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Maskva įsakė savo 
delegatams Londone 

urnai grįžti namo
Apie dviem dešimtim prekybos 

delegacijos narių gresia su
šaudymas už įsakymo nepa- 
klausymą \

Getsemano Darže rado 
penkias “bombas”

JEBUZOLIMAS, Palestina, 
bail. 9. Andai Getsemano 
Daižo rado penkias tariamas 
bombas, kurios betgi pasirodė 
lik tuščios turkų granatos, iš
silaikiusios iš didžiojo karo 
metų.

Kn. Windisch-Graetz, 
frankų ‘fabrikantas’, 
tapo amnestuotas

Vengrija paleido kunigaikšti, 
kuris netikrais 30 bilionų 
frankų bandė sunaikint fran- 
euzų valiutą

Lietuvos Naujienos

LONDONAS, bal. 9. — Gau
tai žinių, kad Maskva įsakė de
šimčiai ar dviem dešimtini so
vietų prekybos delegacijos Lon
done narių tuojau grįžti i Bu- 
siją. Už nepaklansymą jiems 
gresia sušaudymas ir jų tur
to konfiskavimas.

Tekį ultimaitumų pasiuntė 
jiems laiškais Lyčevas, sovietų 
generalinis konsulas Londone. 
Jiems duodama septynios die
nos laiko grįžti į Rusiją.

Ivan Spilvanek, sovietų vice
konsulas, kuris, Lyčevui taiki
nau išvykus į Manchesterį, už
ima jo vietų, korespondentų 
klausinėjamas patvirtino, kad 
toks ultimatumas buvęs pasių
stas, tik skaičius asmenų, ku
riems įsialkyta tuojau grįžti į 
Maskvą, esąs mažesnis ne dvi
dešimt. \

Filipinai prašo For 
dą pastatyti jiems 

mokyklą
bal.MANILA, Filipinai,

— Hermencgildo Cruz, Filipi
nų salų darbo direktorius, pa
rašė laišką Amerikos automo
bilių fabrilkinimkui Henry For
dui, prašydamas, kad automo
bilių magnatas, kuris neseniai 
pasiskelbė skiriąs 100 milijo
nų dolerių darbo auklėjimo 
mokykloms, vienų mokyklą i- 
steigtų Maniloje.

Bandymas pakinkyti 
darbui saulės 

spindulius

Sovietų sargybiniai 
nušovė tris bėglius iš 

sovietų Rusijos
VAIGUVA, M. 9. — Bėgi

mas žmonių iš sovietų Rusi
jos vis nesiliauja. Vakar ties 
Kšyvozniaikų kaimu keturi ru
sų ūkininkai ir vienas sovietų 
kareivis (bandė valtele persiū
ti per Nerio uipę į lenkų pu
sę. Sovietų sienos sargybiniai 
pradėjo bėglius šaudyti ir tris 
jų nušovė. Likusieji du nėrė 
į vandenį ir laimingai, nors su 
dideliu vargu, išplaukė lenkų 
pusėn.

Lobininkus patsai 
Dievas veda į lobių 

šaltinius >
BOSTONAS, bal. 9. — By

loje, kurią Massachusetts val
stija iškėlė Brocktono aliejaus 
milijonieriui Edgarui B. Davi- 
sui dėl nesumokėjimo $380,- 
000 taksų, milijonierius teisi
nos, kad taksų nemokėjęs dėl 
to, kad jis nebe Massachusetts 
valstijoje gyvenąs, bet Texase. 
O į Texas — pasakojo mili
jonierius Davis — jį pats Die
vas nuvedęs, parodęs ten naf
tos laukus ir padėjęs jam mi
lijonus susikrauti.

Valstybės ginėjas parodė 
I>avisui, kad jo turtas buvo 
aptaksuotas dar toli prieš tai, 
kaip lobi įlinkas persikėlė iš 
Brocktono į Texas.

Du 
da-

LONDONAS, bal. 9. — 
žinomi anglų mokslininkai 
ro eksperimentus su milžiniš
kais veidrodžiais, norėdami pa
gauti ir darbui pakinkyti sau
lės spindulius.

Sako, kad tie milžiniški veid- 
rodžtad pagauna saulės karštį 
ir tam tikrais, laibai padidina
mais, stiklais koncentruoja ji 
į vieną daiktą. Koncentruoti 
daiietan saulės spinduliai esą 
taip karšti, kad tirpiną geležį.

Lietuvą grąžino še
šis linijoj suimtus 

lenkus
VARŠUVA, bal. <>. — Lietu- 

va sugrąžino Lenkijon šešis 
lenkus, kurie prieš savaitę lai
ko buvo suimti demarkacinėj 
linijoj ir laikomi kalėjime.

VIENA, Austrija, •Eol. 9. — 
Kunigaikštis Ludvigai* Win- 
(liEch-Ciraclz, kuris <tel “patri- 
jatimių priežasčių” 1926 me
tais bandė nugramzdinili fran- 
euzų franką pruraibr;.ku>vimii ir 
paleidimu apyvarton 3(1 bilijo
nų netikrų frankų, ir kuris už 
tai buvo suimtas ir pasmerk
tas ilgiems metams kalėjimo, 
disibur 'tapo Vengrijos valdžios 
visai amnestuotas. Visos civi
linės ir militarinės teisės jam 
taipjau grųžinarnos.

Vengrijos laikraščiams ta ži
nia. buvo užginta skelbti, cen
zūra neišleido jos nei į užsie
nį. Ji todėl buvo slapta iššmu- 
geliuota per sieną ir idabar 
Vienos socialdemokratų laik
raščio Ai'bciter Zeitung pa
skelbta.

Kunigaikštis Windilsch-Gra^ 
etz savo sąmokslą 'Francijos 
frankui pražudyti, siaiko, bu
vo padaręs su daugelio aulkš'tų 
va kliu inkų žinia. Kai sąmok
slas buvo susdkbas ir k n. Win- 
disch-Graetz suimtas, jis, kaip 
“kankinys”, pareikatavo iš val
džios atlyginimo pinigais. Ir, 
pasak Arbeiter Zeiitung, tų at
lyginimų gavo, nes Vengrijos 
valdžia patylomis nupirko jo 
dvarų netoli nuo Saros-Paitako, 
sumokėdama “kankiniui” sumų 
pinigų, kelis kartus didesnę ne 
tas dvarais vertas.

Kn. Wiin<lisch-Gnaetzo są
mokslo dalininkų buvo susek
ta įvairiuose Europos miestuo
se — Miunchene, Berlyne, Pra
hoj, Belgrade ir kiltur. Buvo 
areštuota daugelis augštų ven
grų valdininkų ir kitokių di
delių aristokratų, jų tarpe ku
nigaikštis Volkovsky, kuni
gaikštis Mirsky, gen. Favlatov, 
buvęs rusų caro gvardijas va
dais ir artimas didkunigaiikš- 
čio Kirilo, pretendento į Ru
sijos carų sostą, draugas, etc.

Kiek 1929 m. paimta už 
alkoholinius gėrimus 

ir tabaką
KAUNAS. — Per 1929 m. 

valdžia paėmė, iš spirito ir jo 
dirbinių alkcyzo 818,20(1 litų, 
spirito ir degtinės monopolio — 
41,583,200 lt., vyno akeyzo — 
80,400 lt., alaus ir midaus akc. 
— 1,823,900 lt., tabako ir gil
zių akeyzo — 15,032,600 lt. Gi 
žmonės, gamindamiesi namuo
se lir pirkdami silu.pta. įjęa-ben- 
tus iš užsienio alkoholinius gė
rimus, per metus išleidžia apie 
105—110 milijonų litų.

Dzyvai neregėti su “Ri
to” laikraščiu

[Atlantic and Pacific Photo] 

Nicsolaus Johnsen, vokiečių laivo “Europa” kapitonas.
Tas laivais, kaip žinia, sumušė greitumo rekordą

Suėmė penkis taria
mus bombininkus

Kaltinami dėl sprogdinimų, ku
riuose Indianoj buvo penki 
asmenys užmušti

Pypke — ar pati?
Williamas bevelija pypkę, ne 

Sarą, su kuria išgyveno 43 
metus

Olandų deimantų fabri
kai dirbs tik 3 die- 

nas savaitėje

Graikai verkė, senato
riui pasakojant, kaip 
Amerika jiems gera

Anglijos tekstilės fabri
kantai numuša algas 

darbininkams

Steigia visų tautų 
vienijimo draugiją

Stengsis dėl geresnio tautų tar
pusavio pasižinimo nesusi
pratimams pašalinti

ATĖNAI, Graikija, bal. 9. 
— Utah senatorius King va
kar surengtame jam bankiete 
taip gražiai pasakojo apie tai, 
kaip Amerika myli graikus ir 
kaip ji jiems gera, kad susi
graudinę klausytojai ėmė aša- 
ras šluostytis. Jam baigus kal
bėti, burmistras paskelbė se
natorių Kingų Atėnų garbės pi
liečiu.

BRADFORD, Anglija, bal. 
9. — Greąt Yorkshire teksti
lės ‘įmonių savininkai išlipde 
skelbimus, kad algos darbinin
kams 'tampa nuskeltos.

Į šiituos skelbimus Manning- 
hamo tekstilės įmonių darbi
ninkai tuojau atsakė streiku.

AMSJ'ERDAMAS., Olandija, 
bal. 9. — Deimantų šlifavimo 
fabrikui inkai nutarė sumažin
ti šlifuotų deimantų produkci
jų iki pusės noi*malios gamy
bos. Del to, prariedant nuo ba
landžio 13 dienos, per neribo
tų laiką bus dirbama ’tik trys 
dienos savaitėje.

MABION, Ind., bal. 9. — De
tektyvai suėmė čia It.ris asme
nis, kaltinamus dėl bombų 
sprogdinimų, kuriuose per pa
starus šešis mėnesius buvo pen
ki žmonės užmušti.

Visi trys suimtieji yra chi- 
cagiečiai: Peter Kmiečiak, 35; 
Hiarry Damford, 29, ir Joe 
Beckett, 25 metų amžiaus.

Kaip jų sėbrus ir sprogdi
nimų dalyvius, Elįwoode, Ind., 
detekltyvai suėmė dar kitu <hi 
asmeniu, Duke Humphingą, 
38, ir Mabona Hnimphinga, 
24.

Visi penki suimtieji kaltina
mi dėl pilkitadairybių, papildytų 
šiose vietose: dėl išsprogdini
mo State teatro Hammonde; 
išisprogidiinimo Marion Labor 
Temple spalių 3, 1929, kur tuo
met moldmei'kerių unija taikė 
mitingų ir kur trys mitingo da
lyviai buvo užmušti; išsprog- 
(įi/ndmo Marionc dviejų auto
mobilių ir užmušimo Andrew 
Legoso, unijos scikrotoriaus, ir 
Johno Ashorafto, molderių uni
jos nario. ’ /

LONDONAS, bail. 9. — Lon
done įsikūrė Visų Tautų Aso
ciacija, (kurios tikslas bus rū
pintis, kad visų pasaulio tau
tų žmonės, be skirtumo jų ra
sės, klasės ir tikybos, geriau 
kili kitus pažintų, pašalintų tar
pusavio nesusipraliinuis, parei
nančius iš kiti kitų nepažini
mo, ir kad svetimšaliai svetur 
galėtų jaustis kaip namie.

Alsociacijia stengsis organi
zuoti savo skyrius visuose kra
štuose. •

Rado nušautus daktarą 
ir jauną moteriškę

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dįenai prana
šauja:

Veikiausia bus gražu ir šil
čiau; vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 380 įp 700 F.

Šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi 6:24. Mėnuo leidžiasi 
4:19 ryto.

Pabėgęs kalinys vėl su
grįžo į kalėjimą

ROCHESTER, N. Y., bal. 9. 
.— Del to, kad pabėgęs iš ka
lėjimo Giibert Manker pats sa
vo noru sugrįžo atgal kalėti, 
teisėjas Carroll atsisakė jį bau
sti.

Manker pasisakė, ka.d jis bė
gęs, norėdamas tik savo vai
kų pamatyti.

NEW YOBKAS, bal. 9. — 
Diaktaro M.* JI. Alleno lapaht- 
mente, Sutton Place, rado nu
šautus patį daktarą, 35 metų 
amžiaus, ir jauna moteriškę, 
Miisis Flovence Lapeile, jo slau
gę ir sekretorių.

Abudu buvo tik pa<lžamaiis 
apsitaisę. Ndtoli nuo daktaro 
Ikuno buvo pamestas revolve
ris. Manoma, kad daktaras nu
šovė merginų ir paskui pats 
nusižudė.

VINCENNES, Ind., bal. 9.— 
Vietos gyventoja, Mins. Emma 
Kroeger, 44 metų amžiaus, ke
turių vaikų motina, įtapo nu
teista mėnesiui kalėjimo ir 
$100 pabaudos už tai, kad pro- 
hibieijos agentas rado jos na
muose keturias “paintes” deg
tinės.

Lakūnas užsimušė
YAKIlMA, Wash„ bal. 9. — 

Jo aeroplanui nukritus netoli 
nuo Yialkima aerodromo, užsi
mušė aviatorius Russell Schlos- 
stein.

Svaigiųjų gėrimų par
davinėjimo įstatymas

Vokietijoje
BERLYNAS, bal. 9.—iReicli- 

staigias dauguma balsų priėmė 
įstatymų, kuriuo einant Įstai
gos, pardavinėjančias svaigiuo
sius gėrimus, turi užsidaryti 
nuo 1 valandos nakties.

Tuo įstaltymu taipjau užgi
nama pardavinėti svaigieji gė
rimai mokyklose, jaunuolių 
šventėse pokyliuose ir sporto 
susirinkimuose, (kuriuos dau^- 
giausiai jaunuoliai lanko.

z Rado pasikorusį 
žmogų

\-------
Kovo 9 d. Raštikiu miške, 

ties III Nevežnikų dvairu, Nau
jamiesčio vai, Panevėžio ap- 
įskr. rasltas pasikoręs pil. Ignas 
Ališauskas, gyv. III Nevežnikų 
dv., Naujamiesčio vailsč.

Blaivininkių draugijos 
viršininkė suimta už 
skandališkus laiškus
SPOKANE., Waisb., .bal. 9.— 

Čia tapo areštuota Miss iLille 
Jouirdam, 37 metų amžiaus sen
mergė, Spokane kaunitės Wo- 
men’s Cbristian Temperance 
Union sekretorius.
• Ji kaltinama dėl rašinėjimo 
palti sau skaindališkų laiškų ir 
įskundimų dėl to visai nekaltų 
asmenų, kurių kiti buvo dagi 
federalinės^ jury inkriminuoti.

Suimtoji blaivininke prisipa
žino kalta. Ji sakosi užsiėmus 
skiamlail'iškų laiškų rašinėjimu 
per dvejus metus, ir dariusi 
tai dėl pramogos.

Skaitmeningi komunis
tų suėmimai Lenkijoj
VARŠUVA, bal. 9. — Poli- 

cija puolė komunistų centrų 
Varšu voj e ir areštavo šešias
dešimt asmenų. Be to suėmė 
spaustuvę ir <laugybę propa
gandos literatūros ir atsišau
kimų rengtis Gegužinės de
monstracijoms.

UŽDARĖ BANKĄ

HEBBIN, III., bal. 9. — Val
stijas auditorio įsiakj’mu šian
die čia tapo uždarytas Herrin 
State Savings bankas.

KAUNAS. — Seinų apskr. 
/pnidž. mokyklų inspektorius 
norėjo patraukti teisman “By
lų” už tilpusią sausio 4 d. ži
nutę. Bet pradėjęs ieškoti at
sakomojo redaktoriams pavar
des baisiai nustebo: numeris 
buvo nepasirašytas.

Byšy su tuo I Nuovados tai
kos teisinas nubaudė “žaibo” 
sfpauslt n vės vedėją. J. Valaitį už 
tiai, kad laikraštis išleistas be 
redaktoriaus parašo 15 litų pa- 
baudos aa* 1 parų arešto.

Savo taiku “IJetuaV išei
davo taip pat be parašo, ta
čiau niekas jos nebaudė.

DETBOIT, Mich., bal. 9. —. 
Kai 1887 mėliais, vadinas prieš 
43 mėlt us, Williamas Whalen 
vedė Siarą, jų draugams buvo 
įdomu, įkas iš to išeis. Nes Sa
ra baisiai nekeimtė tabako, o 
ištekėjo už Williamo, kuriam 
pypkė buvo meilesnė, kad ne- 
paisialkius, už pačią.
' Dagi anomis jaunomis die

nomis Williiamą galėjai pažin
ti iš jo pypkės kvapo per pen
kiasdešimt pėdų.

Taigi, per keturiasdešimt 
trejus metus Williamas ir Sa
ra gyveno gražiai, dalindamies 
laime ir nepasisekimais; susi
laukė septyneto valkų, kurie 
užaugo ir jau visi savo šei
mas 'turi. Williamas vis rūkė., 
o Sana vis durnų nemėgo.

Atėjo 1930 metai. Williamas, 
datbar jau 73 metų amžiaus, 
įsitaisė. motinėlę. Molinėlė ne
trukus gražiai išdegė, pasida
rė rudai geltona, ir Williamas 
taip ją pamėgo, kad dažnai sė
dėdavo iki 4 valandos ryto, pap
sėdamas ir dūmų kvapsniu pri
pildydamas visų kambarį, ku
riame jis ir Sara, dabar jau 
72 metelių, miegojo.

To, galų gale, Sarai buvo 
jau perdaug.

“Per keturiais<|ešimit trejus 
metus aš vis kenčiau,” pasa
kojo ji teisėjui Marschneriui. 
“Dabar tegu jis pasirenka vie
na dvejų: arba py^kė eis lau
kan, įairba aš eisiu.”

šiandie senas Willkamas sė
di vienas pats savo kambarė
ly ir papsi molinėlę. Sara gy
vena pas savo ištekėjusią duk
terį, kurios vyrasi, kad neuž
gautų uošv(ės, stengias namie 
nerūkyti.

Nubaudė kap. Skaržic- 
ką už vaiko nušovimą
KAUNAS. — Kariuomenės 

teismas Ibuv. 5 pulko adj. ka
pitonų Skaržieką nubaudė už 
iš netyčių nušovimų 14 metų 
berniuko nubaudė 1 mėn. ir 
10 parų daboklės.

I>el civ. ieškinio kap. Skar- 
žiekas su nušauto berniuko tė
vu susitarė ir teismas civ. ieš
kinio nesvarstė.

Šiauliai
Gubernija.

A ta uis bravore ‘IpiubemiyaP 
per metus pagaminama įvairios 
irųšies alaus 1,000,200—-1,000,- 
500 litų. Bravarui miežius su
pirkinėja daugtausia iš Suval
kijos, i metus reikia 20—25 
vagonų.

Dirba 30 darbininkų ir 10 
tarnautojų. Dalis darbininkų 
gauna dienai 6i/2 lit., 7 ir 7 (/į 
lit. Dauguma iš jų gauna bu
tų, kurą ir vasaros metu dar
žovėms sodinti žemės, Imole- 
ris gaunu dieniai 5 lit. 20 c. 
ir kiekvienas darbininkas gau
na po 1 Įkinką alaus kas die
na. 1

Bedarbių „Gubernijoj yra 
apie 50—60 žmonių.

Pašlapo keliai
Apie Šiaulius taip ipašlapo 

keliai, kad į turgų mažai kas 
atvažiuoja.

Vieškeliais važinėja autobu
sai sustojo ėję.

Serga vaikai
BadVilišIkiio vai.,\ Karčiamų 

prad. mokykloj susirgo 11 mo
kinių kaž kokia epidemine 
liga. .

V elykoms
pasiųsk saviesiems margučių nusipirkti.

i *

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.
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Detroit, Midi.
Iš SLA, 352 kuopos susirinkimo

Balandžio 6 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko šios kuopos susirin
kimas. Nariu susirinkimai) at
vyko lygiai puse. Ką kita, pueč 
veikė, tai sunku ir pasakyti. At
rodo, kad tuos narius tiesiog ne
galima pasiekti. Susirinkimų I 
jie nelanko, laikraščių neskaito.! 
Na, tad ir prisieina palikti juosi 
ramybėj. Visgi gerai, kad nors j 
pusė narių atvyko Į susirinkimą! 
ir atliko savo pareigas.

Susirinkimai! atvyko 120 na
rių, iš kurių gerame stovy bu
vo 115. Balsų paduota už S. 
Gegužį 102, A. Mikalauską 102, 
P. Jurgeliutę 103, K. Gugi 99, 
M. Raginską 101, J. Januškevi
čių 98 ir Kr. Klimą 100. Po ke
lis balsus gavo bolševikų kan
didatai. o už Tareilą paduota 6 
balsai.

Rikimų laiku jokios agitaci
jos nebuvo. Kiekvienas balsa
vo už tokį kandidatą, kuris jam 
geriausia patiko. Bet čia ne tai 
svarbu. Prieš kiek laiko paste
bėjau laikraščiuose, k*id bolše
vikai su tareiliniais sudarė ben
dra frontą. Tareiliniai tuo la
bai įsižeidė ir rėkė,.kad tai ne
teisybė. Bet faktas išlindo, 
kaip yla, iš maišo. Štai ką rodo 
musų kuopos balsavimai. Bal
suojant pirmininką ir iždinin
ką komunistų sąrašas kiek pa
kriko. Mat, atitraukė kiek bal
sų Dr. Graičunas ir Tareila. Kad 
visi bolševikai balsavo tik už 
savo kanlidatus, tai dūliai to nė-

! ra mažiausios abejonės. Bet 
juos, matomai, parėmė ir tarei
liniai. Kitais žodžiais sakant, 

i tarp bolševikų ir tareilinių su
sidarė bendras frontas. Tarei
liniai dėl mados dar balsavo už 
savo Tareilą, bet, po to atidavė 
savo balsus už bolševikų kandi
datus. Puiki kompanija, ar ne.':

Delegatų j Seimą išrinkta iš- 
tuoni. Ir visi geri; gėdos dėl 
jų nebus.—J. Am-se.

Westville, III.
Klaidos atitaisymas

1 Vakarykščiose “Naujienose’ 
' tilpo SLA. 18 kuopos balsavimo 
i rezultatai už Pildomąją Tarybą, 
kur išleista balsai paduoti už K.

; Gugi. Pranešime turėjo būti 
pažymėta, kad už K. Gugi bal
savo 51.

Akron, Ohio
Sus ivierijiiuo viršininku 

rinkimai

šie metai yra karo metai. Ir 
Į kovojama ne už laisvę bei ko
kius pagerinimus, ale už vado
vavimą Susivienijime. Kaip ži

nia. maskviniai nori Susivieniji
mą užvaldyti. Bet ar mes pri
valome be niekur nieko jiems 
pasiduoti? Juk mes, tautinin
kai ir socialistai, tą -milžiniš
ką organizaciją išauklėjome! h 
todėl mes privalome dėti visas 

i pastangas, kad nedavus progos 
maskviniams įsigalėti.

Balsavimai musų tautiškoj 
kuopoj įvyko baalndžio 6 d. Pa-

| sėkmės tokios: S. Gegužis gavo 
28 balsus, Bacevičius 6. Dr.

1 Graičunas 1; ant vice-preziden- 
to: Mikalauskas 27, Petronis 4; 
ant sekretoriaus : P.. Jurgeli u te 
29, Ješkevičiute 5; ant iždinin
ko: K. Gugis 15. Salaveičikas 3 
ir Tareila 11.

Čionai paduodu tik svarbes- 
Į nes vietas. Man labai nuosta- 
I bu, kad musų mažiukė kuopa 
' priperejo tiek ja.u tareilinių ii 
graičuninių, kaip ir didžiule Cle- 
velando kuopa. —Senas Narys.

Rockford, 111.
SLĄ. 77 kuopos susirinkimas

I

Balandžio 6 d. įvyko SLA. 77- 
■ tos kp. balsavimas ant Pildomo- 
, sios Tarybos ir rinkimas dele- 
i gatų į seimą. SLA. Pild. Ta- 
rybos balsavimo rezultatai se
kanti.

Ant prezidento:
Gegužis 82 balsus, Bacevičius 

56, Graičunas C.
Ant Vice-Prezidento:
Mikalauskas 84, Petronis 58.
Ant Sekretoriaus:
Jurgeliute 82, Ješkevičiute 66.
Ant Iždininko:
Gugis 75, Salaveičikas 60, Ta

reila 5. ‘į
Ant iždo globėjų:
Raginskas 71, Jenuškevičius 

78. Jusius' 57, Joneikis 51.
Ant Daktaro-Kvoatėjo:
Dr. Klimas 80, Dr. Palevičius 

I 57.
! seimą išrinkta 6 delegatai 

nekomunistai ir 1 komunistas.
Delegatai išrinkta sekanti: 

Alf. Savickas, J. Ūsas, B. Ši
maitienė, J. J Petraitis, J. M.

Ateities dalyku

Stružas, J. Ulins’kas ir K. J. 
Barzdų kas.

I šį susirinkimą, buvo atsi
lankęs ir Centro organizatorius 
Žukas.—SLA. narys.

Springfieid, III.
Iš komunistų valdomos SLA. 

158 kuopos susirinkimo

Kovo 6 dieną įvyko Pild. Ta- 
rybos ii- <.lelej»-atų į Seimą rin
kimai. Prieš rinkimus bolševi
kiški komisarai J. Starkevi
čius, Pov. Jurkonis, Konšlanti- 
naitis ir kiti surėžė po spyčių 
prieš dabartinę Pild. Tarybą ir 
įgraudeno savuosius 1 pieškas 
balsuoti tavorščių burliokų ti
ksėtą. Jie visur važinėjo ir vaL 
kiojosi su savo šmeištų agitaci
ja po stubas ir visus kvietė ei
ti į jų susirinkimą. Pasekmes 
balsavimų sekančios.

žinoma, kaip ir visada buvo šio
je kuopoje, maskviniai viską 
laimėjo. Šitos kuopos maskvi
niai važinėja automobiliais ir po 
kitus miestelius’ ir veda savo 
priprastais šmeižimais agitaci
ją už komunistų burliokinį są
rašą.

Delegatų į seimą išrinkta 5 
tavorščiai ir 2 tavorškos. Viso 
7. Jų vardai: Pov. Jurkonis, 
Petras Rauktis, Antanas’ Šim
kus, Senkus. Konstantinai'tis', M. 
Ltigunienė ir M. Jasčikien-e. An
tanas Šimkus pereitą vasarą 
buvo išdrėbtas iš visų 
komunistiškų sosaidžių už kokią 
ten jo hereziją. Tai dabar dar 
nežinia, ar jis rems seime bur
liokinį frontą. Petras Rauktis 
irgi kaip kada pasvyruoja. Bet 
kiti 5-ki yra “solid” raudonu
kai. Ir jie gali, reikalui pri
ėjus. ir kojomis trypti ir liežu
vius kaišioti.—G. Ainiai.

gystėmis ir šmeištais. Na. ir,

Ant prezidento:
St. Gegužis' 5
M. Bacevičia 126
Graičunas 11
Ant Vice-prezidento:
Petronis 141
A. Mikalauskas 3
Ant Sekertoriaus:
Jurgeliute 3
JaškeviČiutė 137
Ant Iždininko:
K. Gugis 4
Salaveičikas 119
Tareila 20
Ant Iždo globėjų:
Raginskas 6
Januškevičius 26
Jusius 118
Joneikis 121
Ant Daktaro kvotėjo:
Dr. Klimas 5
Dr. Palevičius 135
Agitacija buvo vedama melą-

Rockford, III.
Iš SLA. 77 kuopos susirinkimo

Balandžio 6 d. įvyko SLA. 77 
kuopos susirinkimas’. Jis praėjo 
gana triukšmingai, nes su bol
ševikais buvo gana aštrių susi
rėmimų. Bet muši visu fron
tu bolševikai pralaimėjo.

Susirinkimą atidaro pirminin
kas P. Aleksynas ir paaiškino, 
kad bus Pildomosios Tarybos ir 
delegatų į Seimą rinkimai. Vis
kas tvarkoj. Bet štai pasirodo 
centralinis' organizatorius p. 
Žukas ir paprašo susirinkimo, 
kad jam butų leista* kalbėti, čia 
bolševikai tiesiog piestu atsi
stojo ir ėmė rėkti. Jiems buvo 
paaiškinta, kad organiaztorius 
kalbės neilgai ir todėl Susirinki
mas dėl tos priežasties negalės 
užsitęsti. Tavorščiai ir tavorš
kos visvien nesutinka. Girdi, 
nereikia ir tiek. Klausimas, sta
toma balsavimui. Dauguma bal
sų už tai, kad organizatorius 
kalbėtų. Vadinasi, pirmą su
sirėmimą bolševikai pralaimi. 
Jie giliai atsidusta.

P-rias Žukas Sveikina kuopos 
veikėjus. Po to jis pataria vi
siems nariams balsuoti už tuos 
kandidatus, kurie, jų manymu, 
yra tinkamiausi Susivienijimo 
reikalams tvarkyti.

Prieinama prie Centro Val
dybos' ir delegatų rinkimų, čia 
tai prasideda tikra kova, kuri j 
tęsiasi visą, valandą. Tavorš- į 
čiai ir tavorškos viens už kito i 
rėkia.: aš perstatau tą, aš per
statai! tą. Nesnaudžia ir pozi
cija. Ir kai užsibaigė mušis, 
•tai bolševikų reikalai visai su- 
smuko: nepravedė jie nei vieno 
savo kandidato. Visi septyni 
delegatai praėjo tinkami žmo
nės, kurie nėra užsikrėtę bol
ševikiška liga.

Pildomosios' Tarybos rinkimai 
irgi nelabai džiuginantys mask
viniams. Jų kandidatai gavo 
daug mažiau balsų, negu seno
ji valdyba. Well, komunistai 
su savo sąjungininku Tareila 
pralaimėjo visais punktais, ne
žiūrint į tai, kad daug gerų 
narių susirinkime nedalyvavo. 
Tuo tarpu maskviniai į susirin
kimą atėjo visi.—Ex-Kd:istas.

Atsakymas “Centras 
I Komunistų Organi

zacija”.
į Tamstų įsakymą: 

“Centras Komunistų
- Organizacija.

Detroit, Mich.
Mareli 12, 1930.I ’

M r. J. Jurkšui,
853 Reaume ro.

mas yra vien sunkus darbas už 
minimali pragyvenimą ir nema
tydamas jokio (tikslo gyventi 
savo gerui, gyvenu vien žmo
nijos gerui kaipo gyva mašina 
darbui, —tai kaltinimas manęs, 
kad aš kenkiu darbininkų gero
vei, yra visai neteisingas.

Esu galutinai nusitatęs ne
prigulėti jokiai politinei orga
nizacijai, bet tik būti lojalistu 
žmonių daugumos’ išrinktai vy
riausybei,—todėl Tamstų įsa
kymą. man prigulėti komunistų 
organizacijai galutinai atsisa- 

kau pildyti.—Ji Jurkša.

VEIKIMAS BE ŽALOS UŽKIE
TĖJIMŲ ATSITIKIMUOSE

štai būdas pašalinti konsti- 
paciją ir jos nesmagumus — 
būdas, kuris veikia greitai, 
tiksliai, bet švelniai.

Cašcarets saldainis vakare — 
sekamą rytą jus jaučiatės pui
kiai. Kvapas saldus; liežuvis 
aiškus; aitrumas, galvos skau
dėjimas, kvaituliai, gasai išny
kę. Pakartokit šį gydymą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti iš 
jūsų sistemos rūgstančias me
džiagas. Pamatykit kaip apeti
tas ir energija sugryš; kaip 
virškinimas pegerės.

Cascarets veikimas yra tik
ras, pilnas, kiekvienam pagel- 
bingas. Jie yra padaryti iš cas- 
cara, kuri, kaip daktarai pri- 
pažysta, tikrai sustiprina vidu
rių muskulus. Visos aptiekos 
turi 10c dėžutes.

E. Windsor, Ont., Canada.
P-nu J. Jurkšui.

Įs'akymas. x
šio perspejome Jumis dideian Į 

darbininku judėjimui, uJs turite i 
I nustoti leide priešinga propa- i 
I ganda. Bet nuo šio laiko turite 
būti komunistu organizacijos 
aris. Tas turi būti išpildita

o kitaip bus blogai.
Neužmiršk!

C, E, K, A.“
Turiu atsakyti kas seka:
Kadangi visas mano gyveni-

FfomYoufli to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydi* E, Pinkliam# 
Vegolable Compound pagelbsti 
atstelgti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

i WNkrams
VE G ETA Bt Ė. M PO U N B 

LYO)A I. HNKN AM •IĮnN. MASS.

Lomeli, 1819^891}

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO
ATEITIES ŠAŠELIO*

Per susilaikymą. nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą fi
gūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojanČiai pilnais 
išsilenkiamais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus-—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — Bukitę nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet jus 
ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų akys 
didesnės už pilvą, to vietoje imkite Luclcy. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyje. 
Vengkite to ateities šešėlio vengdami perdė
jimų, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną 
figūrą. ’ u

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį 
tik kada žmogus rūkė, padirbtas iš pui
kiausio tabako—Tabako Derliaus Sme
tona—“IT’S TOASTED”. Visi žino, jog 
karštis apvalo, ir todėl “TOASTING” 
(Apkepinimas) ne tiktai prašalina neš
varumus, bet prisidedai prie kvapsnio ir 
pagerina skonį.

“It’s toasted”
* Jusli Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

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

NUSISTATYKITE RADIO-—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno ikį kito.
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Ketvirtadienis, bal. 10, 1930

Ar žmogus yra kilęs iš beždžionės?
Kutenama šimpanzė juokiasi 

labai panašiai kaip žmogus, su
sijaudinus daužo galvų j sieną 
arba Į grindis, drasko sau kūną 
kaip išdykęs kūdikis’, šimpanzių 
patinai moka apsikabinti ir bu
čiuoti pataites.

Gorila iš džiaugsmo atsistoja 
tik ant vienų kojų, o kumštimis 
mušasi į krutinę arba ploja del
nais. Ligos metu ar mirčiai be
siartinant žmoginės beždžionės 
stebėtinai primenu žmogų; su
žeista beždžionė, kol numiršta, 
priverčia medžiotoją pergyventi- 
labai nejaukių įspūdžių.

Sumanumu ir sugebėjimu pa
našauti žmoginės beždžiones 
pralenkia visus gyvulius, neiš
skiriant net šunų. Net pikta ir 
sunkiai prijaukinama gorila iš
moksta užrakinti ir atrakinti 
duris ir t. t. šimpanzės šiuo at
žvilgiu dar gabesnės: jos valgy
damos išmoksta pasirišti drobi- 
nukę, nusišluostyti ja lupas, Įsi-' 
pilti vyno, gerti iš lėkštelės ar-; 
batų, braižyti kreida ir t. t. 
Viena šimpanzė, norėdama gau-| 
ti vaisių, atnešdavo tiek šiaude
lių, kiek ji norėdavo gauti vai-; 
šių. Beždžionėse žymu ir doro
vinių savybių: ištikimos meilės,! 
neapykantos ir keršto. Jos jau-į 
čia žmogaus bausmės baimę iri 
stengiasi tą bausmę suminkš
tinti, įsigėrint).

Bet vis dėlto visi šitie pana-l 
Šurnai neduoda beždžionės lai
kyti artimu žmogui padaru ar
ba net jo protėviu.

su beždžione giminingu- 
Mat, yra daug tokių požy- 
kurie griežtai skiria gy- 
beždžionę nuo protingo

1 kas gi buvo žmogaus pro- 
’ Mes jau aukščiau pasa- 

kad pirminio padaro, iš 
išsivystė pirminis žmo- 

ieškoti butų bergždžias

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą -- at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko! * .

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir- v • SJ.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

šiandieną jau aiškiai yra Įro
dyta, kad žmogus nėra kilęs iš 
beždžionės. Atmetamas net žmo
gaus 
mas. 
mių, 
vulĮ 
žmogaus. Ir visokį moksliški ty
rinėjimai nėra davę jokių da
vinių Įrodyti bent kada buvusi 
ryšį tarp žmogaus ir beždžio
nės.

Tad 
tevis? 

i kerne, 
; kurio 
j gus i 
darbas.

Mokslas teturi kaulų iškase
nų liekanų, ‘ kurios priklausė, 
kad ir pirminiam, bet jau žmo- 

Igui. f
Kaip seniai gyveno ir koks 

buvo tas pirminis žmogus?
Šitam klausimui atsakyti 

mokslas turi šiokių tokįų davi
nių. Negalėdami čia plačiau apie 
tuos davinius pakalbėti, mes pa
sistengsime pakalbėti nors tiek, 
kiek leidžia vieta.

žemės paviršiaus uolenų klo
dai yra susidarę ne vienu laiku. 
Senesni guli giliau, o jaunesni 
paviršiau. Tyrinėjant tuos klo
dus’ pasisekė maždaug spėtinai 

) nustatyti jų susidarymo gady- 
! nes, arba žemės gyvenimo laik
mečiai ir iš randamų 
vų padaru liekanų, 
ir vėl tik spėtinai, jų 

Seniausias žemės 
laikmetis vadinamas 
niu arba Archeozoiniu. Jis spė
jama yra buvęs’ prieš aštuonis 
šimtus ar 80 milijonų metų. Tai 
laikmetis, kuriuo žemėje jokios 
gyvybės galėjo ir nebūti.

Antras, vadinamas Proterozo- 
inis laikmetis spėjama . buvo 
prieš 600—60 milijonų metų.

Šituo laikmečiu spėjama jau 
butą pirmuonių į gyvius pana
šių padarų.

Trečias Ankstybasis Paleozoi-

juose gy- 
nu statyti, 
prigimtis, 
gyvenimo 
yra Azoi-

LIETUVA

tiesiu keliu HAMBURGĄ
Išplaukite iš žavėjančio senojo 
Montreal, garsiuoju St. I-a\vrence 
upės Keliu ir juromis važiuokite 
tik keturias dienas! Ant visų Ca- 
nadian Pacific laivų, Trečia klesa 
turi patogias kajutas, pastebėti
nai gerų valgi ir didelius denius 
žaidimams. Tik $181.00, round 
trip, i Klaipėda.

Pilrfos žinios ir kainos nuo jūsų 
vietos atstovo arba

E. A. KENNEY,
Steamship General Agent,
E. Jackson Blvd., Chicago, III.

Tel. Wabash 1904
71

Canadian 
= Pacific

•r ||||ĮĮinĮĮĮĮ!!^yj|||jji^

130 W. Randolph

Street, Chicago
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5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ 
Važiuokite į ir iš

LIETUVOS
šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPE
Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą

važinėjimai su garsia 
garlaivių.
su bile Europos šalimi

Taipgi reguliariai savaitiniai 
grupė pasažierių

Patogus ir tiesus susisiekimas

Del sugrįžimo liu- 
dymą ir kitų in
formacijų atsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

NORTH
GERMAN

■■

NAUJIENOS, Chicago, UI

“i A • •. ■. , Ifj, : • •> ■

ŪSCAR

laikmečiai. šiuo 
jau butą pirmųjų 
titnago smaigalių, 

butų ir kas tuos

TIESIAI 
be persėdimo 

Didžiuoju laivu

siunčia 
iš

Užsisakykit vietą 
dabar.

Del žemiausių kai
nų ir tolimesnių ži
nių rašykite arba 
kreipkitęs prie šių 
autorizuotu Chica- 

£os agentų:

nis laikmetis, buvęs prieš 360 
arba 36 milijonus metų vadina
mas jau jūrinių skorpionų ir 
trilobitų, vadinas, pirmųjų gy
vių laikmečiu. Stuburinių gyvių 
tada dar nebūta.

Ketvirtas vėlesnysis Pale- 
ozoinis laikmetis buvo prieš 260 
arba 26 milijonų metų, šis laik
metis dar vadinamas žuvų, var
lių ir pelkių, miškų laikmetis.

Penktas — Mesozoinis laik
metis, buvęs prieš 140 arba 14 
milijonų metų’ yra roplių laik
metis.

šeštas — Kainozoinis laikme
tis, buvęs prieš 40 arba 4 mili
jonus metų, yra žolės ir miš
kuotų laukų laikmetis.

Prieš 600 550 tūkstančių 
metų buvo vadinami plioceno ir 
pleistoceno 
laikmečiu 
Įrankių — 
vadinas jau i 
Įrankius dirbo.

Prieš 500 tūkstančių metų 
spėjama buvęs pirmasis ledų 
laikmetis, prieš 400 tūkstančių 
metų antrasis ledų laikmetis, 
prieš 150 tūkstančių metu tre-i 
čiasis ledų laikmetis ir prieš 
40—35 tuksitančius metų ket- u 
virtasis ir paskutinysis ledų 
laikmetis.

apimami vadinamu Ankstyvuo
ju paleolitiniu laikmečiu.

Vėliau eina vėlesnysis paleo
litinis laikmetis, kuriame jau 
randama tikrųjų žmonių lieka
nų.

Tarp seniausių iškasenų, pa
žyminčių žmogų ar kokį kitą į 
žmogų panašų padarą, gyvenu
sį žemėje, yra labai daug titna
go ir akmens įrankių, gana 
šiurkščiai nutašytų tam, kad 
butų galima laikyti jie rankoje. 
Geologai sako, kad seniausieji 
iš tų įnagių yra kilę iš plioceno 
laikmečio, t. y. iš laikų buvu
sių dar prieš pirmąjį ledų laik
metį. Bet tų padarų, žmogaus 
ar gyvulio, kurie galėjo tuos 
Įnagius vartoti, liekanų neran
dama.

(Bus daugiau)

Palengvina ruščiuosius 
pilvo pakrikimus

Gasai. raugėjimas, pilvo nesniagrumat, no- 
vlrskininias ir panaAąs pakrikimai yra pasa
linami su Nuga-Tone. šis puikus sveikatos 
ir ' stiprumo bmiavotojas suderina ir sustip
rina nusilpusį pilvą ir stimuliuoja bėgimą 
gastrinių sunkų, tuo leidžiant lengvai su
virškinti viską suvalgytą. Nuga-Tone taipgi 
pagamina užtektinai raudono, sveiko krau
jo. Jis stimuliuoja ir sustiprina nervines ir 
muskulines sistemas ir kūno organus, tuo 
pagerinant abelną sveikatą.

Nuga-Tone išvalo kūną nuo nuodingų 
~ t atmatų ir nugali konstipa- 

eii.j. Jis palengvina inkstų ar pūslės įde
gimą. padidina svarumą pas liesins, sumen- 
tusius žmones ir suteikia poilsingą ir atgai
vinantį miegų. Jus turėtumėt būtinai pa
bandyti Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų.Jeigu jūsų pardavė- 

Visi ledų laikmečiai iirj.'itLiili » t, . I z.l i im { X o n % tzl X į «i /Y f* l za " užsakyti jų dėl jus is savo džiaberio.
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“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

500 111
SUKAKTUVĖS

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
VYTAUTO 

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE 

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

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

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

arha j

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

BENDRA CHICAGOS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA

OSCAR II
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

Tiesiai į Klaipėdą
Be persėdimo '

Išplauks iš New Yorko

Gegužio 24,1930
Laiko nedaug teliko; manantys važiuoti Lie
tuvon, tuoj kreipkitės pas mus, idant pri

rengti reikalingus kelionėj dokumentus.

J. J. ZOLP
4559 South Paulina Street

DAUG METŲ 
SAUGUMO

Šis Bankas buvo stiprus, saugus Bankas 
daugiau kaip per 62 metus

tii’.iiia e

Tikriausia, jis augo saugumu ir stiprumu per visus šiuos 
savo gyvavimo metus, kadangi- turtingi ir gabųs^monės, 
kurie vadovavo šiuo banku, buvo žmonės, kurie negalėjo 
ir nenorėjo saugumą ir stiprumą pakeisti kuo nors kitu.

Kada jus pavedate savo pinigus šios organizacijos 
globai, jus galite būti pilniausia tikri, kad jie bus pilnai 
tiek pat apsaugoti, kaip asmeniniai pinigai tų žmonių, 
kurie šia organizacija vadovauja.

Atlikinėkite bankinius reikalus su šiuo banku-su šiuo 
62 metų senumo banku-su šiuo banku, kur jus tikrai 
rasite saugumą, Stiprumą ir patarnavimą.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK

AND

THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT CO.
4150 SO. HALSTED STREET
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Jokiai kitai valdžiai pasaulyje netenka šitokiomis 
priemonėmis “disciplinuoti” savo tarnautojus.

Ir reikia neužmiršti, kad savo diplomatinius ir pre
kybinius atstovus Maskva pasirenka iš tų žmonių, ku
rie jai atrodo ištikimiausiais ir labiausia tinkamais re
prezentuoti svetimose šalyse sovietų valdžių. Jeigu gau
tų išvažiuoti i užsienius paprastieji bolševikų valdinin
kai, tai jie gal visi išbėgiotų.

siog legendariškų dalykų, 
kurie tų pasakojimų yra 
singi, ale dauguma tai 
prasimanymas.

Kai ko. 
tei
ti k

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Nors bendrai imant Abreu 
rašytojų nelabai temėgsta, bet 
kartais' ir jiems padaro išėmi
mų. Išėmimų ji padarė rašy
tojui T. Everett Harrė, kuriam 
buvo suteikta progos pamatyti 
beždžionių karalystę. Paskuti
niame “Hearst’s International” 
žurnalo numeryj tilpo Harrė’s 
straipsnis, kur aprašoma to vi
zito įspūdžiai.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiem” 
Bendrovė. 1789 So. Halsted St.. Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8600.

Metams ....__ ■■ _____ $8.00
Pusei metu 4.01
Trims mėnesiams--------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Beždžionių rojus

KOMUNISTŲ GRASINIMAI

Maskviniai Amerikos fanatikai bando jau ir Ka
nados lietuvius smurtu atversti į savo “vierų”. Vienam 
musų korespondentui, p. J. Jurkšai, jie iš Detroito pa
siuntė į E. Windsor, Ont., sekantį arogantiškų, darkyta 
kalba parašytų, “įsakymų”:

“Šio perspėjome Jumis dideian darbininkų ju
dėjimui, Jus turite nustoti leide priešinga propa
ganda. Bet nuo šio laiko turite būti komunistu or
ganizacijos naris. Tas turi būt išpildyta, o kitaip 
bus blogai. Neužmirškite!”
Po tuo grasinančiu laišku vietoje parašo padėta 

keletas inicialų — “C, E, K, A., kurie šimts žino kų 
reiškia. • '

Ar laiškų parašė kokia oficialė komunistų organi
zacija, sunku pasakyti; bet jeigu tokiu darbu užsiima 
ir ne oficialės komunistų partijos įstaigos, o tik atskiri 
jos nariai, tai ir tas jau yra gana prastas dalykas. Va
dinasi, komunistų eilėse jau plečiasi “gengsterių” įpro
čiai.

Pasaulio keistenybes. — Bež
džionių rezidencija. — Nepa
prasta moteris. — Rašytojo 
atsilankymas. — šimpanzių 
nujautimas. —Beždžionių kal
ba.— Beždžiones ir vaikai. — 
Mokslininkų susidomėjimas.— 
Gyvenimas yna įdomesnis, 
negu knygos.

Ta “gensterizmų” eiliniuose kom-partijos nariuose 
uoliai auklėja jos lyderiai. Savo prakalbose ir raštuose 
komunistų agitatoriai nuolatos stengiasi sukurstyti na
riuose neapykantos ir keršto dvasių prieš kitaip manan
čius žmones ir laikraščius. Juk kovo 6 d. Chicagos ko
munistai buvo tyčia atsivedę demonstrantų minių^ pas 
“Naujienas”, kad ji pabliautų ir liežuvius parodytų.

O ve kaip draskosi “Laisvėje” “pats” Pruseika, pa
stebėjęs, kad “Naujienose” tilpo korespondencija, pa
rašyta kanadiečio K. Beniušio, kuris yra ALDLD. kuo
pos sekretorius Winnipeg’e:

“ ‘Naujienose’ tilpo korespondencija iš Winni- 
peg, Canada, po kuria pasirašo ALDLD. 217 kp. 
viršininkas K. Beniušis. Kaip tai galima, kad 
ALDLD. kp. viršininkas jieškotų prieglaudos ‘Nau
jienose’? Tai neleistina. Drg. Beeis turėtų ištirti, 
kaip ir kas yra su Winnipego kuopa.”
Galima įsivaizduoti, kų maskviniai komisarai pada

rytų tokiems žmonėms, kaip Jurkša ir Beniušis, jeigu 
jie turėtų galių!

Sakoma, kad genys margas, o 
pasaulis dar margesnis. Ir iš 
tiesų taip yra. Visokių viso
kiausių margumynų galima šia
me pasaulyj užtikti. Užtikti 
keistų augmenų, keistų gyvū
nų ir keistų žmonių. Pavyz
džiui, imkime Kubų. Apie tų 
sala mes visi šį tų žinome,, šį 
tų esame girdėję. Ypatingai 
dabartiniu laiku, kada vienas 
kitas ir musų tautiečių ten nu
važiavo. Mes esame girdėję, 
kad Kuboj randasi milžiniškos 
cukraus nendrių plantacijos, ži
nome, kad Amerika dėl Kubos 
turėjo karų su Ispanija. Tačiau 
ar daugelis žino, kad Kuboj ran
dasi tikras beždžionių “rojus”, 
kur gyvena įvairios rųšies bež
džionės ?

Manau, kad tai pakankamai į- 
domus' dalykas. Todėl aš apie 
tų keista rojų kiek platėliau 
pakalbėsiu. Na. tad ir prade
du. i

Netoli nuo Havanos miesto 
randasi puikiausiai įtaisyti so‘- 
dai ir žmonių rankomis sukur
ti tropikų džiungliai. 'Visa tai 
aptverta aukšta spygliuota ge
ležine tvora, kad niekas nega
lėtų į vidų įsigauti. Prie var
tų dienų sitovi sargas, o naktį 
saugoja žiaurus šunes. Be lei
dimo niekas negali į vidų įsi
gauti. O leidimas išduodama 
labai retuose atsitikimuose. Tai 
tikrai yra viena keisčiausių vie
tų pasaulyj.

Fantastiškame palociuj, kuris 
kainuoja gal keletu milionų do
lerių, gyvena misteriška, beveik

legendariška moteris. Ji yra ži
noma kaipo turtingiausi moteris 
Lotynų Amerikoj. Gyvena ji 
beždžionių karalijoj. Niekur ki
tur negalima surasti tokios bež
džionių kolekcijos, kaip iten. Ta 
moteris yra Rosalia Abreu.

Bėgiu, trijų dešimčių metų ji 
važinėjosi po įvairius pasaulio I 
kraštus, kad įsigyti visokių rų- 
šių beždžionių. Ji savo darže 
turi gorilų, gibonų, orangutanų, 
šimpanzių ir daugybę kitokios 
rųšies beždžionių. Vienos jų 
yra tokio didumo, kaip žiurkės, 
o kitos. —kaip žmogus. Tos ko
lekcijos surinkimui reikėjo pa
švęsti labai daug laiko ir labai 
daug pinigų.

Milionai turistų aplanko Ha
vana, bet iš jų labai retas kuris 
pamato beždžionių “rojų”. O 
tai todėl, kad be specialio leidi
mo niekas' nėra įleidžiamas. Gi 
gauti toks leidimas yra labai 
sunku. (

Prieš tris dešimtis metų, Ab
reu buvo nepaprastai populia- 
riška moteris tiek Kuboj, tiek 
Europos didmiesčiuose. Ji bu
vo graži ir neįmanomai turtin
ga. Visur jai buvo durys at
daros, visur ji buvo pageidau
jamas' svečias. Ir tuo laiku ji 
gyveno ant plačios skalės, nau
dojosi gyvenimu ir jo gerybė
mis. Bet kažkas atsitiko, ir ji 
staiga be niekur nieko pasi
traukė iš draugijos ir pradėjo 
vesti keisti} gyvenimą. Nuo 
likusio pasaulio ji tarsi užsiba
rikadavo. Kas dedasi kitur, 
jų tatai nie kiek neinteresuoja. 
Rupi jai tik beždžiones, ir dau
giau niekas.

Kodėl įvyko jos gyvenime to
ki staigi permaina, — niekas 
tikrai nežino. Tatai galėtų pa
sakyti tik ji pati. Bet ji tyli 
ir nenori išduoti savo paslap
ties. Ar ta paslaptis kada nors 
išeis aikštėn, —sunku pasaky
ti. Dabar tik daroma įvairių 
įvairiausi spėjimai. Havanoj 
apie Abreu galima išgirsti tie-

Tai buvo šventadienio popie
tis, rašo Harrė, kada sargas ati
darė vartus’. Iš visų pusių pa
sigirdo šukavimai ir keisti gar- mirtį.
sai. Buvo tai beždžionių rėka
vimai. Jų visur matėsi. Vienos 
jų buvo liuosos, o kitos uždary
tos' tam tikruose gurbeliuose.

Darže vaikštinėjo nebejauna 
moteris su franciškonų zokono 
minykais'. Tai buvo Abreu. Jos 
drabužiai buvo juodi ir gana 
aptrinti. Iš visko buVo galima 
spręsti, kad apie savo išvaizdų 
ji nieko nepaiso. Jų buvo ga
lima palaikyti už tarnaitę, o ne 
už milžiniškų tuntų valdovę.

Abreu tiek ispaniškai,, tiek 
angliškai kalba liuosai. Kai ji 
prisiartino prie beždžionių gul
belių, tai pasigirdo didžiausias 
klegėjimas. Matomai, tie gyvū
nai mėgsta savo šeimininkę ir 
šukavimais' reiškia savo džiau
gsmų. Kai Abreu prisiartino 
prie šimpanzės, tai toji paėmė 
jos rankų, paseiliojo ir išpešusi 
keletą plaukų priklijavo.

Atrodė tai labai keistai. Bet 
Abreau tuoj pasiskubino pa
aiškinti. “Ar jus suprantate?” 
—pareiškė jinai, “šimpanzė 
tiek myli mane, kad ji yra pa
sirengusi atiduoti savo plaukus', 
idant aš atrodyčiau taip, kaip 
ji.”

Paskui Abreu kalbėjo bendrai 
apie beždžiones. Ji yra įsitiki
nusi, kad žmogus nėra iš bež
džionių išsivystęs. Esą labai 
galima, kad žmogus ir beždžio
nė turėjo bendrus protėvius'. 
Bet vėliau žmogaus' evoliucija 
nukrypo į vienų pusę, o bež
džionės—į kitų. Tačiau ir da
bar jos i žmogų yra labiau pa
našios, negu kuris nors kitas 
gyvūnas.

Kai kuriais atžvilgiais bež
džionės, sako Abreu, stovi aukš-

Tais metais pavasaris bu
vo gana šaltas ir lietingas. Vai
kas sušalo ir susirgo plaučių 
uždegimu. Jis buvo laikomas 
viename namo gale, o jo tėvas 
—kitame.

Juo tolyn, tuo šimpanziukas 
darėsi silpnesnis. Vienų vaka
rą, nujausdamas, kad mirtis ne
betoli, jis priėjęs prie Abreu ir 
pabučiavęs jų į kaktų. Tai buvo 
paskutinis atsisveikinimas. Po 
to nuėjo į savo guolį ir pasimi
rė. Bet įstabiausias dalykas 
buvęs tas, kad kaip tik tuo lai
ku kitame namo( gale pasigirdo 
didžiausias riksmas. Tai rėkė 
šimpanziuko tėvas. Jis kokiu tai 
nesuprantamu budu patyrė apie

Ir tai dar neviskas. Su
grįžusi į Kubų. Abreu sužinojo, 
kad ir tenykščios šimpanzės 
patyrusios apie mirtį.

Vadinasi, atrodo, kad šimpan
zės gali savo mintis viena ki
tai “pasiųsti”. Tas nepapras
tas reiškinys, kaip žinia, yra 
vadinamas telepatija. Tačiau 
šokti prie kokių nors išvadų 
neužsimoka. Išviso sunku tą 
pasakojimą imti už grynų pini
gą, kadangi jis skamba labai 
fantastiškai.

Abreu taip pat yra įsitikinu
si. kad beždžionės turi savo kal
bų. Taip manė ir Dr. Richard 
Garner. Vienok ir tuo klausi
mu daugelis mokslininkų pasi
sako neigiamai. Vieni jų yra 
tos' nuomones, kad beždžionės 
jokios savo kalbos neturi, o ki
ti laukia įrodymų. Tokių įro
dymų, sako jie, kol kas dar nė
ra.

Daugeliu atžvilgių, sako Ab
reu, beždžionės primena vaikus: 
jeigu kas jų bijo, tai jos tą 
kamuoja. Tokia ypatybe pasi
žymi ir vaikai. Kartą buvęs 
toks atsitikimas: prižiūrėtojas' 
už kų tai pradėjęs mušti oran- 
gutaną. Tasai tiek įdūkęs, kad 
nutraukęs retežius ir puolęs sa
vo kankintoją. Prižiūrėtojas 
baisiai išsigandęs ir bandęs pa
sprukti. Jis įbėgęs į namus, 
bet čia jį orangutanas pasiga
vęs. Išgirdusi triukšmą Abreu 
ir puolusi gelbėti pusiau pri
smaugtą prižiūrėtojų. Tąsyk 
orangutanas pagriebęs ja 
smaugti. Vienok kai toji pasi-

(Pacific and Atlantic Photo]

Berlynas. — Generolas George 
Konrad von der Goltz, pasižy
mėjęs kompozitorius' ir korve- 
dis, mirė bal. 3 d., būdamas 77 
metų amžiaus.

bėjimais susidomėjo ir moksli
ninkai. Carnegie mokslo įstai
ga 1924 m. siuntė net specialę 
komisiją į Kubų pasimatyti su 
Abreu ir patirti iš jos naujų 
faktų apie beždžionių gyvenimą.

Atsisveikindamas. Harrė no
rėjęs atminčiai padovanoti savo 
knygą. Bet jinai atsisakiusi 
knygų priimti, pareikšdama:

“Atiduok ją, kam nors, kas ją 
skaitys'. Aš neskaitau knygų. 
Skaityti romanus? Aš nežinau 
kokį romanų jus galėtutei para
šyti, kurio aš nebūčiau pergy
venusi. Gyvenimas yra keis
tesnis, negu jis aprašomas kny
gose.”

Baigiant galima ir vėl pasa
kyti, kad pasaulis yra labai 
margas ir jame gyvena labai 
keistų žmonių... —K. A.

Skaitytojų Balsai
h. .....■ - —

čiau nei žmogus. Jos pasižy
mi kokiu tai nepaprastu nujau
timu. Kartų ji nuvykusi į pie
tinę Francijų. Su savimi ji pa
siėmė šimpanzių šeimą, suside
dančių iš tėvo, motinos ir vai-

tvėrusi grandinį, tai uranguta 
nas tuoj jų paleido ir pasidarė 
labai ramus'. Jis atsigulė ant 
žemės ir tarsi prašė atleidimo. 
Po to be jokio vargo ji nuvedu
si jį į narvelį.

Per tiek metų begyvendama 
tarp beždžionių, Abreu, supran
tamas daiktas, daug įdomių da
lykų apie jas patyrė. Jos ste-

Atviras Laiškas 
B. Simokaičiui

Prašau jūsų savo šlamšto 
“Tribuiyjs” nesiuntinėti, neš 
popieriaus pečiui pakurti aš tu
riu pakankamai. O kai dėl Pil
domosios Tarybos linkimų, tai 
aš ir pats žinau už kų balsuoti.

—SLA. narys K. P.
SOVIETŲ VALDININKAI UŽSIENIUOSE

Ne tik paprastieji Rusijos gyventojai, bet ir dau
gelis sovietų valdžios tarnautojų kenčia nuožmią Stali
no diktatūrą tik iš bėdos — kadangi negali nuo jos iš
trukti. Už tai, kuomet bolševikų valdininkai gauna pro
gos išvažiuoti į užsienį, tai jie, jei tik randa kokį pra
gyvenimo šaltinį, nelabai noriai grįžta atgal į “proleta
riato tėvynę”.

Visa eilė sovietų diplomatinių tarnautojų ir preky
bos atstovų svetimose šalyse jau pasišalino iš tarnybos 
ir pasiliko tose šalyse gyventi, kuomet Maskva įsakė 
jiems! važiuoti namo. Labiausia pagarsėjęs, bet toli gra
žu ne vienintelis, tokios rųšies atsitikimas buvo su Ru
sijos pasiuntinybės Paryžiuje patarėju, Besiedovskiu, 
kurį iš Maskvos atsiųsti žvalgybininkai bandė net jėga 
gabenti į Rusiją, kai jisai atsisakė klausyti Stalino įsa
kymų.

Dabar telegramos praneša daugiau tokių atsitiki- 
mų. Atsisakė grįžti iš Švedijos sovietų legacijos Stock- 
holine patarėjas, Sergijus Dimitrijevskis. Švedų laik
raščiai sako, kad Maskva ant jo supykusi už parašymą 
istorinio veikalo “Leninas ir Rusų Revoliucija”. Jisai 
gavo paliepimą grįžti Rusijon. Kai jisai atsisakė, nu
jausdamas, ką “proletariška” diktatūra gali jaut pada
ryti, tai prie jo kabineto durų Stockholmo legacijoje 
buvo pastatyti trys ginkluoti sargai, kurie neįleido jo 
į vidų.

Londone irgi kiloz sensacija. Maskva per savo ge- 
neralį konsulą Lichevą įsakė tuojaus važiuoti namo 
daugiau kaip dešimčiai sovietų prekybos delegacijos 
narių, grasinant jiems, kad jeigu jie nepaklausys įsa
kymo, tai jų turtas bus sukonfiskuotas ir jie bus su
šaudyti, jeigu kada nors pagrįš Rusijon.

Sovietų konsulatas Londone šitą žinią patvirtino, 
pareikšdamas, kad Maskva turinti “teisę” ne tik liepti 
savo valdininkams grįžti namo, bet ir bausti juos mir
tim už nepaklusnumą.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
“Bet man buvo... lyg tai po

pieriai... Aš dar nesutvarkęs... 
Tik vienas liudymas — viską 
Rytuose pamečiau...”

“Nesirūpink! Tą mes sutvar
kysim. Aš turiu ir pažįstamų, 
ir ryšių.”

Bet jis vis' dėlto dar bandė 
atsilaikyti.

“Manęs laukia giminės...”
“O mes tai —? O aš — ne? 

Ponas Nelke, Tamsta baisiai' pa
sikeitęs!” *

Fridą Tomberg paėmė jį už 
antros rankos. Ponia mandagiai 
bakstelėjo į nugarą.

“Prašau, prašau, ponas Nelke. 
Be atsikalbinėjimų! Tėveli, tu 
paskambink Snikeriui!”

“Tu nesikišk! Aš žinosiu, kam 
paskambinti.”

Robertas Neikė kopė raudo
nai išklotais laiptais lyg į gil
jotiną. Užkops ir... Dai* jis ne
galėjo suprasti, kas' ir kaip. Bet 
juto aiškiai, kad ten tai galas. 
Vistik atgal kelio nebeliko, kai
rėn Arba dešinėn — irgi ne. Jiš 
bejėgiai pasidavė. Tegu. Nelai
mes ir likimo dar niekas neiš
vengė.

Puošnioje svetainėje jis va
landėlei likosi vienas. Tačiau 
nesuspėjo atsikvėpti ir bent 
kiek apsidairyti, kai pasirodė jo 

bagažu nešina kambarinė. Vie
noj rankoj čemodanas, antroj 
maišas. O vi’stik — maloniai 
šyps'ojosi ir linktelėjo jam gal
va. Kvietė jį. Vedėsi jį. Pro 
pirmą kambarį į koridorių. Pro- 
galutines duris ponia ' Tomberg 
kyštelėjo galvą, jau be skry
bėlės.

“Tamsta norėsi nusiprausti 
ir persirengti. Amalija Tamstai 
parodys. Prašau — jauskis kaip 
namie.” Girdėjosi ir Fridos 
Tomberg balsas — nors pačios 
nesimatė.

“O paskui — prašau svetai
nėn, kol parengs pietus.”

Lyg stabo ištiktas, Robertas 
Neikė stovėjo mažame puošnia
me kambaryje. Ar tai ištikro
buvo jis, Robertas Neikė, ar čia 
su kuriuo nors kitu šposus krė
tė? šposus — kas čia per špo
sai ? Beprotystė, galas, pražū
tis'.. ., Tik vienos durys, ir už tų 
pačių girdėjosi besiruošianti 
Amalija. Robertas Neikė puolė 
prie lango. Taigi — du aukštu 
žemiau gatvė, erdve ir laisvė... 
Gal vis dėlto rizikuoti?... Jis 
pravėrė langą ir apsidairė. Bet 
tuojaus įsitraukė atgal — pri
slėgtas, nusiminęs. Net nuota
ku vamzdžio arti nesimatė. Jis *• i
negalėjo. Jam kartais sukosi 
galva. Stovėjo nosį pakabinęs ir 

tuščiu žvilgsniu žiurėjo į par- 
kietą. Jis čia buvo kalėjime. 
Narvelyje — lyg kvaila kanar- 
ka. kuri veltui blaškosi į tvirtą 
vielų pynimą.

Netoliese vei pasigirdo Fri
dos Tomberg kiek šiukštus bal
sas. Robertas Neikė susigriebė 
ir sunkiai širdimi atsistojo prie 
prausiamo staliuko. Marmori- 
nėj straiges pavidalo geldoj ži
bėjo nikelinis kranas. Kairėj 
pusėj, lėkštoj krikštolinėj va
zoj įvairus nematyti daiktai, 
tikriausiai skirti kūno dailini
mui. Dešinėj siurbekliai, šepe
čiai, pustuzinis žalių ir geltonų 
flakonų. Ką jis, vargšas tele
grafistas, apie, juos išmanė? 
Jis ilgai prausėsi, kišdamas gal
vą tiesiog po kranu, tikėdama
sis. jog ji atvės ir atsiras išaiš-
kinimas.

Jau buvo nusiprausta ir nu
sitrinta. Reikėjo tik persireng- 
tff O kaip gi persirengti, jei 
garderobui maišelyje randasi 
tik šepetys batams' valyti, nau
jos, kelnės, dryžuotas kaklaraiš
tis ir porą švarių apykaklių. 
Sukandęs dantis ir įniršęs se
giodamas aptrintuosius sagus, 
Robertas Neikė pasipuošė kiek 
galėdamas. Visą laiką jis kolio- 
jo save. Kvailys ir pusgalvis! 
Ko jis' čia taip ruošėsi? Dar 
giliau įlįsti į tą bučių, kuris 
jam pastatytas? Eiti ir pasa
kyti tiesiog, jog čia tik nesu
sipratimas, netikėta klaida ir 
apsirikimas. Bet po to, kaip jį 
sulaukė ir vežė... Kepurėmis 
mosavo' ir gėlėmis svaidė... Te

ima velnias visas gėles! Eiti ir 
pasakyti tiesiog...

Prie durų beldėsi. Amalija.
“Panele prašo svetainėn”.
Svetainėn... Robertas Neikė 

žinojo, kas ten bus. Gyvas jis 
iš ten nebegrįš. Kinkos' linko, 
žandai drebėjo ir akys buvo pil
nos ašarų, kai jis ėjo pro ko
ridorių ir tuščią kambarį. Tuo- 
jatis aš jai pasakysiu... Tuojaus, 
tuojaus... Dvidešimt sykių jis 
tą vartė smegenyse, norėdamas 
nugalėti savo bailumą. Net sve
tainėj, raudono aksomo kėdėj, 
jis kartojo tą patį. Bet dabar 
jau mechaniškai, nieko negal-

J 
vodamas ir kvailai žvalgydama
sis į tą visą puošnumą.

Raudona staltiese dengtas 
stalas. Ant jo albumai, rudais 
odiniais viršeliais su auksiniais 
apkaustymais... O kas ten per 
usotas ponas uniformoje ąžuo
liniuose rėmuose po stiklu? 
Lyg kur matytas... Tik plaukų 
kuokštas, nudribęs per kaktą, 
kiek į dešinę akį, atrodo sveti
mas... Reikia pasakyti, reikia... 
Tuojaus...

Vėrėsi durys. įėjo Fridą Tom
berg. Ach! Robertas Nelke 
atsiduso savyje, šlamantis si
jonas, atlapi geltoni, lyg megs 
tiniai, šilkiniai viršutiniai marš
kiniai su apvaliu dekolte ii 
trumpomis, spurguotomis ran
kovėmis., Robertas Neikė bandė 
pasikelti nuo žemos sėdynės. 
Bet iš susijaudinimo pirmuoju 
akimirksniu kojos nerado grin- i 
du atsparos, O antruoju — Fri-į 
da Tomberg buvo jau sale jo. Į 

Šypsanti, lyg saulutė, kvepian
ti. posunki, maždaug apie, tris
dešimts metų.

“Sėdėk Tamsta, prašau sėdė
ti! Koks Tamsta drovus pasi
daręs! Seniau buvai toks kava
lierius'... Bet tokie jus visi, ku
rie tik grjžtat iš Tolymųjų Ry
tų. Mama turi vieną tolimesnį 
giminaitį — na, toks paprastas 
žmogelis. Ateina pas ftius — 
mama net rankos neduoda. Pet
rai, juk tavo akys, lyg japono
— kreivos pasidarę...”

Ji juokėsi, savo nepermažą 
apatnę lupą dar labiau atkišda
ma. Išpusti skruostai mėsingai 
virpėjo. Robertas Neikė žiurė
jo akysna, nei nemirktelėdamas. 
Tuojaus, tuojaus... Bet juto, 
kad burnoje darosi sausa ir lie
žuvis džiūsta.

“Visa klasė — ką, visa kla
sė! Visa mergaičių gimnazija 
buvo į Tamstų įsimylėjusi. Ar
gi buvo nors viena diena, kad 
Tamsta nebūtum radęs ant ka
tedros pamerkto rožių bukieto? 
Butume berniukai, kiek butų 
kilę peštynių dėl Tamstos. O 
kaip Tamsta dėstei istorijų! 
Kaip Tamsta mokėjai paremti 
rankomis galvą ir žiūrėti tolyn
— lyg į nematomą praeitį, į 
pasakingą senovę... Ar dabar 
Tamsta taip galėtum?”

Jiš tik žleptelijo lupomis. 
Prieš akis sukosi žalsvi žiedai. 
Jis' nebeišlaikė ir nusigręžė.' Ar 
ten nebuvo kokios nors atdaros 
pamirštos durys?

(Bus daugiau)
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Naujienų Kontestas
irgi snaudžia. Jam iki šiam 
laikui buvo galima daug dau
giau nuveikti, negu ištikrųjų 
kad nuveikė. Well, 
spausk daugiau, bus 
mių “šiur”.

Povil, pa- 
ir pasek-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Čeponis,

Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 
Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 

Lygias ir Dovanas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

Dr. A. J. Karalius
Dr. C. K. Kliauga
J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

Komtestants J. J.
vargiai daugiau progresuos, jis 
sakos ambicijų prapuldęs, o 
žmonės be ambicijos kontesto 
darbe negali turėti sėkmingu
mo. Jeigu jam iš netyčių pa
sisektų kur nors ambicijos nors 
biskutį susirasti —gal būt jis 
vėl pradėtų progresuoti.

Kas bus 13 dieną 
. balandžio?

Kontestantų laiškai “N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.

‘’N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.

Gerb. Tamsta:

kryželiai 
nuslinko.
kad mano
įtalpintas

ir galios
Dabar, 

nuo ma- 
Siunčiu 
vardas 

i “Non

Gerb. Drauge:
Aš jau irgi pradėjau veikti. 

Iki šiam laikui neturėjau pro
gos darbuotis—tai blogas oras, 
pats nesijaučiau gerai 
buvo vaikas apsirgęs, 
rodosi, visi 
no sprando 
tiek biznio, 
galėtų būti 
Gradus”.

Beje, bučiau primiršęs svar
bią žinią visiems kontestantams, 
oi i>o draug ir kontesto vedėjui, 
pranešti, kad aš kontesto darbą 
pradėjau tikrai iškilmingai — 
pirmas “Naujienas” užrašiau 
Vyskupui X. M. Žukauskui, Phi- 
ladelphia, Pa. žinoma, jeigu 
bučiau užsakęs paprastam kuni
gui visai nesigirčiau, bet kad 
Vyskupui, tai mano garbė rei
kalauja pasididžiuoti prieš vi
sus “Naujienų” kontestantus ir 
sykiu kontesto vedėją. Esu tik
ras, kad netiktai šiame “Naujie
nų” konteste, praeituose arba ir 
kitų laikraščių kontestuose, var
giai kada buvo Vyskupui bent 
kuris laikraštis užrašytas. 
Reiškia, aš sumušiau rekordą 

padariau tą, ką nei vienas 
kontestantas lietuviškų laikraš
čių nėra to padaręs.

Draugiškai.
St. Žukauskas, 

VVilkes Barre, Pa.

Siunčiu vėl keliolikų naują 
skaitytojų “Naujienoms”, pri- 
siųsčiau daug daugiau, jeigu ne 
ta nelemta bedarbė. Stoka ka
pitalo trukdo visą kontesto dar
bą. Beje, praeitų savaitę bu
vau nuvykęs kontesto reikalais 
Į Beloit, Wis.. bet tenai mažai 
ką pešiau, mat, kur girtuoklybe 
įsigyvenusi ten dėl šviesos per 
siaura 
d imas 
tikrai 
ir per

vieta. Skurdas, apsilei- 
ir girtuoklybe Beloite 

žydi, bet šviesos sunku 
spaktyvą matyti.

Vis’o labo jums,
J. J. Petraitis. 

Rockford. III.

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerb. Tamsta:

Siunčiu keliolika skaitytojų 
“Naujienoms”, 
dytų

Tiesa, tas atro- 
kaip ir mažai, bet ir tą 

biznį per ašaras iškrapš- 
Žmonės nuo seniai' kanki- 
bedarbės, jiems kiekvie-

tau. 
narni 
nas centas šiuo laiku branges
nis, negu keli metai atgal buvo 
doleris.

Bet kaip ten nebūtų, aš dar 
turiu vienų “skymą”, ji pradė
siu vykdinti į gyvenimą gegu
žės mėnesyje—manau, kad ta
da mano biznis tikrai pagerės 
užrašysime “Naujienų”.

Su pagarba.
T. Aleksynas, 

Grand Rapids, Mich.
Garsus Europiskas

PAIN-EXPELLERIS
J*U Jung. Valstijose

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.

Brooklyno darbuotojui P. Tiš
kevičiui, tolimoj kolonijoj dar- 
buojanties, jam sąlygos darbuo
tės susidaro netaip jau palan
kios’ kaip kad arčiau Chicagos, 
bet darbas jau visgi vidutiniš
kai gerai sekasi. Kontesto ve
dėjas nei nesitikėjo tokių gerų 
pasekmių, kokių susilaukė iš 
Brooklyno kontestanto Tiškevi
čiaus.

Ūkininkų kontestantas p. An- 
drekus Pentvvater, Mich., šiame 
“Naujienų” konteste jau ne- 
taip sėkmingai progresuoja 
kaip kad praeitame konteste, 
tečiaus visgi šiek tiek eina pre- 
kyn. Iki kontesto užbaigai ga
lima laukti daugiau pasekmių.

Pittsburgh’o kontestantas P. 
Savickas, tarsi po sunkių die
nos darbų, pradėjo per anksti 
ilsėtis. Well, Pranai, dabar dar 
nelaikąs poilsiui kada darbas už 
durių laukia. Poilsiui bus lai
kas patogus kada kontesto dar
bas’ bus užbaigtas. Kaip ten ne
būtų, bet Pittsburgh’as pusėti
nai apsnūdęs. Kaip apsnūdusį 
Pittsburgh’ų išbudinti, sunkus 
klausimas, jis gal apsnūdęs 
pasiliks, atrodo, kad tai jo 
gimta ypatybė snausti.* * *

Kontestants J. Martin, Keno- 
sha tūzas, irgi slabnai progre
suoja. Well, Martin, nelauk 
kolei tau kitas' pradės ant kul
nų lipti, eik pirmyn.

+ ♦
Benton kontestanto, p-nia Ba- 

kes, nors ir mažoj lietuvių kolo
nijoj, bet darbuojasi sėkmin
gai sulig kolonijos dydžio.

ir

pa-

lie-

Kaip matyti, l;ii lietuviai 
Chicago j ir jos laplinkėje yra 
suisidomėję 13 d. įbalandžio. 
Kur tik nesusitiksi pažystamų, 
'tai pirmutinis užklausimas bū
na toks: Kų tokio lietuviai so
cialistai rengia, Ikad taip daug 
yira kaillbama ir taip daug žmo
nių rengiasi važiuoti į jų 
rengimą?

Na, lai aš pasakysiu.
13 d. balandžio 'atsibus

tuvių socialistų koncertas Lie
tuvių Auditohijoj. šitas kon
certas bus vienas iš puikiau
sių, — koki jus įgalite matyti 
t ik lietuvių socialistų prireng
tuose vakaruose. Dar lietuviai 
chicagiečiai neužmiršo pereitų 
metų Ikon cerio, kuris buvo su
rengtas lygiai šiuo' pačiu lai
ku. Ir kaip atsilankiusioji pu
blika lt.uom.et džiiaiugėsi, kaip 
linksniai keletą valandėlių pra
leido! O Ikada skyrėsi namo 
vykti, tai pralšė, kad dar nors 
kada (parengtų toki puikų kon
certą.

Tikrą tiesą pasakius, tai 
lietuviai socialislai ir gali 
kius iškilmingus vakarus 
rengti, nes jie nesi vairo ant
dėlių pelnų. Socialistai savo 
vakaruose stengiasi užganėdin
ti atsilankiusią publiką geru, 
turtingu proigiraimu.

Ir štai, kad ir dabar tas 
koncertais, kuris Įvyks 13 d. 
balandžio, bus vienos iškilmin
giausių 'šio sezono vakarų.

Nlsi, tik pažiurčikime kas da- 
yvau j a išpildyme pirogramo:

Ugi Birutės Oilkestras; lai 
ką jau ir kalbėti — rodos be
siklausytum visą vakarą, 
o Birutės didžiulis Choras 
visais savo 
klausytojams 
mo! 
rum 
ras, 
vius 
tų.

lik 
lo
šti-

SU 
solistais; kiek lai 

įsutoikia smagu- 
() kaip su Pirmyn iM'iš-
Choiru? Tai tas pa»ls*Cho- 
kuris N.ortlisaidės 1 

linksmino per daugeli mc-

Ma-
Gir-

Naminis linimentas naudojamas 
par auvirŠ 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys grali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Paln-Expellerio su Inkaro vaizba- 
lenkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
Ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas ąall lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų seną 
skausmu — Reumatizmą, arba 
NeuraitĮ, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mu, {sisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu
tę patrynimas su Pain-Expelleriu 
su inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Tokia darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
pertlgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
valsbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

Gerb. Drauge:

Gyvenimo sąlygos „taip 
dėjo, kad savo veikimą buvau 
veik visai sustabdęs. Viena prie
žastis, tai darbo sąlygos, o kita, 
moteris nesveika. Bet dabar, 
atrodo, kad gyvenimo vagos 
pradeda išsilyginti — mano dar
bas pasidarys našesnis “Naujie
nų” konteste. Siunčiu k>iskj 
biznio, greitu laiku gausite dau
giau.

s'usi-

Su pagarba,
K. G. Urnežis, 

Chicago, III.

Iš kontestantų 
gyvenimo

Kontestantas A. Vasiliaus
kas, dirbęs gana daug pradžio
je kontesto, pastaruoju laiku 
pasidarė sutingesniu. Well. 
Aleksai, kas “triubelis”? Ta
vęs kostumeriai net iš Ilarvey 
ieško, o tavęs kaip nėra taip 
nėra. Jeigu jau patys kostu
meriai pasigenda kontestanto, 
o ne kontestantas kostum,erių— 
kas nors negera su pačiu kon- 
tes'tantu. Aleksai, iki kontesto 
užbaigai nepilnai du mėnesiai 
laiko beliko, dirbk bent tiek, 
kad savo kostumeriams nedaryt 
nemalonumo, kad jiems jūsų ne
reiktų ieškoti.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Cicero kontestantas Deveikis, 
dar vis rengiasi pradėti stro
piau dirbti, bet kolei kas pro
gresuoja gana lėtai. Gal būt, 
kad tai tyla prieš audrą. 

4* 4* 4’

Northsidietis Povilas Miller,

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

PILNAS PASI
RINKIMAS MA U J V 

Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišjčių, pan- 
čiakų, apatiniu 
marškinių ir pet
nešų.

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS

4171 Archer av., arti Richmond st 
k ................ ......... IĮ

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio se
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

/■

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkės lietuviams 

Patogumo delei

įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, 111.

Tel. Laffayetle 1083 
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

Be to, ve rusų -kliuobas 
jaik, susidedąs iš 30 ypatų, 
dėjau, kad įduos du vaizdeliu

“Čigonai” ir “Kaimo Va
karuškos”. Kaip sau norite., 
“čigonų1’ tai jau negalimai ap
leisti. Dar skambins balalai
kų orkestrą, šoks, dainuos ir 
išpildys kitokius numerius.

Taigi kas gyvas, seni ir jau
ni, 13 d. balandžio atvykite 
Lietuvių Auditorijom Visi link- 
sminsimės, džiaugsimės, juok
simės - visi kauliu.

V. Pačkauskas.

Marquette Park

> rezultatai ’
Nedčlioj, 6 d. bal., p. K. J. 

Mačiuko svetainėje, 2433 VV. 69 
St.. Įvyko šios kuopos’ susirin
kimas, kur buvo balsuojama 
SLA. Pildomoji Taryba ir ren
kami Seimo delegatai.

Dabartinei Pildomajai Tary-

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki' 9 vai. vakaro.

bai paduota daug-maž po 45 
balus už kiekvienų kandidatą. 
Komūnistų tikietas surinko po 
6 bal., o du broliukai^ dr. Grai- 
čunas ir J. Tareila, gavo po 
“bubą”. Kad dr. Graičunas 
nieko negavo, tai nėra navatna. 
Ęet kad negavo nė Tareila, ku
ris yra, taip sakant, šimto pro
centų patriotas xžr kuris turi 
savo garsinimų “manedžerį” Si- 
mokaitį. leidžiantį “gažietą” ii 
vedanti kuo smarkiausią agita
ciją, tai keista. Ir ve, už šitą, taip 
“garsių” senų gadynių išnyku
sį tautininką nepaduota nei vie
no balso: negali, net “koktu” 
ir pamanyt!

Seiman išrinkta keturi dele
gatai, kurie stovi pilnai už SLA. 
gerovę ir konstituciją. Diktatū
ros garbintojų neišrinko nė vie
no, —nė geltono, nė raudono.

Vadinasi, kuopos nariai SLA. 
reikalus laiko aukščiaus už vis
ką, ir todėl, kaip balsavime, 
taip ir rinkime delegatų užėmė' 
konstruktyvę pusę, o ne politiš
ką.

Prie kuopos prisirašė 7 nauji 
nariai, tarp jų du vietos pro
fesionalai—Dr. Vaitush ir vais
tininkas Kartanas. Keturi na
riai persikėlė iš kitų kuopų.

Ne visai smagių žinią gavo 
kuopa, nes’ jos vice-prez. p. Vit
kus sunkiai susirgo ir 14 d. 
bal. buvo nugabentas i ligoninę 
operacijai.

Linkėtina geriausios pasek
mes ir po tam geros sveikatos'.

—L-kus.

Kam Atsilikti?
Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
prieš darbo dienos baigą? Vei
kiausia jūsų virškinimo siste
ma yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugrąžins į normalumą jū
sų virškinimą ir pašalins tą 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
naują <4Mrgiją, naują nervų jč- 
gą. Klausk savo aptiekininko.

13
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Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VU AR PRIVATINES LIGAS.
Specialis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA: 

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

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

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

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

kampas Monroo St., Chicago, Criliy Bldg. 
dos: kiekvieną dieną nuo 10 iki 6. Ne- 
— tris dešimt metu Simno name. — Im- 
Įeito elevatorių iki penkto atiKftto. Valan- 
(ifiliomiu 1O iki 1. ai h, HoredonilB
ir Subatomla nuo 1O iki H vai. vakare

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Ketverge, Pelnyčio j
ir Subatoj, Balan
džio 10, 12 ir 12

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Hit the Deck”
Juokingiausia ir gražiausia 

muzikalė komedija
Dalyvaujant 

JACK OAKIE, POLLY 
VVALKER ir 1,000 kitų

Taiug>
Vi taphone V ode vilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Traffic Trouble”
Kalbančios iinioa. ‘v______ „, -

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE.

Nedėlioj
Balandžio 13 d.

Didelis Metinis

Liet. Socialistu
VA KARAS
Koncertas Margumynai Balius

Lietuvių Auditorijoje

DIDELIS PROGRAMAS
Visi kviečiami, visi bukit

Pradžia 6 v. vak. 
įžanga tik $1

| Budriko Muzikos Krautuvė |
| GERIAUSI RADIO IR PIANAI g

Jums duoda Radio programas jau 7 mėnuo. Nedčliomis nuo lįn 
1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W. C. F. L. 940 K. Ketver- 
gaiš iš Stoties W. H. F. C. 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.

i Jos. F. Sudrik, Ine. |
3417 So. Halsted St. $

& Tel. Boulevard 4705 ’ &

PAVASARINIS BARGENAS
KWIK-K0TE Varnišius, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti

“Stainless Steel” stalavinis setas 6-ių peį- 
lių ir videlcių, kurių niekad ne- 
reikia šveisti. Baltom 
Juodom kriaunom

kriaunom $3.48
$2.98

FLAT sienos Ma
liava. Galima ma- 
liavoti sienas, med
žius, radiatorius ir 
wall popierą. Ilgai 
laiko, visokių spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

CHICAGO. IU.

ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušj 
su kiekvienu galionu. 

tiklionas...^_$3.00
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lcad 100 svarų

$11.98
Ateikite arba 
Tclefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
4414 So. Rockwell St., Chicago, III.

Pasipuošk!! Velykoms

G C. BURBA

Nupirkome iš sykio daug stako, todėl 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis’. Atsilankykit pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Mes dabar turime didelį pasirinkimų 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pava
sarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

Velykos jau čia pat. Be abejonės jus, 
lietuves moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Burba Cloak Shop
3214 So. Halsted Street

Tol. Victory 2477

■

3514-16 RooHcvelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.
■ni

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
121 h STREET

Tel. Kedzie 8902

TuaKiSH
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MUSV KONTESTANTŲ STOVIS
4

LAIPSNIS 4-tas
Dovanos vertės $500
Reikia balsu 15,000

6
LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 38,900

Musų Progresas

LAIPSNIS 5-tas
Dovanos vertės $1,000
Reikia balsi) 28,000

3
LAIPSNIS 3-čias 
Dovanos vertės $250 
Reikia balsu 8000

?** /
sasr.":^. .i

Mrs. D. ŽUKAS

4400 S. Rockwell
Avė., Chicago, III.

Turi balsu
9055

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St. 
Chicago, III. 
Turi balsu 

8019

MISS HELEN 
REDULIS

207 Julės Street 
Westville, 111.

Turi balsų
8003

2
LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

L / jPSNIS 1 - m as 
Pavanos vertės $25 
'.teikia balsų 1100

1
LAIPSNIS 1-nias
Dovanos vertės $25
Reikia balsų 1100

NON
GRADUS

GRADUS

MISS VICTORIA 
VVILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4031

GEO. SUGZDINIS
504 S. Binkley Av.
West Frankfort, III

Turi balsų
2523

K. G. URNEŽIS..
5605 S. Throop St.

Chicago. III.
Turi balsų

1285

W. BUKŠNISJOP/ VVASKE
1451 West Van

Buren St. Chicago 
Turi balsų 

4030

ALEX 
AMBRAZEVIČIA

3210 S. Halsted St.
Chicago, III.
Turi balsų

4029

A. POVILAITIS

1740 Beecher St., 
Detroit, Mich.

Turi balsų
3901

7707 Hartwell Avė. 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3895______ _

JOS. MITCHELL
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Turi balsų 
3889

Jau du mėnesiai laiko kaip L 
eina “Naujienų” kontestas. du į 
mėnesiai kaip dirba musų dide-L 
lis būrys kontestantų įvairiose 
lietuvių kolonijose, bet dideliais 
darbo vaisiais dar iki šiam lai
kui, bent kai kuriose kolonijo-1 
se nėra galima pasididžiuoti. I 
Tiesa, yra vietų, kuriose musų 
kontestantai veikia gana sėk
mingai, ypačiai VVestville, Det- 
roit, W. Frankfort, St. Louis. 
Rockford, Benton, kai kurie 
kontestantai Chicagoje ir dar 
keletas kontestantų už Chica-Į 
gos — tai viskas. Kontes'te vei
kia apie šimtas kontestantų — 
56 skirtingose kolonijose, reiš
kia, kontesto tinklas yra ap
juosęs gana didelę dalį stam
biųjų lietuviškų kolonijų. Bet 
didžiumoj tų kolonijų musų 
kontestantai neišvysto savo tin
kamo veikimo.

Tiesa, dar iki kontes'to už
baigai yra veik du mėnesiai lai
ko, laiko gana daug, bet visgi 
kontesto vedėjui darosi nema
lonumas’ ir sykiu gema prisi- 
bijojimas, kad dauguma tų ko
lonijų kontestantų savo koloni
jas gali palikti snaudančiomis. 
Su Chicagos kontestantais irgi 
ne pyragai. Viens kits dirba 
nuoširdžiai, deda savo spėkas 
kontesto darbui, bet didesnė 
dalis jų neparodo ganėtino ak
tyvumo.

Vienas gal būt geras dalykas 
pas neveikliuosius' musų kontes- 
tantus yra — tai pasižadėjimai 
darbuotis prie pabaigos kontes
to. Bet vien pasižadėjimais gy

venti nėra sveikas reiškinys 
musų kontesto biznyje. Kon
testo vedėjas' daug geriau butų 
patenkintas, kad jis gautų ma
žiau pažadėjimo, o daugiau ap
čiuopiamo biznio, žinoma, gerai 
yra ir tas, kad musų kontestan
tai dar nėra užmiršę, kad esą 
kontestantais ir žada darbuotis 
nors prie pabaigai kontes'to. 
Gal būt, kad didžiuma jų savo 

išteisės — kontestopažadus 
spragas užlopys, bet butų svei
kintinas reiškinys', kad draugai 
kontestantai pradėtų darbuotis 
tuoj. Laikas eina musų gyveni
me labai greitai ir sykiu su mu
sų gyvenimo laiku slenka ir 
įvairios progos, kurias' mums 
butų galima išnaudoti, jeigu 
laiko neleistumėm dykai. Kiek
vienas kontestantas yra progų 
ieškotojas “Naujienų” biznyje, 

į Ieškokite tų progų tuoj. Lau- 
I kiam.

Laike praeitos savaitės kai 
kurie musų kontestantai pusė
tinai gerą progresą savo darbe 
padarė: p-lė H. Bėdulis ir Ju
rėnas net iki 3-čiam laipsniui 
pakilo. P-le V. Williams, J. 
Waske ir p. W. Bukšnis, atsi
dūrė antro laipsnio šeimynoje. 
P-ia A. Bakes', Evanauskas ir 
Valavičius iš “Non Gradus” at
lipo j laipsnį pirmą. Nongradie- 
čių šeimyna susilaukė penkių 
naujų burdingierių: V. Marcin
kevičiaus iš Toronto. Ont., Ka
nados, F. Jankausko iš Keno- 
sha, Wis., p-lės Aldonos Vait- 
kiutčs iš Gary, Ind., St. Žukaus
ko iš Wilkes Barre, Pa. ir K. 
Sitavičiaus iš Chicagos.

Julius Mickevičius,
“N.” Kontesto Vedėjas.

J. J. PETRAITIS
1828 Green St., 
Rockford, III.

Turi balsų
2015

P. Atkočiutnas 
—ATKINSON 

4034 W. Madison
Chicago. III. 
Turi balsų 

1910

ALEKSYNAS
1322 Anderson PI., 

Grand Rapids, 
Mich.

Turi balsų 
1750

CH. SHATTAS

1843 S. Halsted St., 
Chicago. III.
Turi balsų

1250

JOHN RUIKO
12331 Emerald A v. 

Roseland, III.
Turi balsų

1243

MILLER
2436 N. Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

»K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48 Ct., 
Chicero, 111.

1701

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1540

A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1510

A. VASILIAUSKAS
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1340

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St., 
St. Louis, Mo. 

Turi balsų 
1265

MRS. ANNA 
BAKES’

915 W. Church St., 
Benton, III. 
Turi balsų

1260

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norvvood Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Balsų turi

1255

p. J.
JUZELIŪNAS .

3222 R St. South 
Omaha, Neb.

J. N. ZIČKUS
539 Coli. Avė., 

E. St. Louis, III.

W. KOŠIS 
515 Hurlburt St., 

Peoria, UI.

PRANAS

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct„ 
Racine, Wis.

V.

MARCINKEVIČIUS

19 Montrose Avė.,

Toronto, Ont., 
Canada

KAZYS BRAZAS',

Sydnev Minės, N.S.
Box 436, 
Canada

VVALTER MALUS

4441 S. Campbell 
Avė., 

Chicago, Iii.

G. NAUJOKAITIS,
118 S. Hesperia St.

Collinsville, III.

■Kr
CHAS. M. 

RACHAITIS, 
806^ E 

Wa$nington St. 
Springfield- UI.

J. J. ČEPONIS

4111 So. Richmond

St., Chicago, III.

Turi balsų

1223

P. DŽIAUGYS

6029—34th Avė.

Kenosha, Wis.

JOE

Turi balsų
1211

P. D. ANDREKUS
Peritvvater, Mich.

Turi balsų 
1215

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte. Man., 
CANADA

K. SITAVIČIUS,

731 W. 18th St,

Chicago, III

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St., 

Chicago, III.

MISS ALDONA

VAITKUS

1709 W. 15th Avė., 

Gary, Indiana

F. JANKAUSKAS,

1702 — 74 St., 

Kenosha, Wis.

W. GRITENAS

3241 S. Halsted St. 
Chicago, III.

S. V. PARENDIS,

Box 924

Zeigler, III.

P., LUKAUSKAS 
1018 Chicago St., 
Michigan City, Ind.ST. ŽUKAUSKAS,

42 Keith St, 
Lee Park, 

Wjlkes-Barre, Pa.

P. SAVICKAS

114 Moultrie St., 
Pittsburgh, Pa.

Turi balsų 
1201

S. K. RAKAUSKAS

Maryland Avė.

Chicago, III.

MRS. N.

KAVALIAUSKAS

4104 Mongomery 
St.,

Chicago, III.

A. SMIGELSKIS
6733 Baylis Avė., 

Cleveland, Ohio.

JOE BLOŽIS,

7153 S. Morgan St.

Chicago, III.

J. MARTIN

4604 — 7th Avė
Kenosha, Wis. 

Turi balsų 
1200

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Park, III.

Turi balsų 
1200

AUG.
JANELIUNAS,

2045 Osler St., 
Regina, Sask., 

Canada

F. GEISTER,
4337 So. Hermitage 

Avė., 
Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Surado nuskendu
sius lietuvaitės kūną

Kovo 9 dieną, kanale prie 36 
gatvės', paskendo lietuvaitė Bro- 
nisė Januškevičiūtė, 27 metų 
mergina gyvenusi adresu 3327 
So. Halstted St. Nežinia, ar ji 
pati nusižudė, ar kas įstūmė ją 
vandenin.

Tą dieną, kurią lietuvaitė pa
skendo, ir vėliau ieškota pas
kenduolės kūno, grėbta kanalas, 
bet nesurasta.

Kūnas rasta tik praėjusį šeš
tadienį, balandžio 5 dieną, prie 
Lyons, Illinois, vadiname drain- 
age (nusausinimo) kanale. Kū
nas pastebėta iškilęs paviršiun.

Koronerio tyrinėjimas bus, 
regis, balandžio 18 dieną.

Laidotuvės šiandie, balan
džio 10 dieną, iš Eudeikio kop
lyčios, 3201 So. Auburn Avė., 
į šv. Kazimiero kapines, 10 va
landą ryte.

Velionės paliko tėvas, motina 
ir sesuo Ona. —Reporteris.

Apiplėšė lietuvį 
gatvėje

Vakar “Naujienas” atlankė 
lietuvis, kuris pasisakė esąs Ma- 
taušas Vareika, iš Gary, India
na, ir gyvenąs adresu 1733 
Rutlich St.

Jisai atvykęs Čikagon drabu
žių pasipirkti. Halsted gatvė
je, prie Maxwell St.. išlipęs iš 
gatvekario, dar paėjęs šaly gat
vių. Ir štai jį pakvietė užsukti 
į krautuvę.

Kvietėjęš buvęs žydas, prabi
lęs iš syk į Vareika rusiškai, o 
paskui lietuviškai. Vareika pa
ėjęs kiek su, žydu. Staiga p^tsi- 

’»painioję W*du vyrai, jie nu
tvėrė Vareika, išplėšė kišenę su 
pinigais, nutraukė laikrodėlį ii 
dingę praeivių tarpe.

Tai atsitiko apie 8 valandą 
rytmetį. Jau nebe pirmas toks 
Įvykis pasitaiko kalbamoj apic- 
linkėje, kaip teko nugirsti. Lie
tuviai turėtų apsisaugoti.

—Report.

Iš Politikos Lauko
Ruth McConnick supliekė De- 

neeną; iš lietuvių nė vienas 
kandidatas n e nominuota

Stambiausia politinė vietų, 
kuriai nominuoji kovėsi ropu- 
tbiikonų kandidatai, buvo Su
vienytų Valstijų senato (krės
las. 'lai virtai kandidatavo 
Charles Dencen ir Kirili liau
na McConnick.

McCormick’ienė supliekė De- 
noeną. Ji gavo per 200,000 bal
sų daulgiau, negu Deneen. Tai
gi moteris subytijo vyrą.

Demokritų partija nomina
vo James Hamilton Lewis’ą.

Lietuviai kandidatai
Iš lietuvių kandidatavo val

stijos legislaturai demukratų 
partijos sąrašu bridgeportiHls 
V. M. Stulpinas. Jis paliko ne 
nominuotas. Jis gavo 510 bal
sų, kuomet už Nocna-n paduo
ta 5,990 balsų.

Kcltvi rt ame kongresiniame 
apskrity į Suvienytų Valstijų 
kongresą (atstovų butą) iš lie
tuvių kandidataivo town oi la- 
kietis, V. Pierzynski. Jis kan
didatavo re pub! ikonų sąrašu, 
t 7. ji paduota 708 balsai, kuo- 
nfu.it už jo konkurentą Zeležin- 
:ki paduota 4,713 balsų. Be 
to, Carrigan gavo 1,145, o 
l'rankicvvicz 1,431 balsų.

Pavieto komisionieriaus vie
lai, trepuMikonų sąrašu, kan
didatavo p. seninas. Gavo 5,- 
105 balsų. Tuo gi tarpu dau
giausia balsų ipaduota toms 
vaJdvietėms už Iteiįch — 157,- 
137; kai kurie kili kandida
tai gaivu po keletą desūlkų tūk
stančių balsų. Taigi p. Šeruno 
ne nominuota.

P-nas J. G ris h buvo kandi- 
di’ias Illinois valstijos legisla- 
turotn. Jis (gavo 5,101 balsų, o 
jo konkurentai gavo — Swan- 
son 17,915; Weeks 11,180 bal
su, k

P-nas uVlastauskas buvo kan
didatas municipabo teisėjo vie
tai. Už jį paduoda balsų visa
me mieste 80,561. Bet ir jis 
pasiliko ne nominuotas.

S. Šeruno ačiū
Šiuomi noriu padėkoti savo 

wardo žmonėms, o ypač lietu
viams. gyvenantiems mano 
tvardė ir kitur ir padavusiems 
už mane savo balsus. Nors aš 
ir negavau ganėtiną skaičiui 
balsų ir netapau nominuotas, 
bet, gerbiamieji, aš nenustojau 
turėjęs viltį, jog- sekamuose 
rinkimuose galėsiu vėl užimti 
tą pačią vietą. Esu jaunas ir 
galiu laukti — jeigu tik jus 
busite su manim. Aš visados 
esu pasirengęs jums patarnau
ti. Reikalui atėjus', nesidrovė
kite atsišaukti prie manęs — 
pagelbėsiu kuo galėsiu.

S. Seninas,
4523 So. Mozart St., 

Brighton Park

Briclgeportas
Sužeistas p. Krukonis auto' 

nelaimėje
/ ---- ---------------

Trečiadienio rytinei į, apie 
10 valandą ryte, nelaimė iš
liko Bridgeporto rvalesdiatinin- 
ką, j>. Krukonį, turintį ofisą 
adresu 3251 So. Halsted st.

automobiliu.
•kurį valdė 

Krukonies au-

Jisai važiavo 
Kitas autcimclbdliu 
moteris, kinio 
tomob i lį.

Krukonis buvo sužeistas 
taftom a, ne snukiai.

Report.
noi

Klaidos pataisymas

Vakarykštės. dienos “Naujie
nose”, No. 81-me, buvo pra- 
nešta, kad ličiu vi s Chas. Ru- 
plikes -buvęs sikaudžiaii sumuš
tas. Kad dėl to jis gulįs ligo
ninėje, o jaunas lietuvis Ku
bilius areštudta.

Va.kir/ “Naujienoms” buvo 
praneštas kad ta žinia netei
singa: jaunas Kubilius esąs ne
kaltas, o pats Rubikas sveikas 
ir dilbą s darbą.

Šiuo ( pataisoma ta nemaloni 
klaida.

Lietuvių valanda
Su gražiomis pavasario die

nomis ir Budriko radio valan
dos darosi įdomesnės, ir gražes
nės'. štai kad ir pereitą sek- 
madiepį solos, duetai, orkestrą 

viskas gyvi, maloniai ir klau
sytojams teikė tikro smagumo. 
Programe, nuo 1 iki 2 vai., iš 
stoties VVCFL, dalyvavo p. K. 
Sabonis, A. Gedraitis, V. Jase- 
liuniutė, J. žuronas, J. Sauris 
ir Vanagaitis su Olšausku; 
taipgi Budriko orkestrą po va-, 
dovy s te M. Jozavito ir 
ruševičiaus.

Antra valanda, nuo 
po pietų, buvo pavesta 
čiui

3 iki 4 
Margu- 

buvo, taip sakant, prolo- 
Margučio koncertui, įvyku

siam vakare Lietuvių Auditori
joj. ši valanda taipgi susidė
jo iš dainų ir muzikos, dalyvau
jant poniai Biežienei ir p-lei 
V. Jaseliuniutei, p, Sauriui, A. 
Vanagaičiui ir Olšauskui. Jova- 
vitas su Petruševičium vadovavę 
Budriko orkestrui.

Per Jos. Budriko korporaci

jos duodamus radio programos 
gražios lietuvių dainos,* ir melo
dijos pasiekia šimtus tūkstan
čių radio klausytojų. Tad ge
riausio Budrikui pasisekimo biz
ny j e.—Kiaušy to jas.

Lietu vės Akušeres ___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Vidikas-Lulevičienč
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

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

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

V1NCENTAS VAIČIULIS
Persikyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 diena, 9:40 valan
dų vakare, 1930 m., sulaukęs 
63 m. amžiaus, gimęs Pašveti- 
nio parapijoj, Šiaulių apskr., 
Tūbinių kaime. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. Paliko dide
liame nubudime brolius -— My
kolų ir Antanų, giminaičius — 
Jonų. Robertą.Jr Onutę, o Lie
tuvoj seserį* Nataliją Akulevi- 
čienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 171 No. 23rd Avė. ir Lake 
St.. Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 12 diena, 10 vai. ryte 
iš namu j M't. Carinei bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas į Mt. Car- 
mcl kapines.

Visi A. A. Vincento Vaičiu
lis gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Prabish, Tel. Melrosc 
Park 797.

MARCELĖ KURŠIENĖ 
po tėvais Lasdauskiute

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 8 dienų, 1:35 valan
da po pietų, 1930 m., sulaukus 
39 metų amžiaus, gjmus šviek- 
šnos parapijoj, Petraičių kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrų Aleksandrų, sūnų Jo
nų, seserį Tekle šeputienę, 
brolį Juozapų Lazdauskį ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 234 Swann St., Chica-

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 11 diena, B vai. ryte 
iš namu į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcelės Kuršie
nės ųiminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras Aleksandras, Sūnūs, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1.741.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse * visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

8103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

—0-------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 5203 

1327 So. 49 Ct

Telefonai
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dienų 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Simpatiškas— 
Mandagus —- 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avc. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victorv 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS
MBS Egzaminuoju Akis

.Pritaikau Akinius
4650 South Ashland Avenue

Phone Btt/fcvard 7878

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Ąve.

Phone Boulevard 7589
------ 0-------

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, nuse 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

Lietuviai Gydytojai

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

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

...... o

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

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

Wdl8e 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
------- O-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 West Marųuette Rd, 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6644 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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 Brunsjvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. - Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virglnla 0036 
Bes. Tel. Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietų,. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Fran'klin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 9:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

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

4740 Dorchcster Avc. 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
i Tel. Boulevard 7589

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

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

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Com. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

TIK SUGRĮŽUS 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 sutarti

DR. HERZMAN
• — Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 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. dienų 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

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

CHIRURGAS* 
OAKLEY IR 241 h STREET

Tek Cųnal 1713-0241 
Valandos: Pagedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčipinis 1 iki 6 v. v.

Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

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

Ofiso 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 vak po pietų ir nuo 
7 iki 9 vak vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny 10—12 dieni

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį]

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tek Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekviena 

vakarų, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

A. A? OLIS
R. A. VASALLE

(VASTTJA'Ttrk

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tek Victory 0562 

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

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

Room 298 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

,, Tek Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

l' '-* J ' r ■ - l I ■■ -J I

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 23nd St.
' Arti Leavitt St.

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

“FolakiT
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wa.shington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV. Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tek Prospect 3525
Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSaJIe Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tek Roosevelt 8710
Vak nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tek Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldg<

38 So. Dearborn Street
Vak 9:30 -1

Vakarais 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pėt. 5-6. tel. Caual 2552
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. J. Zolpo “Močiu 
tės Suokalbis”

Balandžio, 6, 1930, To\vn of 
Lake lietuviai malė perstaty
mą “Močiutės Suokalbis”, 
Sciiool Hali, 48 Šit. ir Honore. 

pamatyti šio 
įpilna svetai-

susirinko 
veikalo

o f Laike lietuviai ga- 
savo apielin-

žodžius.
Zosė, tarnaitė, Josephine Pa- 

žerauslkaitė, tiko skirtai rolei 
ir lošė šauniai.

Kazys, tarnas, J. J. Zolp, au- 
I ik irius “Moėiulės Suokalbio”, 

tikinai artistiškai. Aš jau 
senai buvau matęs jį lošiant; 
kuomet dabar (pamačiau, tai 
tik gere jum.

Stasys, manomas Adelinos 
suižiedotinis, Pranas Mikolai- 
-lis, jo rolė nedidelė, lošė ge
rai.

- jeigu tu bu- 
is jų uždavęs

kas per
1’a.igi

’bu-
iš-

ne-

šapnh’Įs, inžinierius, Jonas 
iiišvil ', lošė irgi neblogai. 
Gembulas, Stasio tėvas, jam 

nereikėjo, tik pa-

atsiliepė

vielos poli- 
du vyrukai

bendrai! imiant, jis palengvino 
taksų naštą turčiams, o už
krovė ją biedlneaniemis gyven
tojų slnoiksniaimis.

Ką sako naujo įkainavimo 
šalininkai.

Jie nurodo, jog vidiiirmaes- 
čio sąvasitis iki 1928 melų -bu
vusi kainuojama taksams daug 
aukščiau, 
savastis, 
vidutine 
įsąvast ies 
arba

Taigi rezidencijoms ir smulkia
jam bizniui jie sitengėsi dėti 
mažesnius taksus, kad pasiro
dyti, kokie jie, asesoriui, yra 
“geri”, o stambiajai sąvasčiai 
dėjo didesnius taksus, ba to
kios savasties halsai politikoje 
mažai tereiškia politikieriams.

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

Žmonių 
igtra žaus 
nė.

Tovvn
Ii didžiuotis, kad
kėje turi J. J. Zolp, kuris yra 
prirašęs ned 18 veikalų; tarpt' 
kitų ir “Močiutės Suokalbis”.

Siužetas veikalui imtas iš|diintas 
Lietuvos gyvenimo.
domus ir pamokinantis. Jei tu-Ledija. 
rėčiau tą rankrašti 
galeci'F'U padaryti

matininkas, Jonas 
rolė, neperdidžiau-

Rolių prilaikymas 
geria irsis; visi savo roles at
liko puikiai; — kaipo nuo my
lėt ojų-arti šitų, negalima daugiau 
nei reikalauti.

B ubai aPtistų -buvo parinkti Į (į j, 
irgi tinkami; papuošimas estra- kad 
dos kuogeria-usis. Aš žiurėjau Į biai 
į lošimą ir -gėrėjausi. Džiau
giausi, kad pas mus Chicagos 
lietuvius kultūra kįla. Atsime
nu, porą desėtkų metų atgal, 
kuomet mums prisieidavo 
nors gavėnioje surengti: 
mes įturėilavome publikos 
žmonių, tai džiaugdavomės, 
kas Chicagos lietuvius, peikia, 
lai sau peikia, o aš juos gi
riu.

Sąstatas artistų “Močiutės 
Suokalbyje” buvo sekamas:

Ged|gaudas, “prose pana” 
dvarponis, Br. Liutkevičius, 
geras artistais, puikiai lošė; 
ačiū jam.

Adelina, Gedgaudo duktė, 
Petrė Miller, tikrai puiki ar
tistė, lošė visai gerai; užtai jai 
didelis ačiū.

Močiutė, Gedgaudo motina, 
p-nia Sophia Barkus, lošė ge
rai, tik biskį pėrsilipnai kal
bėjo, manau, kad balkone se
ilintieji vargiai galėjo jos kal
bą girdėti.

Kasto, Adelinos draugė, Jo- 
sephine Gulbinienė, lošė gerai,

beveik lošti 
s i rodyti.

Alfredas, 
Šimkus, jo 
šia, lošė gerai.

‘"MiuJutės Suokalbis” užva- 
imtas išldintas “drama”, bet dramoje 

Jis >Ta į-1 paprasti a i būna kokia nors tra* 
Močiutės Suokalby“ to 

po ranka, nėra. Gal tiktų geriau pava- 
kek'tą iš- dinti ją ■komedij'a'. Pats vardas, 

rodosi, tiktų geriau “Gudri Mo- 
buvo kuo- čiutė”, nes šiame suokalby ji

nai, Adomai • 
tumei kuriam 
ta geležine krasia, tai būtu
mei vietoje užmušęs. Didvyris 
juokiasi: “O kas čia lokio? 
Bučiau ^įdaręs biznio ignabo- • • Mrun .

Man ncirisi patirti
vieni buvo tie aktoriai, 
palaukęs kolei vienas i 
vusių užeigoje ėjo laukan, 
ėjau ir aš. Biaklauisiau, ar 
įgalėtų jiis prognamo dab 
vardus pasakyti.

— Mielu noru 
užkalbintas vyras, 
nelis . tai žymus 
likieris. Jaunieji
tai jo sūnus. Jie visi yra De- 
neeno frakcijos šalininkai. O 
tvintasis vienas vyras — irgi 

is. Bet jis priklauso 
frakcijai. Deneeno ša- 
senelis susiginčijo su 

šalininku tvirtuoju 
Kaip matai, Barrctlto 
nugalėjo Deneeną.

Atrodo, kiad Deneeno frak
cija deliai to gali ir balsavi- 
mus prakišti antradienį.

- Taip atrodo — patvir- 
nieko pikto nepadarė, 'tik ge-įtino vyras.

Banrotto 
liniukas 
Barrdtito 
vyru, 
frakcija

Taigi “Gudini Močiutė” su
lošta visai gerai. Ir reikia tar- 

J. Zolp didžiausi ačiū, 
jis taip sumaniai ir ga- 
mokėjo tą viską sureng-

— Antanas žymontas.

Mudu nuėjome kiekvienas 
savo keliais. Aš, eidamas, mus- 
čiau: 'kurių galų musų publi- 
ika lankys parengimus, jeigu 
galima matyti lokių “rimtų” 
teatrų visai veltui?

Praeivis.

ką 
jei

Jei

West Side
Rimtas “teatras

die- 
nu- 
Išli-

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPI

NES. Ix)tų savininkų ir draugijų 
atstovų visuotinas susirinkimas 
įvyks septintadieny, 13 d. Balandžio 
(April), 1930 m., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
1 vai. dieną, ant pirmų lubą. Bū
tinai atsilankykit į šį susirinkimą, 
nes randasi daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo.

Kviečia Kapinių Valdyba.

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbą 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.

Koncertas Balius

“Birutės” Choro, labai svarbi, pa
moka įvyksta ketvergo vakare Ilgiai 
8 vai. Gage Parko salėj. Visi choro 
dalyviai nepamirškite būtinai atsi
lankyti ant repeticijos.

“Birutės” Valdyba.

Roseland. — Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo susirinkimas įvyks ba
landžio 11 d., 7:30 v. v., svetainėje 
341 Kensington Avė. Susirinkime 
bus raportu, pranešimų, bus išdali
nama išvažiąvimo dovanų tikietai ir 
bus svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai-rės ir kurie norite prisirašyti 
atsilankykite paskirtu laiku.

S'ek retortas.

Lietuva Beno muzikantų susirinki
mas įvyks šį vakarą, Woodniano 
svetainėj, 33rd ir Lime St. Malonė
kit visi muzikantai dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbią 
lų aptarimui. —Valdyba.

šiame 
reika-

BrauVyskupo Valančausko Paš. 
gija turės mėnesinį susirinkimą ba
landžio 10 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai turi būtinai atsilan
kyti. —Valdyba.

Kriaučių Ix>cal 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas jvyks penktadieny, ba
landžio 11 d.., 7:30 vai. vak., Amal- 
gamated centro name, 333 S. Ash
land blvd. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime, nes delegatų rinkimas 
j konvenciją bus.

F. Prusis, sekr.

Taksų klausimas Či 
kagoje ir Cook 

paviete
Pirmadienį, balandžio 7 

ną, apie 8 valandą vakaro 
sibaJ-adojau į Westsaidę. 
jpęs iš sJrytkario, pasukau 
place i vakarus.

Prieinu vieną lietuvišką už
eigą. Staiga iš užeigos išbėga 
senelis baltagalvis, ką tai mur
mėdamas. Aš, idomavime
galitas, pažvelgiau į vidų, 
nedarnias sužinoti ikias tai 
siiti'ko.

Viduje susirinkę apie desėt- 
kas vyrų. Vieni sėdi, kiti sto
vi — nieko tokio.

Bet štai senelis baltagalvis 
sugrįžta ir atsiveda kokį tai 
liesą vyruką. Senelis, net pa- 

j užeigą. Paskui 
kad sužinoti kas

(Pabaigai)
[Reikia pataisyti klaida: 

karykščiame st rai|psnelyje

pa-
no-
at-

vyrukas, Ikumš-

įpuola minėtą

ir aš įeinu, 
atsitiko.

Ogi liesas
čią sugniaužęs, puola prie vie
no ytiui tvirtai atrodančio vy
ro ir pasveikina jį gatviniais 
žodžiais. IM kumšties jis ne
vartoja. Apsimaino visi -trys 
keliais žodžiais.

Liesusis vyrukas žaibo grei
tumu išbėga laukan, o už mi
nutės vėl sugrįžta ir atsiveda 
dar vieną, 'bet jau tvirtesnį už 
save vyruką.

Visi trys — senelis baltagal
vis, liesusis vyras ir paskiau
sia atvestas
tvirtą vyrą. iL-icSusis pirmuti
nis priglaudžia kumštį prie tvir
tojo vyro lupų.

šis atsako tokiu pat “argu
mentu”. Liesusis trukčiagal- 
viais lekia į kampą. Antrasis 
vyrukas susilaukia tą patį. Se
nelis (baltagalvis irgi neaitsilie- 
ka, ir jis puola tvirtąjį vyrą. 
Vyras kumščia paglosto sene
lio kuprą. Šis perpuola 'ant 
Iglrindžių.

Vienas iš vyrukų pagriebia 
<edę dr taiko tvirtajam vyrui 
priploti skrybėlę prie pakau
šio. Bet 
'prie kitos 
, ą — bet 
geležinę.

Atrodo,
sidės tikras karas, kaip ties 
Žalgiriu. Bet užeigos savinin
kas puola į kariaujančių tar
pą ir sustabdo teatrą, kur svar
biausias roles vaidina Iketuri 

alktoriai.
Pasipila gatviniai 

daroma priekaištai, 
savininkas sarmatija 
riaujančias puses.

Trdjyba
ir du vyrukai — apleidžia už
eigą, o “didvyris’* išsiima iš 
(kišenės nosinę ir nuvalo rau
doną dažalą nuo savo lupos. 
Jis atsisėda pagal sieną.

Užeigos savininkas bara did
vyrį, sakydamas: Ką 'tu ma-

vyras greitai puola 
kėdės ir pagriebia 
jau ne medinę, ale

kad <labar lai pra-

žodžiai, 
Užeigos 

abi ka-

tai yra senelis

16 milionų dole-

taksų Čikagos vi- 
ir priemiesčiuose

va- 
bu- 

vo nurodytai, kad Čikagos po
licijos departamentui užlaikyti 
1930 metais ipaslkinla 6 milio- 
nai dolerių; tikrenybėje gi pa
skinta apie 
rių.]
Ginčai dėl 
durmiestyje

Cook pavieto miesteliuose, 
artimuose Čikagai, nauju įkai
navimu, savastis taksams įver
tinta daug aukščiau, ne kad 
iki šiol ji vertinta. Tuo gi tar
pu Čikagos vidurmiiesčio savas
tis tam pačiam tikslui lapo žy
miai numušta. Del to labiausia 
ir ginčijamasi.

Štai1, girdi, vidurmiesilis ~- 
loop. Jisai skaitoma nuo Boo- 
•scvelt road (pietų pusėje) iki 
upės (šiaurėje) ir nuo Michįgan 
lavenue (rytų pusėje) iki ka
nalo (vakarų pusėje). Tas plo
tas užima tik vieną ketvirtai
nę mylią. Bet jame sukoncen
truota Stambusis Čikagos tur
tas. čia sąvastis priklauso ka
pitalo milžinams.

Ir ot, 1927 metais vidurmies- 
čio sąvastį asesoriai įkainavo 
taksams suma $761,694,220. 
Gi naujuoju įkainavimu, 1928 
metams, tos sąvasties vertė 
taksams nustatyta suma $171,- 
491,711. Nežiūrint to, kad -per 
melus laiko pastatyta naujų 
(milžinų trobesių, |kad vidur- 
miesčio sąvastis padidėjo, jos 
'betgi vertė taiksams numušta 
$290,202,509. Kuone 300 mi
lionų dolerių! Talksų gi bila 
iš šios sumos siekianti daug
maž 15 milionų dolerių me
tams.

Ir tuos 15 milionų dolerių 
padovanojęs inaujais sąvasties 
įikainavimas pačiam stambia
jam kapitalui. Kadangi naujas 
sąvasties įkainavimas daroma 
kas ketveri metai, tai per ket
verius metus įsusidarj’s suma 
60 milionų dolerių. Oit, šitoks 
“sanvičis” padovanota vidur- 
miesėio sąvastis valdytojams.

Gi miestelių sąvastis buvo 
padidinta naiujuoju 1928 me\ 
lų įkainavimu taksams. O ko
dą sąvastis yra didžiumoj mie
steliuose? Atsakymas: smu’ 
kieji bizniai, dviflačiai, bun- 
galai, vadinami katedžiuikai ir 
bp. Sąvastis, kuri priklauso 
darbininkams, smulkiesiems 

'biznieriams ir profesijų žmo
nėms.

Ir todėl atrodo, kad naujas 
įkainavimas išlygino kaimynų 
taksus toje ar kitoje gatvėje, | 
tame ar kitame presinkte, bet,

Help Wanted—Female
DarbininkiąReikia

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

Paskolos suteikiama 
į viens* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

nemėginsi u nagri net i,Čia 
kiek teisingi yra naujo savas
ties įkainavimo šalininkų ir jo 
priešiųiinkų argumcintai. Bot iš 
'to, kas pasakyta šiuose ke
liuose straipsneliuose, rodosi, 
turčių bulli aišku, kad taksų 
painiava Čikagoje ir Cook pa
viete yra labai rimta. Ir ka
dangi ji liečia kiekvieną ne
iki linojairnos sąvasties valdyto
ją, liečia jo kišenę desėlkais, 
šimitais ir t ūkiančiais dolerių, 
tai kiek vieno interesai reika
lauja (kaip galima tinkamiau 
išrišti ją.

Todėl piliečiai ateinančiuose 
rinkimuose kandidatų vaildvie- 

nekelta proporcionaliai. I tems, o ypač kandidatų Illi- 
miesiteliaj mo4<ejo ma- nois valstijos legislia.turui, 

ne kad jiem [retų reikalauti prižadų iš 
kad!

For Rent

savasčiai>

visą lai- 
verte di-

nei kiltų apskričių 
Pavyzdžiu i, kuomet 
norma. įkainavimui 
taksams (siekusi 35

36 nuošimčių manketo ver
tai vidurmiesčiio sąvastis 

įkainuotai apie 60 nuošimčių jos 
nuairketo ventĮės. Taigi ta sa
vastis mokėjo didesnius tak
sus, ne kad įstatymai reikala
vo. Ir nalluralu, kati naujas, 
teisingesnis įkainavimas paleng
vino vidupmiesčio 
talksų naštą.

O miesteliai — jie 
ką augo, jų sąvasties
dėjo, bet jos įkainavimas tak
sams 
'Pailgi miesteliaa mokėjo ma-1 nois valstijos legislia.turai, tu- 

žcisnius taksus, ne kad 'jiem rėtų reikalauti prižadų iš kan- 
Ipriderėjo sulig įstatymais. Ir didaitų, kad jie dės pastan- 
naiturahi, kad naujas, leisiu- bras, idant butų išleisti įstaty- 
ijesnis įkainavimas miestelių miai, kurie sutvarkytų ir mo- 
sąvasltį įvertino aukščiau, negu Ldernizuotų Illinois valstijos 
iki šiol ji vertinta. [taksų siisitcmą. \

Kai dėl priekaišto, kad Či
kagos vidurmiesčio sąvasties 
duota 
ve 'kas. Čikagos apšvietus 
ryba, kuriai reikia daugiau pi
nigų .mokyklomis užlaikyti, 
darė protesltus prie 1,700 
durmiesčio sąvasties gabalų, 
'buk jie per žemai įkainuoti 
taksams. Ir įkas pasirodė?

Kuomet išnagrinjela mokyklų 
tarybos argumentai 'nuodug
niai, 'tai surasta, kad iš visų 
1,700 'skundų 'lik 61 turėjo šio
kio tokio pamato. Kitaip sa
kant, surasta, kad tik 61 vi
durmiesčio sąivasitids gabalų 
reikia įkainuoti aukščiau, ne
gu jie įkainuota 1928 metams. 
Reiškia, bendrai, vidurmiesčio 
sąva'sitis įkainuota dauig-maž 
tokia lygybe, kokios reikalau
ja įstatymai.

Kodėl gi vidurmiesčio są- 
vasitis takšnota "iki 1928 me- Business Service 
tų laiu'kščiau, ne kaid derėjo, o  
miestelių ir kai kurių pačios copyrisrht* — n**“®**
Čikagos apskričių žemiau? asob w®ic£?i?wIat«.
Naujo įkainavimo šalininkai Brung^ick ?i87

atsako taip. Girdi, vietiniai ___________________________
miestelių ir pačios Čikagos ase- 10% pigiau U2 VISĄ DARBA 
šoriai renkami piliečių. | CONSUMERS Stogu Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios ružies. 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste, 

■o—

vidurmiesčio
sanvičis”, tai nurodoima 

ta-

čikagietis.

CLASSIFIED ADS
pa-
vi- Baby Chicks

Vištukai

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos' 
.teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove'Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RENDAI penki akeriai su daug 
medžiu, Willow Spring Rd. ir 79 
Street; tinkama vieta dėl “barbe- 
kių”. A. Buchas, 21G Woodside Rd., 
Riverside, III.

Furnished Rooms
HOTELIS. Kambariai naujai išpo- 

pieriuoti ir iŠdekoruoti, garu apšil
domi. Yra maudynės ir visi paran- 
kumai mieste, pavieniam $3, $3.50 
ir $4 i savaitę, dviem $5.

822 W. Madison St. 
įėjimas iš Green St.

P. Luke.

Miscellaneous Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486--- O—

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

o ■

MOTERIS iš Jeruzolimo, kalba 
10 skirtingu kalbų, minties skaity
toja; pasakę praeiti, ateitį ir dabar
tį.

Atsako i visus klausimus.
SOPHIE NICHOLAS 
417 So. Halsted St.

ŠTAI JŪSŲ PROGA
Pardavimui vienas iš geriausių 

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

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

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė. 
----- o-----

TURI būt parduota Į pora dienų 
grųsernė, arba mainysiu i automobi
li ar lotą. 500 W. 46th St. Telefonas 
Lafayette 9115. >

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė su namu, cash biznis. Parduo
siu pigiai arba mainysiu. 6001 So. 
Carpenter St. Englevvęod 2116.

Late
1929
1929

PARDAVIMUI restauranas arba 
pasirendavoja, su namu ar be namo. 
8814 Houston Avė., So. Chicago. Tel. 
So. Chicago 0789.

$495
$335

kuris neklaus Jūsų 
la. bet pats pasakys 

yra

SpeclaliHtaH gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavi- 
inaa atidengs jūsų tikri) liga ir jei aš apsi- 
imeiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrų apecialiBtų, 
kur ir kae jums skaudi 
PO

FORDS—FORDS
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

Tudor; clean as new .......
Fordor sedan, side mount, 

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

2,000 mifes ..................... $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 dieną rašyta * garantija ir 

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

-------O—

PARDAVIMUI grosemė ir delica- 
tessen; biznis gerąs, fixturei beveik 
nauji. Kas norite padaryti pinigų, 
atsišaukite. Parduosiu pigiai. 6759 
S. May St.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroj vietoj. Biznis yra cash ir ge-« 
rai išdirbtas. 3158 So. Union Avė.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

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

Tėl. Brunswick 9131

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

galutino išegzaniinavimo—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

20 St.

po

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

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiaftdie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Sunny Side Up”
dalyvaujant

JANET GAYNOR, CHARLES 
FARRELL, EI Brendel

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

P h o n e Virginia 20 5 4

JOSEPU VILIMAS

• KONTR AKTORIUS j
4556 Sy. Rockwe|l St., Chicago, III.

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

Tel. Nevada 1916

Financial
Finansai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIŲ?

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

e Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

2%.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mok ėst i mis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfleld Ava,

b

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Farms For Sale

160 AKRŲ farma Michigan val
stijoj, gera žemė prie gero kelio, ne
toli miesto, parduosiu arba mainy
siu. Atsišaukite pas savininką. Agen
tų nereikia. 6001 So. Carpenter St. 
EngVewood 2116.

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

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

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

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

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

WAREHOUSE

Personai
Asmenų lečko 

PAIEŠKAU draugo John Joniko, 
Turiu svarbų reikalą. Maloniai pra
šau atsišaukti. Jis pats ar kas žino- 
;e prašau pranešti. John Milius, 7202 
Stony Island Avė., Chicago, III.

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

PRAŠAU atsišaukti Antaną Ren- 
tauską, ar kas žino kur jis dabar 
apsistojęs. Buvo girdėt, kad jis ran
dasi South Chicago. Jo žmona ir še
ši maži vaikai yra didelėj bėdoj ir 
aukia jo sugrjžtant. Kitaip prisieis 

šeimyną išsklaidyti, nes žmona ne- 
jajėgia vaikus užlaikyti. Rašykite 
Virs. M. Jurgelionis", 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. 1319 Addison 
St. Tel. Bittersvveet 8370. 

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

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

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

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

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, 
nius.

C.

farmas, lotus ir visokius biz-

P. SUROMSKIS 4 CO. 
8352 So. Halsted St

Yards 6751

MAINYSIU namą ant farmos, ne
didelės, su staku. ne toliaus 100 my
liu nuo Chicagos. Kurie žinote tokį 
ūki, meldžiu pranešti. Ripskis, 5820 
S. Claremont Avė., Chicago.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

A. GRIGAS & CO.
8114 So. Halsted St.

Victory 4898
Chicago, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

$500 ĮMOKĖTI. LIKUSIUS 
KAIP RENDĄ

2 flatų medinis, gerame stovyje. 
Maudynės ir elektra kiekviename 
flate, 1 karo garažas. Union Avė, 
tfatvęj, arti 46 gatvės. Kaina $4,500.

REIKALINGA moteris vyrėjai H. MILLER, savininkas 
dirbti naktimis — prie “short” or- 3543 W. 12th Place
derių”. 4180 Archer Avė. TeL Crawford 2680 Po 6 vai; vak,

REIKALINGA moteris indų plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.


