškos dainos 
galėjo būti lyriškomis, ir jos 
geriausia tiko jos balsui, o be
veik visos kitos gal tiktų dra
matiškam ar koloratūriniam so
pranui, bet ne tokiam sopranui, 
kuriuo prigimtis apdovanojo pa
nelę Augustą. Ne ji pati tur 
būt kalėta, kad padarė tokią ap
gailėtiną klaidą: pirmiausia, 
yra kalta mada skaityti daini
ninko “egzaminu” galėjimų dai
nuoti klykiančias ir spiegiančias 
itališkų operų arijas, o paskui 
yra kaltas) jos mokytojas.

Itališko budo kompozicijos ir 
dainavimo niekas kitas' taip ge
rai nepašiepč, kaip didysis per
eitojo šimtmečio muzikas Rich
ardas Wagneris savo operoje 
“Die Meistersinger”. O vie
nok iki šiol italai tebeturi ant 
dainavfrno monopolį, —- gal būt 
todėl, kad daugelyje neitališkų 
šalių juos' palaiko turčių klesos 
bobelės. Nesakau, kad itališ
kas dainavimas perdėm butų 
netikęs. Anaiptųl, jis 
vis geriausias, bet tik 
italams.

Italai yra didžiausi
jai pietinių šalių muzikos. Ra
iškos dainos italams yra myli

miausios ir geriausia jų dainuo
jamos. Kuone visos italų mer
gaitės ir net senukės moka pa
dainuoti kuone visas žymiausias 
arijas’ iš italų operų. Vienok 
man dar niekad neteko girdėti 
italo dainininko, kurs galėtų 
suprasti ir tinkamai padainuoti 
rusiškas dainas arba vokiečių 
operų arijas. Tarp pietinių ir 
šiaurinių šalių muzikos ir dainų 
yra begalinis skirtumas, šiau
rinių šalių žmonės italų muzi
koj ir dainose neranda sielos, 
aent 
savo 
rinių 
augo
gu pietinių šalių muzika: ji gi
mė ir augo ne tik vasarą lau- 
cuose ir gatvėse, bet ir žiemą 
uždarytuose kambariuose.

Taigi man rodos, kad ne tik 
panelei Nemčauskaitei, bet ir 
visoms kitoms musų daininin
kėms, o taip pat dainininkams, 
butų daug sveikiaus, butų tik
ras išganymas neieškoti švei
timų dievų. Mes' esame šiaurės 
žmonės ir tik nuo šiaurėą žmo
nių galėtume ko tinkamo sau 
išmokti. Italai, kiek žinau, nie
kad nevažiuodavo nei Rusijon 
nei Vokietijon kitoniško daina
vimo pasimokinti, nes žinojo ir 
žino, kad jie kitoniškai dainuo
ti niekad neišmoks ir dainuos

vis saviškai. Tai kokiems gi 
galams mes' turime draskytis, 
klykti, spiegti ir laužyti savo 
balsus, idant išmoktume dai
nuoti mums visai svetimu bil
du? Kas tiesa apie italus, tas’ 
tiesa ir apie, .šiaurės žmones: 
man taipgi dar niekad neteko 
girdėti šiaurės šalių dainininko, 
kurs galėtų padainuoti italų 
operų arijas geriaus už italų 
dainininkus. Šito patikrinimą 
matėme kad ir pačios’ p-lės 
Nemčauskaites koncerte, kur 
antruoju dainininku buvo italų 
tenoras Giuseppe Lazzarini. P-lė 
Nemčauskaitė dainavo itališkai 
ir jis dainavo itališkai —italų 
kalba, italų muzika, italų tech
nika. Išrodė lyg kad itališko 
dainavimo konkursas, ir italas, 
žinoma, laimėjo. Publika susi
dėjo iš pusės italų ir pusės lie
tuvių (išskyrus keletą nei šio
kių ne tokių), ir itališkoji pub
likos dalis aiškiai pripažino pir
menybę savo vientaučiui. Be 
abejo, jis mokėjo geriaus at
jausti itališkos dainos dvasią, ir 
jį geriau atjautė itališkoji pub
lika. Lietuviams’-gi buvo sve
timi dvasia ir jis ir panelė
Nemčauskaitė.

Neišpasakytas klykimas, ko
kio reikalauja itališkas dainavi
mas, deja, jau spėjo sukiužinti 
musų jaunos’ dainininkės augš- 
tesniasias gaidas .

Panelė Augusta tą žino ir 
jaučiasi nelaiminga. Baimė tų 
sukiužintų augščiausiųjų gaidų, 
kurias reikia taip baisiai spieg
ti, atima jai pasitikėjimą, ir 
kada daina artinasi prie kurio- 
nors prakeikto čiukuro, ji ner- 
vuojasi ir jos 
būti nebetikras 
gaidose. Beje, 
viršūnių panelė
visai nedaug tesidarbavo su sa
vo žemutinėmis gaidomis, ku
rios pas ja galėtų būt daug 
skambesnės'.

Butų labai smagu matyti pa
nelę Augustą radusią savo tik
rąją sritį. Lyriškas sopranas, 
rodos, turėtų dainuoti lyriškas 
dainas'. Italai neturi lyrikos, 
lyriškai nedainuoja ir jų ope
rose nerasi nei vienos tikrai ly
riškos arijos. Jai reikėtų mes
ti itališką mokyklą. Reikėtų 
užmiršti ne.t apie patį buvimą 
augščiausių spiegiančių gaidų, 
kurios kadir gerai išrėktos rė
žo tik ausį, ir įsigyti pasitikė
jimą savimi. Toks malonus 
balselis turėtų tik malonias dai
nas dainuoti. Pačią-gi esmę ar- 
tizmo, nujautimą, kaip interpre
tuoti dainą, panelė Augusta 
turi, ir su laiku galės’ dar išto
bulinti.—K. J.

balsas pradeda 
net ir lengvose 
dėl tų itališkų 
Augusta, rods,

yra uz- 
patiems

išreiškė-

•tokios, kokią jie parodo 
muzikoj ir dainose, šiau- 
šalių muzika gimė ir iš- 
kitokiose aplinkybėse, ne-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

■kaip žinome, Joniškiečių kliu- 
lx> nariai su dideliu išsiilgimu 
I-niki a kada a p laikys naują 
talaiti tuciją.

Taigi šiuomi pareiškiu, kad 
konstitucijia jau gatava. Kiek
vienas narys-re, atsilankęs i ši 
Joniškiečių kliubo susirinkimų, 
gaus puikaus formato knygu
tę — konstituciją.

PRANEŠIMAI

“Senovės Pranašai ir Kris
tus” — svarbi ir pamokinanti 
lekcija, kuriąs skaitys Inž. K. 
August, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted S't., nedėlioj, ba
landžio 13 d., 10 vai. ryto. -Įžan
ga 25c. Bukite visi ir visos.

Kviečia
Visuomenes’ Darbo Sąjunga.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPI
NES. Lotų savininkų ir draugijų 
atstovų visuotinas susirinkimas 
i vyks septintadieny, 13 d. Balandžio 
(April), 1930 m., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Bū
tinai atsilankykit i ši susirinkimą, 
nes randasi daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo.

Kviečia Kapinių Valdyba.

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

Bridgeport Df-stėl Palaimintos Lie
tuvos susirinkimas įvyk# balandžio 
9 d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug dalyki) apsvarstyti.

Valdyba.

“Birutes.” Choro, labai svarbi, pa
moka {vyksta ketvergo vakare 
8 vai. Gage Parko salėj. Visi 
dalyviai nepamirškite būtinai 
lankyti ant repeticijos.

“Birutės” Valdyba.

ligiai 
choro 
atsi-

MADOS

Taippat yra atėjęs svarbus 
laiškas. Prie to, kliubo komi
sija suteiks smagių žinių apie 
įvykstantį Joniškiečių kliubo 
lianikieta.

Tad visi ir visos palikite ki
tokius reikalus nuošaliai ir at
vykite į šį susirinkimą.

Fin. sekretorius.

Pradėjo plačią garsini 
mų kampaniją

Anheuser Busch, išdirbėjai 
saus Budvveiser Barley-Malt 
pradėjo didelę garsinimų kampaniją 
laikraščiuose. Tie garsinimai eina 
2,000 laikraščių, kurie pasiekia apie 
35,000,000 skaitytojų kiekvieną sa
vaite. Tos kampanijos tikslas yru 
kuoplačiausia 
su šiuo garsiuoju produktu — 
riausiu koki pinigas gali pirkti”, 
sitikint, kad jeigu žmogus syk j 
bandys tų produktą, tai jis ir 
suomet ji vartos.

Anheuser Busch jau senai yra 
garsėję geriausių produktų, gamini
mu, tad be abejonės, ir ši jų gar
sinimų kampanija bus labai sėkmin
ga, ir šio garsaus Budvveiser Barley- 
Malt Syrup pardavyba nepaprastai 
pakils.

Pardavinėjantiems ši gerą produk
tą patartina visuomet savo sankro
voje turėti dideli jo kieki, kad ga
lėtų patenkinti kiekvieną pareikala
vimą ir tuo pasinaudotu šia plačia 
kampanija.

gar- 
Syrup

supažindinti žmones 
'ge- 
pa- 
pa- 
vi-

pa-

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
iinsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

yra

CLASSIFIED ADS
Business Service
BiznioPatamaviniai

PATENTAI, copyrlrhta — llradimai 
tokloi ruiiea.

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Cblcaco Are. 

Bnin»wick 7187
-........ O---------

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

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

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

Tel. Brunswick 9131
—o-----

______ Automobiles_______
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 Kali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Furniture & Pianos

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

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

Tel. Nevada 1916

Financial
Finanesi-Paakoloe

rėmo

DIDELI BARGENAI Už CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

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

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

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

Personai 
Asmenų Ieško 

j-įj-įj--j*_r*u» —’j—l— i— — -*

IEŠKAU savo vyro Juozo Bund- 
zos, gyvenusio Amerikoj, 15 Willard 
St., Camegie, Pa., nuo kurio žinių 
neturiu nuo 1923 m. Ji pati ar ži
nančius kur jis gyvena, prašau pra
nešti man laišku, už ką busiu labai 
dėkinga. Marė Bundzienė, Šiaulių 
miestas, Stoties g-vė No. 2.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs, unijistas, $80.00 j 
mėnesi, kambarys ir valgis. Matyti 
galite visada nuo 6 ryte iki 8 vaka
re. Telefonas Haymarket 3761. Jos. 
Waskis 1451 W. Van Burren St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris virėja i 
restaurantą, Broadway Restaurant, 
2 Broadwąy, Melrose Park, III. Tel. 
Melrose Park 624. Klauskite Mrs. 
Širmulis.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIU?

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

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

galutino išegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po

20 St.

PO

2%.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
blaiva moteris prižiūrėti vaiką. At- 
sišaukit 4. v. p. p. 923 W. 33 Place, 
2 fl.

ąteimantį

3069So. 
va-

Visi bukime susi 
rinkime

Joniškiečių L. ir K. kliubo 
susirinkimas , įvyks 
sekmadienį (verbų nedėldie- 
nį), balandžilo 13 dienią, 
Krenčiaus svetainėje, 4600 
Wo(m1 stveeit. Pradžia 1:30 
'landą po pietų.

Šis Jonii-šk iečių kliubo susi
rinkimas ibene bus geriausias 
ir interesingiausias iš visų pir
miau buvusių susirinkimų. Sa
kau, tuomi bus geriausias, kad,

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

3069 Suaug-usiai moteriai svečiuos- 
na eiti suknelė. Galima siūdinti iš 
byle sunkesnio šilko arija vilno ma
terijos. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
oaduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Sunny Side Up”
dalyvaujant

JANET GAYNOR, CHARLES
FARRELL, EI BrendeI

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

■ .............. '........ -..................... ' .......

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čiaidedu 15 centų ir prašau at- 

dųsti man pavyzdi No...................
VIieros ....................... per krutinę.

Vardas ir pavardė)

/Adresas)

(Miestas ir valst.)
omkA

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

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 
pradini 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. II L.

ir

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

Šiaurinio Illinois* didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną, savaitę 
50,000 vištukų. Kainoj 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgižiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

h

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. 1319 Addison 
St. Tel. Bittersweet 8370.■ O 1

REIKALINGA moteris indų plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris vyrėja 
dirbti naktimis —f prie “short” or
derių”. 4180 Archer Avė.

For Rent
Paskolos suteikiama 

į viena dieną
2- RI MORGIČIAI
3- H MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

MODERNIŠKAS 5 kambarių fla- 
tas ant rendos, garu apšildomas, 
saules gonkos ir seklyčia, tile mau
dynės ir lašų maudynės; prie to ap
šildomas garažas. Renda $70 i mė
nesi, 6752 So. Sąngoman St.

RENRAI penki akeriai su daug 
medžių, Willow Spring Rd. ir 79 
Street; tinkama vieta dėl “barbe- 
kių”. A. Buchas, 216 Woodside Rd., 
Riverside, III.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu Dry 
Goods ir batų krautuvę ant namo, 
arba loto, nes apleidžiu Chicagą. 
4903 W. 14 St., Cicero, Telefonas 
Republic 4151.

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

; F. Selemonavičius
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

ŠTAI JŪSŲ PROGA
Pardavimui vienas iš geriausių 

ir pelningiausių cigarštorių ir ais- 
kriminių seniausioj lietuvių koloni
joj, South Sidėj. Pigi renda, garu 
šildoma, du dideli kambariai pagy
venimui. Kas pirks — pasidarys pi
nigų. Savininkas turi kitą bizni. 
Tel. Roosevelt 7552.

PARDAVIMUI grosemė su namu 
ir vienu lotu. Išdirbtas naujoj apie- 
linkej, geras biznis. P. M. 6545 So. 
Crawford Avė.

_____ Automobiles______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

fexchange—Mainai ““
BIZNIAVĄ namą ant bizniavos 

gatvės mainysiu ant farmos. Sto
ras ir 8 pagyvenimai, sulig naujos 
mados įtaisyti; nebrangiai rokuo- 
siu — bus galima susirokuoti.

FRANK DOBROWOLSKI
1406 W. 14 St., 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

La te 
1929 
1929

$495
$335

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

Tudor; clean as new .......
Fordor sedan, gide 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 i 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

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

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

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

Victory 4898 
Chicago, 111.

kamb. muro
Grand Avė.

P. traukinių
Sav. 2364

MODERNIŠKA 5 
bungalow, insuliuota; 
gatvekarių ir M., St. 
transportacija; pigiai. 
Normandy Avė., Merrimac 8517.

5 KAMBARIŲ modemiška murino 
bungalovv, stikliniai miegamieji por- 
čiai, labai pigiai. 3457 W. 60 St. 
Tek Republic 3428»


