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Rekrutuoja Slaptą Armiją 
Carizmui Rusijoj Atsteigti

Varšuvoje areštuota A- 
merikos komunistė

LONDONAS, haj. 14.—Daily 
Herald, oficialus britų Darbo 
partijos organas, iškelia į aik
štę rusų carininkų sąmokslą su
kurti milžinišką baltagvardie
čių armija carizmui Rusijoj at- 
steigti.

Mat, prieš kiek laiko Lon
dono laikrašty Moming Post 
buvo įdėtas šitoks smulkus 
skelbimas:

“Gen. Kutepov. Tie, kurie 
simpatizuoja su to kilnaus 
karininko darbu, ir yra su
sirūpinę dėl jo likimo, pra
šomi susižinoti su CRN 3275, 
Moming Post.”

Pasak Daily 
nys, atsiliepę

gavo konfidencialius cirkula- 
rus, kuriais jie graudenami lai
kyti savo šventa priederme 
stengtis dėl išnaikinimo bolše
vizmo ir atsteigimo Romano
vų viešpatavimo Rusijoj. Jie 
taipjau prašomi gauti daugiau 
draugų, kurie gali tam reika
lui padėti plunksna, gyvu žod
žiu, fizine jėga, arba • techni
kiniu žinojimu. 'Galutinis tas 
organizacijos tikslas yra gau
dyti Sovietų valdininkus kaip 
įkaitus už generolą Kutepovą 
ir smurtu nuversti bolševikų 
režimą Rusijoje.

Daily Herald sako, kad 
Scotland Yanlas (slaptoji bin
tų žvalgyba) daranti energin
gų žingsnių tam carininkų są-Herald asme-

tą skelbimą, Imokslui ir jo vadams susekti.

Kominternas imsiąs. Indų demokratijos 
stiprinti komunizmą!
Jungt. Valstybėse

prieš Angliją

Maskva daro ekonomijos savo 
atstovybėse Europoj, kad tu
rėtų pinigų propagandai A- 
merikoje

RYGA, bal.
vieno sovietų Rusijos legiaci- 
jos Rygoje nario maskviškis 
komunistų internacionalas esąs 
nutaręs sustiprinti komunistų 
partiją Jungtinėse Valstybėse. 
Sovietai uždarę savo prekybos

Pasak

Helsinky (Suomiuose), 'taipjau 
sumažinę delegacijų štabus Ber
lyne, Paryžiuje ir Londone tik 
dėl ekonomijos. Tuo -bildu su
taupyti pinigai, pasak to so
vietų valdininko, busią Mask
vos suvartoti komunizmui A- 
mcrikoje stiprinti.
Du Amerikos komunistų vadai 

pašalinti iš vietų
Maskvos Pravda paskelbė 

savo korespondento Ne*w Yor- 
ke pranešimą apie įvykusį ten 
Amerikos komunistų partijos 
vykdomojo komiteto pilnaties 
posėdį. Vykdomasis komitetas 
nubaręs pašalinti iš vietų du 

komunistų vadus, 
nes jie esą

konservatyvus ir ne- 
masių revoliucioniza-

Chicagos
Gdyne Feingoldą, 
perdaug 
pritaria 
vimui.

Darbininkas šovė merą 
ir pas nusižudė

WYANET, 111., bal. 14. — 
Jean 'Olds, 40 metų amžiaus 
darbininkas, šovė ir rimtai su
žalojo vietos merą (burmistrą) 
Hudsoną, paskui pats nusišo
vė. Mėras buvo atvykęs pas 
Oldsą į namus, norėdamas su
taikinti nesutikimus jo šeimoj.

o R R Šri
prana-

ir tni- 
lietaus

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

Didėjąs doljcsiuotumas 
pūtį šilčiau; gali būt
apie vakarą; stiprus žiemių ry
tų ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 410 440 f.

Šiunifie saule teka 5:11, lei
džiasi 6:30. Mėnuo teka 9:27 
vakaro.

500,000 
i jurą 
gurą

demonstrantų numetė 
“druskos antdėlio” fi-

BOMBĖJUS, Indija, bal. 14.
— Indijos “Tautos savaitės”
apeigos 1919 metais įvyku
sioms Amritsare skerdynėms 
minėti vakar pasibaigė čia mil
žiniška demonstracija, kuricy 
dalyvavo apie 500 tūkstančių 
indų. Demonstracija, kuri bu
vo visai rami, pasibaigė nume
timu į jurą dideliausios figū
ros, vaizduojančios druskos 
antdėlius, prieš kuriuos indų 
nacionalistų vadas iMahaitma 
Gandhi ir jo voluntieriai dabar 
veda kampaniją. /

Neramios indų demon
stracijos Karachy

K ARACHI, Indija, bal. 14.
— Vakar čia įvyko dvi didelės 
ir neramios antibritiškos indų 
demonstracijos. Jos dalyvavo 
tiarp 10 ir 15 tūkstančių žmo
nių, daugiausia jaunų vyrų dė
vinčių ^Gandhi” kepures. Ne
žiūrint neramumų, jokių 
tų nebuvo.

arės-

Londono viešbučiai 
rai pasipelnė iš juros 

konferencijos

ge-

LONDONAS, l>al. 14. — 
skaičiuoja, kad per penkių 
stybių juros konferenciją, 
ri traukėsi tris mėnesius, Lon
dono viešbučiai i>asipeilnė dau
giau kaip milijoną dolerių. 
Jungtinių Valstybių 170 asme
nų delegacijos personalo vieš
bučio išlaidos buvo $3,000 die
noje.

ku-

Girių gaisras apsiautė 
miesteli Virginijoj

BUGHANAN, Va., bal.
— Siaučiąs girių gaisras iš 
sų pusių apsiautė šį miestelį, 
turintį viso 800 gyventojų.

14.
vi-

Indų nacionalistų vadai 
areštuojami

14.BOMBĖJUS, Indija, bal.
— Britų vyriausybė suėmė 
lioliką indų nacionalistų vadų, 
kaltinamų ryšy su “pasyvaus 
įpriešinimos” kampanija. Tarp 
suimtų yra ir Javraharlai Neh- 
ru, nacionalinio visos Indijos 
kongreso pirmininkas, kuris 
tuojau buvo teismo nuteistas 
6 mėnesiams kalėjimo.

VARŠUVA, bal. 14. — Poli
cija suepae čia darą Mercel’- 
ytę, tariamai Amerikos pilietę 
iš CJi’cagos, kaltinamą kaip 
konspinatorę. Sako policija ra
mtis pas ją svarbių dokumen
tų. Ji esanti miask viskio ko
munistų internacionalo narys, 
prieš porą savaičių atvykus į 
Varšuva darbuotis, v

Prez. Hooveris gina 
teisėją Parkerį *

Bet Am. Darbo Federacijos 
galvn smerkia Parkerį kaip 
darbininkų priešą

WASHfNiGTO»NAS, bal. 14. 
— Gindamas Johno J. Parke
rio paskyrimą Augščiausio 
Jungtinių Valstybių teismo na
riu, prezidentas Hoover paskel
bė teisingumo departamento 
memorandumą, kurname sako
ma, kad United Mine Work- 
ers of America byloj su Wes't 
Virginijos Redjaciket Consoli
dated Coal and <’cke kumpa- 
nija teisėjas Parker, patvirtin- 
damais “indžonkšeną” prieš 
angliakasių uniją, padaręs tai 
ne vaduodamasis nuosava opi
nija, beit remdamasis Augš- 
čiausiojo teismo įsteigtais pre
cedentais. Augščiausio jo teis
mo ankščiau padaryti panašio
se bylose sprendimai esą jau 
įstatymai, kurių teisėjas Park
er negalėjęs laužyti.

Než in|ri n t 11 oiki ųi t eisi ngumo 
(fepartamen/to teisinimų teisėjo 
Parkerio, William Green, A- 
merikos Darbo Federacijos pre- 
zidentas savo pareiškime sako, 
kad esą “negalima nei supras
ti, kaip žmogus, parodęs tokį 
savo vienpusiškumą prieš kra
što darbininkus, gaili būt 
liamas į augščiausią krašto 
bunola”. v

(Pacific Atlantic Photo]

Wichita, Kan. — C. M. An- 
derson, jaunas chemikas* kuris 
pasižymėjo savo tyrinėjimais.

Skaitlingi komunis
tų suėmimai Lat

vijoje
RYGA, Latvija, bal. 14. — 

Vakar latvių policija užklupo 
miške, netoli nuo Rygos, . ko
munistų mitingą ir suėmė 39 
asmenis. Tarp suimtų yra vie
nas iš Maskvos atvykęs komu
nistų (internacionalo agentas ir 
trys Latvijos seimo nariai.

ke-
tri-

Tyliųjų filmų žvaigždės 
atpigo* eidamos j gar

sines filmas
14 
al-

HOLLYWOOD, Cal., bal.
— Colleen Moore, kurios 
ga kaip krutamu jų paveikslų 
žvaigždės buvo $12,500 savaitė
je, dabar jos kontraktui pasi
baigus, siūlosi garsinėms fil- 
moms kaip aktorė už 
savaitėje.

Kitos tyliųjų filmų 
žvaigždės taip pat eina
sines filmas, sutikdamas pri
imti daug mažesnes algas.

$7,500

laikų 
i gar-

17 angliakasių kūnų iš
imta iš kasyklų

Majakovskis, rusų 
revoliucijos poe

tas, nusižudė
MASKVA, bal. 14. — šian

die čia nusižudė Vladimiras 
Majakovskis, daugelio laiko
mas didžiausiu naujosios Ru
sijos poetu. Jis buvo dar tik 
36 metų amžiaus.

Jo nusižudymas padarė dide
lio įspūdžio menininkų rate
liuose, jiuo labiau, kad Maja
kovskis visiados smerkė poeto 
Jesenino Inusižudymą 1927 me
tais.
Majakovskis paliko savo drau

gams adresuotą laiškėlį, kuria
me sako: į i i

“Žinian, kad nusižudymas nė
ra tinkamas būdas savo keb
lumams išspręsiti. Ret turėjau 
tatai padaryti. Geriausias man 
bus atminimas, kai mano drau
gai ves pasaulį į geresnę atei
ti-” j t

1925 metų pabaigoj Maja
kovskis lankėsi »ir Jungtinėse 
Valstybėse. Grįžęs į Rusiją, jis 
vaizdavo Ameriką kaip pasiu
tiškai pinigų pragobusį kraštą.

Bandė pabėgti iš Kilis 
Island — prigėrė

NEW YORKAS, bal. 14. — 
'Naktį iš Ellis’ Island bandė pa- 
CHgti du jurininkai, W. II. 
Brown ir Pulte? Sinnott, kurie 
buvo lakomi jurininkų ligoni
nėj ir- laukė deportavimo. Sin- 
nott, kuris bandė išplaukti 
New Jersey krantan, prigėrė. 
Brcwn buvo pakraščių sargy
binių suimtas.

Danai protestuoja 
prieš Chicagos juo

dinimą
KOPENHAGA, Danija, bal. 

14. Visuose danų laikraš
čiuose vakar buvo įdėtas 12,- 
009 Chicagos dl?nų protestas 
'prieš Danijos spaudos sltraųis- 
nius, kuriuose Chicaga pieši ar 
ma kaip baisių piktadarybių, 
galvaižudyibių ir korupcijos mie
stas, kuris dabar esąs jau ant 
bankroto krašto.

Protestuodami prieš įloki 
Chicagos juodinimą, clricagiš- 

’kiai danai kviečia Danijos tau
tiečius aplankyti Chiciagą per 
pasaulinę parodą 1933 metais. 
Chicagos miestas, sako jie, yra 
Amerikos pramonės, literatū
ros, meno ir muzikos centras. 

__!. ....

Kiek amerikiečiai išlei
džia savo skelbimams 

laikraščiuose

NEW YORKAS, bal. 14. — 
American Ne\vspaper Publish- 
ers’ Association skelbimų biu
ro ką tik paskelbtos statisti
kos žinios parodo, kad 1929 
metais totacionali'mai skelbėjai 
išleido savo skelbimams laik
raščiuose 260 milijonų dolerių. 
Daugiausiai skelbimams yra iš
leidusios automobilių kompani
jos, būtent $64,245,000.

Du negrai suimti dėl 
prohibicijos agento 

nukovimo
.... .

WASHINGTONAS, kai. 14. 
— Policija suėmė čia du neg
rus, J. Rorumą ir J. Loganą, 
įkaitinamus dėl nušovimo pro- 
hiibicijos agento Lamaro Wat- 
sono. Watson buvo nušautas 
praeitą šeštadienį, kai jis ban
dė . sulaikyti! juos, įtardamas 

dėl turėjimo degtinės.

TACOMA, Wash., bal. 14.— 
Iš Carboniadb Pacific Coast 
kompanijos kasyklų išimta jau 
visi septyniolika negyvų ang
liakasių, kurie buvo praeitą 
šeštadienį užmušti, įvykus bai
siam sprogimui.

Dvylika užmuštųjų buvo ve
dę žmonės, palikę savo žmo
nas našlėmis ir 23 vaikus 
laičiais.

nas-

Siūlo $3,000 prizą 
“Amerikos Sielą”

UŽ

Anglijos biudžetas arti 
3,700 milijonų dol. 

,, .... ui,

LONDONAS, bal. 14.—Phi
lip Snowden, darbiečių iždo 
kanclerius, šiandie pristatė par
lamentui biudžetą 1930-31 me
tams. Biudžete išlaidų numa
toma 73*1,809,000 svarų arba 
tapie $3,659,045,000, o pajamų 
— 789,445,000 svarų arba $3,- 
947,225,000.

NEW YORKAS, bal. 14. — 
National Arts kliubas paskelbė 
konkursą knygai “Amerikos 
siela” parašyti. Už geniausią 
literatūrinį veikalą skiriama 
$3,000 dovana.

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 14. — Įlūžęs, kad neiš
laikė kvotimų, Corddbos uni
versiteto medicinos Studentas 
Robles nušovė čia D-rą Ante- 
norą Tey, vieną kvotėjų.

Nutarė uždaryt visus 
gembliavimo lizdus

PARYŽIUS, įbal. 14. — Par- 
liamentas kaip vienu balsu nu
tarė uždaryti visas azarto įstai
gas Paryžiuje.

GIRGENTI, Sicilija, bal. 14. 
— Gaisre, kuris šiandie kilo 
viename krutiamųjų paveikslų 
teatre Likatoj, žuvo dvidešimt 
asmenų'.

Pasmaugė savo 
žmoną

EAST ORAiNGE, N. J., bal. 
14. — Įtardamas savo žmoną 
dėl neištikimumo ir susibaręs 
su /ja, Frank Crawford, tur
tingas rcalestatininkas ir tea
tro savininkas, pasmaugė ją. 
Pasmaugęs žmoną, Crawford 
telefonu pasišaukė policiją ir 
pasidavė jai. t

Papa Pijus XI kalbės 
per radio per Petrines

VATIKANO MIESTAS,, M.’ 
14. — Praneša kad per šv. 
Petrą, birželio 29 d., papa Pi
jus XI sakys pamokslą pasau
liui per ra<Įio. Marconi daibar 
stato jam Vatik<an‘o Mieste ra
dio stotį. 

* L ______ _____

Prokuroras, butlegerių 
priešas, nušautas

MAUSTON, Wis., tai. 14.-^ 
Vakar rytą čia buvo nušautas 
namie Juneaii kauntės distrik- 
to prokuroras Clinton J. Price, 
žinomas kaip “butlegerių prie
šas”. Nežinomas asmuo šovė 
vid)un pro atdaras duris ir, 
nušovęs prokurorą, pabėgo.

Lewisą šaukia tieson 
dėl indžonkšeno 

laužymo
SPRINGI'IELD, UI., bal. 14. 

— John L. Lewis, United Mine 
Workers of America preziden
tas, šaukiamas į teismą paro
dyti, (kriko jis neturėtų būt nu
baustas už teismo įsakymo 
laužymo.

Angliakasių 12-to Dist rikto 
(Illinois) unijos/ advokatai 
kreipėsi į teismą, prašydami, 
kad Lewis butų pašauktas at
sakomybėn dėl laužymo “in- 
džonikšeno”, kuriuo teismas už
gynė jam eiti į 12-tą Distrik- 
itą ir bandyti pasigrobti kon
trolę to distrilkto angliakasių 
unijai.

Francijos atstovų 
gumai priėmė 1930 

m. biudžetą
PARYŽIUS, bal. 14. — Par

lamento atstovų rūmai priėmė 
Tardieu vyriausybes pateiktą 
(biudžetą 1930 metams. Biud
žete numatoma 50,460 milijo
nų frankų ($2,018,400,000) par 
jamų ir 50,422 milijonai fran
kų' ($2,016,880,000) išlaidų.

Gaisras kino teatre; 300
vaikų išg-elbėti

W0BURN, IMass., ibals 14. 
— Krutamu jų paveikslų Strand 
teatre, kuriame buvo susirin
kę la.pie 300 vaikų, rodymo me
tu kilo gaisras. Teatro tarnau
tojams lir savininkui pavyko 
vaikus nuraminti ir be panikos 
(išvesti laukan iš teatro.

Nusižudė studentas šo
kęs iš 6-to augšto

NEW YORKAS, bal. 14. — 
šokęs pro langą iš šeštoj savo 
tėvų apiairtmento augšto, užsi
mušė Dudiley Diavis, 20 metų 
amžiaus, Harvardo universite
to junijoras. Nusižudymo prie
žastis nežinoma.

4 užmušti, 3 sužaloti 
automobilių kolizijoj
FISHER, III., bal. 14.—Vieš- 

kely, dvi mylias į rytus nuo 
čia, dviem automobiliam susi
dūrus buvo trys asmenys už
mušti ir trys kili sužaloti. Už
mušti buvo: Orą Knox iš Ma- 
homet, III., jo žmona ir du 
jų vaikiai.

LIETUVOS ŽINIOS
Voldemarininkų propa

gandos triukas
Kanonizavo Plungėj, spausdino 

Kaune

KAUNAS. — Suradus užsie
ny 9-tą planetą Lietuvoj pada
rytas dar didesnis atradimas: 
gyvas archyve laikomas nepa
prastas politikas.

Apie tai galima patirti iš 
knygelės išleistos Plpngčs tau
tininkų skyriaus, bet Kaune 
spausdintos. Ją uoliai platina 
dabar laikinojoj sostinėj. Kny
goj įrodinėjama, kad paskuti
nių metų kilnumo rekordas su
muštas — prof. Augustino Vol
demaro!

Pradžioj rašoma, kad Lietu
vos atstatymo istorija be galo 
glaudžiai susijusi su A. Vol
demaro biografija. Toliau pa
duodama kanonizuotojo gyve
nimas. Kiekvienas dalykas nu
šviečiamas, kaip koks stebuk
lingas žygis.

Aprašyta kaip p. Voldemab 
iriais tarėsi su Tročkiu Smol- 
nam Institute prašydamas, kad 
pasiimtų jį su savim į Lietu
vos Brantą, su taikos delegaci
ja. Cituojamas italų fašisto at- 
silicipifnas apie Voldemarą ir 
reiškiama įsitikinimo, kad 
“Voldemaro karjera nesanti 
baigta, nes tokie politikai gy
vi ilgai archyve nelaikomi”.

Iš knygos stiliaus) galima spė
ti apie jos autorių.

Įdomu, .kad ši 'cenzūros leista 
knygutė, pasirodė prieš Tauti
ninkų suvažiavimą.

(Lž.).

Vėl nubaudė du jaunuo
lius už komunistines 

proklamacijas
Kariuomenės teismas Kaune 

sprendė dviejų jaunų komuni
stų —• Klibansikio ir Juchni- 
kovaitės — bylą. Jie tiesion 
patraukti už tai, kad 1929 VII. 
26, Kaune barsite komunistines 
proklamacijas.

Kaltais abu neprisipažino.
KlitianskLs teisme aiškiuos, 

kad proklamacijų nebarstęs ir 
neturėjęs, jam 4 cgz. kišenėn 
įkišę.

Liiftlininkaiia iššaukti du kri- 
minalės polic. valdininkai—pp. 
Borkevičius ir Kalpokas ir 4 
išsifrantinę jauni vaikinai sek
liai: Pov. Vėjelis, Petras Ma
siulis, Petras Dagys ir Luko
šius.

Kariuomenės teismas Kliban- 
skį nubaudė 6 metus sunk, 
darib., o Juchnikovaitę .3 metus 
paprasto kalėjimo. w

Lietuvon

NAUJIENOS
Chicago, III

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

galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama pinigai nu
eis į tris dienas
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KORESPONDENCIJOS E. Jochelmanas.

ĮSTATYMAI
Indiana Harbor, Ind
SLA. 343 kuopos Susi rinkimas

SLA. 343 kuopos mėnesinis 
susirinkimas’ įvyks an'tradienyj, 
bal. 15 d., 7 vai. vak. N. S. 
National Bank svet., Broadvvay- 
Main Sts. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti į susirinkimų, 
nes yra daug reikalų. Bus bal
savimas už Centro valdybų. 
Taip pat bus renkami delega
tai į busimą SLA. Seimų. Visi 
būtinai turi būti laiku. Už ne
buvimų busite baudžiami pagal 
SLA. įstatus. Nepamirškit būti 
kaip 7 vai. vak.

—P. S. Rindokas Fin. rast.

Detroit, Mich.
Lietuviški parengimai

Kovo 30 d. įvyko “Ateities“ 
choro parengimas. Statoma 
buvo operetė “Paulina“, kurioje 
atvaizduojama dvejos vestuves, 
šis perstatymas yra labai pui
kus.—su kalbomis ir dainomis. 
Lošime dalyvauja dvi moterys 
ir trys vyrai. Visi lošėjai turi 
būt geri dainininkai ir gerai pa
žįstantys muziką. Lošime daly
vavo “Ateities“ choro mokyto
jas p. J. Lengvinas, p-nio N. A. 
šatuiaitienė, p. W. Gugas', p-lū 
Ona Gyviutė ir “Mirtos“ cho
ro mokytojas p. J. Krasnickas 
iš Clevelando, Ohio. Ir, žino
ma. pats “Ateities“ choras dai
navo dvi dainas kaipo vestuvi
ninkai. Visi savo užduotis atli
ko tinkamai, o pasibaigus per
statymui buvo šokiai, kurie te
sėsi iki 12 vai. nakties.

Tmėjau laimes' keletą sykių 
dalyvauti “Ateities“ choro pa
rengimuose. Nė vieną sykį ne- 
pečėmijau, kad “Ateities“ cho
ras savo parengimuose pardavi
nėtų nuodingus svaigalus. Už 
tai “Ateities“ chorui priklauso 
garbė. Todėl aš nuo savęs pa
tariu šio viso miesto lietuvių 
publikai suteikti paramą “Atei
ties“ chorui, atsilankant į jo 
parengimus, o mylintiems dai
nas prisidėti prie choro.

Tą pačia dieną rytinėje mies
to dalyje psoudo-komunistai su
rengė paskaitą Dr. M. Palevi- 
čiui. Jo paskaitos tema buvusi 
vėžio ligos ir 1.1. O vakarinėje 
miesto dalyje irgi tą patį vaka
rą ir tie patys pseudo-komunis- 
tai surengė “diskusijas” ir šo
kius. “Laisvė“ ir “Vilnis“ gar
sino, kad busiąs garsiausis lie
tuvių bedievis “kunigas“ M. X. 
Mockus. (“Kunigas“ M# X. Moc
kus tose “diskusijose” nebuvo.i 
nes jis reprižadėjo atvykti), ši
tuos parengimus pseudo-komu- 
nistai rengė su tikslu pakenkti 
“Ateities“ choro parengimui. 
Pseudo-komunistai visuomet 
taip elgiasi.—Sveč’un,

“Gerbk įstatymus!“ “Pildyk 
juos!“ “Niekuomet nedrįsk jų 
I>eržengti!”

Pažiūrėkime kų tie įstatymai 
mums davė: teismus ir teisė
jus, įstatymų pildytojus, gar
sius advokatus, visokias gud
rybes, kurių pagalba tie įstaty
mai apeinamą,.

įstatymas yra žiaurus ir be- 
gailestingas. Jis kankina savo 
aukų ki/na ir naikina jų sielą.

Medicina nuolat ieško būdų, 
kaip palengvinti kančias tų, 
kurie nori iš jos gauti pagal
bos.

Ji išrado migdančius vais
tus, daliną nervų užmarįnimą 
ir daugelį kitų gydymo priemo
nių, ir vis su vienu tik tikslu— 
palengvinti nelaimingųjų kan
čias, sumažinti jų skausmus. 
Medicina, nežiūrint į daugelį 
trukumų, visgi tarnauja žmo
nijos labui.

Nieko panašaus nedaro įsta
tymai. Jie tik teisia, smerkia, 
prakeikia.

Daktaras 
ligonį.

Įstatymai
Įstatymas

tuo, kas turi 
prieš jį.

Jis nepasitiki nei savim, nei 
tais, kurie šiokiu ar tokiu bū
du yra su juo surišti. Jo ne
geistina įtaka jaučiama visur: 
dirbtuvėse, kontorose; laidotu
vėse ir vedybose; prie gimimo 
ir prie mirties. Visur ir visaka- 
me—įstatymas. Jis mažai tesi
rūpina sielos jautrumu to, kas 
su juo susiduria. Jis užimtas 
tik viena mintimi: apie įstaty
mo išdidingUma.

t—. Ui |W Ii ,

Kai kuriam laikui praėjus 
mudu vėl susitikova ir nuo to 
laiko pasidarėva gerais drau
gais. Jis nenoriai kalbėjo apie 
savo praeitį. Bendrai imant, 
jis išviso labai mažai tekalbė
davo, kol bebūdavo paliesta jo 
mėgiama tema.

Nieko, matomai, jam nebuvo 
malonesnio, kaip kalbėti apie 
įstatymus.

Ištisomis valandomis jis ga
lėdavo kalbėti apie visokius 
įstatymus ir patvarkymus.

Jo akimis 
vo daroma 
įstatymus.

žiūrint, viskas bu- 
pagal tam tikrus

Dr. Kenneth I.

Greit prisiartino jos tragiš
ka mirtis.
Kavinų visai netikėtai.
kiu

stengiasi išgydyti

apsunkina jo ligą.
mažai tesirūpina 

nelaimės stoti

Teisių jis nestudijavo. Kiek 
man žinoma, su teisėmis nieko 
bendra neturėjo nei- jo tėvas, 
nei jo bočius.

Jo didžiausi pageidavimu (jei 
tai galima pavadinti pageidavi
mu) buvo sėdėti prie kojų to, 
kuris žinojo įstatymus. Skai
tyti storas įstatymų knygas bu
vo jo didžiausias troškimas. O 
nešioti advokato portfelį tai 
buvo didžiausi garbe.

Įstatymas jam vaizdavosi 
kaip koks geras genijus. Tiek 
praeities, tiek dabarties įstaty
mas jį vienodai patenkino. Jis 
savo visus norus, 
mintis stengėsi 
įstatymais.

Prieš įstatymus 
vo ir niekuomet 
peržengti.

Kada jis nutarė apsivesti, tai 
net ir tada jis tik galvojo apie 
legališką Mto žingsnio pusę.

Ir taip jį nešė laiko srovė.
Jo šeima buvo laiminga. Jis 

mylėjo savo žmoną, savo vai
kus. Bet 
jis “mylėjo“

Jis manė, 
yra paremta

Jis pastatė sau namelius ir 
viskas ėjo gerai, kol neprisiar
tino ta atmintina diena.,.

Viena gelžkelio kompanija 
sumanė pravesti gelžkelį per 
tą miestuką, kuriame jis gyve
no. Pasitaikė, kad Kavino na
mukai buvo tokioj vietoj, per 
kurių buvo numatoma tęsti ke
lią. Kompanija pareikalavo, 
kad namai butų jai parduoti.

papročius ir 
suderinti su

jis drebėda- 
nebandė* jų

PILNAS PASL 
RINKIMAS 

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

Barney Petka’s
MEN’S FURNISH1NGS 

4171 Archer av., arti Richmond st.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ2^ Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele alsą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė- 
mimo į trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos vilk knygelės.
Cjjk MASTER COLLEGE 

Jos. F. Kashlcka,. 
Principalas

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

J. PIKELIS
2945 W. 63rd Street

Netoli Richtnond Avė.

LIETUVIŠKA
KRAUTUVE

MOTERŲ IR VYRIŠKŲ APRĖ- 
DALŲ VĖLIAUSIOS PAVASA- 

/ RINĖS MADOS.
.............    ■ —Z

Jis man buvo žinomas kaipo 
Kavinas. Jaunais metais, jis 
jau buvo senas siela. Niekuo
met nekalbėjo apie ateitį, ma
žai — apie praeitį. Dabartis 
jam buvo viskas.

Mudu susipažinova pripuola
mai. Tai buvo rytas dideliame 
mieste. Ant tilto aš pastebėjau 
keistą jauną žmogų.

Apsirengęs jis buvo gana ap
trintais drabužiais. Jis vis žin
gsniavo iš vieno tilto galo į ki
tą. Tatai pakartojo keletą kar
tų.

Dieną prieš tai aš skaičiau 
laikraščiuose apie vieno pami
šėlio pabėgimą. Man kažkodėl 
dingtelėjo į galvų, kad tai gali 
būti jis. Aš priėjau prie jo.

Jis sustojo.
—Aš nesu sargas, — pareiš

kiau jam, — 
įdomu žinoti, 
daryti?

[Pnclt'e and Atlantic Photo]

Kiram, O
Brown, Kiram kolegijos' nauja
sis prezidentas,. Jis yra tik 34 
metų amžiaus. Tai vienas jau
niausių kolegijos prezidentų.

' .1 t . „■■■■r- ....................................f........ '""i—

žmona nesutiko. Tai buvo vis
kas, ką ji turėjo.

Į miestuką atvažiavo valdi
ninkas. Jis tarėsi su Kavinu. 
Kavinas bandė pertikrinti sa
vo «moną, bet be jokių rezulta
tų.

Valdininkas iškalno tatai nu
matė. Jis savo pagelbinin- 
kams liepė peržiūrėti tą vietų, 
ant kurios buvo pastatytas na
mukas. Jie surado, kad na
mas nebuvo pastatytas taip, 
kaip reikalauja patvarkymai. 
Buvo nutarta namą konfiskuo
ti. Taip ir buvo padaryta.

Kavino žmona buvo priversta 
nusilenkti prieš įstatymus.

Ta nelaimė ištiko 
Jis jo- 

budu negalėjo suprasti, 
kas atsitiko. Tai buvo jam ko
kia tai paini mįslė. Jis žinojo, 
kad jis niekuomet nebandė per
žengti įstatymus. Gal būti, tai 
buvo jo atlyginimas? Visgi jis 
nepaliovė gerbęs įstatymus. Ir 
tik tada, kai iš jo atėmė vaiku
čius ir juos nuvežė į prieglau
dų, pas jį atsirado abejonių.

Kai aš sutikdavau jį gatvėj, 
jis lyg baimingai dairydavosi 
aplink.

Jei kas bandydavo jį užkal
binti, tai jis kaip tai nepapras
tai susinervindavo ir su nepa
sitikėjimu žiūrėdavo į kalbantį. 
Ačiū tam, visi nuo jo pradėjo 
šalintis.

$ #/. * •

Praėjo daug metų. Jis kaip 
tai išnyko iš mano gyvenimo. 
Niekur aš jo nebematydavau.

Kartą aš pastebėjau susikū
prinusį žmogų, kuris skubiai 
ėjo link miesto aikštės. Kaž
kas man priminė tą jauną žmo
gų, kurį daug metų atgal aš su
tikau ant tilto.

Dabar, pilnai atiduodamas sau I Išdidingi įstatymai daugiau 
atskaitą, aš reikalauju teismo!nebegalėjo jį kontroliuoti?., 
leisti man papildyti savižudys- 
tę, nes žinau, kad mano gyvas- 
.tis priklauso valstybei...

Visi., teismo tarnautojai, visi• poliemonai puolė jį ir su di
džiausiu triukšmu išmetė jį iš 
teismo kambario.

Dviem dienom praslinkus po 
to įvykio jis nusižudė psicho
patų ligoninėj. Stiklo gabaliu
ku jis perpjovė sau arterijas.

Vertė K

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
| taip pataria Lietuvos bankai

Į KLAIPĖDA
TIESIAI 

be persėdimo 
Didžiuoju laivu

OSCAR

Bet man visgi 
kų j ųs manote

įstatymus, —at- 
be jokio svyra-sakė jis man 

vimo.
—Kuriuo bud u jus pildote į- 

statymus? — paklausiai^ aš.
—Na, jau, — autoritetingai 

atsakė jis, — argi jus nežinote 
taisyklių, kurios liečia kelei
vius, einančius per tiltų?

Prisipažinsiu, kad toj srityj 
nieko nenuvokiu.

Miestas
pa
yra 
lei- 
til-

tęsė jis

Taigi! — astakė jis su 
sididžiavimu.
išleidęs patvarkymą, kuris 
džia praeiviui pasilikti ant
to tik pusaštuntos minutės. Jis 
tiek laiko gali pasilikti vienoj 
vietoj. O aš truputį paanksti
nau išeiti į darbą, tad dabar 
priverstas vaikščioti.

---- O kur jus dirbate? ---- pa
klausiau aš.

—Ten, žemai, vyriausiame 
ofise.

—Klausykite,
toliau, žiūrėdamas į mano port
felį, — ar jus kartais tik ne
tarnaujate pas advokatą.

Aš pareiškiau, kad su adve
ntais kol kas dar nieko ben

dra neturiu.
—Hm, — sumykė jis nepasi

tenkinančiai, tarsi gailėdamos!, 
kad be .jokio reikalo tiek daug 
laiko sugaišino.

Kaip tik tuo laiku pasigirdo 
švilpukas, ir mudu netikėtai Mš- 
siskyrėva.

labiausia už Viską 
įstatymus.

kad visa jo laimė 
įstatymais...

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nesia
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš- 
laikymui kūdikių

W *r va^ų sveikais
*r ^n^sma^s> kiek" 

: viena motina turi
L—; žinoti apie Phillips
Milk of Magnesia.

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

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

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

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

knygutėj
Ji bus 

Rašykit 
Hudson

O-V'

1

Aš pasivijau ir įsitikinau, 
kad tai iš tiesų buvo jis. Aš 
pasisveikinau, bet jis nedavė 
jokio atsakymo. Jis tik prade-' 
jo smarkiau eiti. Aš neatsili-Į 
kau. Įėjova į miesto įstaigą ir j 
pasukova į teismo kambarį, ■ 
kur buvo laikomas posėdis. Aš j 
vis neatsilikau. Įėjęs į teismo' 
kambarį, jis nusiėmė kepurę ir 
atsistojo prieš teisėją. Pakėlęs 
ranką, jis su pagarba ir malda
vimu pradėjo kalbėti.

— Visų savo gyvenimą aš 
pildžiau įstatymus. Aš ger
biau juos net ir tada, kai jie 
nuo manęs atėmė viską, kas 
man buvo brangu gyvenime.

“Ateities įvykiai 
meta savo 

Šešėlius priešakyj’9

VENGKITE TO j
ATEITIES ŠEŠĖLIO* |

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

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

' II
IŠ NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit vietą 
dabar.

Del žemiausiu kai
nų ir tolimesniu ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuotą Chica- 

gos agentų:

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS
3327 So. Halsted St.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
, VYTAUTO

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE

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

Scandinavian American Linija siunčia 
vienų iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
Ne\v Yorko i KlapCdą.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

V. M. STULPINAS
32.55 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

i arba i

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

kurio aš bijojau”
IS?0-18?!]

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūkė, padirbtas is puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisidedą 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

flUCK*

WX£Si

It’s toasted*
' Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimu—prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis kenksmingomis veržiančionua 
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 išmintingi! Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų sutdks 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, kurtę perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviška, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekviena Šeštadienio vakarą,
. per N. B. C. tinklą nuo vi*.w vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfra.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Socialistų Vakaras

Programa, kaip buvo skelbta, 
taip buvo, — gana marga ir 
turtinga, susidėjusi' iš kelių da
lių. Musų direktoriui p. Stepo
navičiui teko tą vakarą 
vauti net dviem chorams 
kestrai. Tai tikras savo 
Iingos meno šeimynos
tuo savotiškas, kad ir pats “tė 
vas” ir visa armija meno vai-

vado- 
ir or- 
skait- 
tėvas

tos, išgirdo, kad musų orkestrą 
yra veik tik vienerių metų, ku- 

ač įstebėti negalėjo, 
subrendusiai elgiasi 
muzikos' “kūdikis”, 

pačių žiniai, turime 
kad tas kūdikis iš-

Pereitą sekmadienio vakarą 
Lietuvių Auditorijoj turėjome 
bene paskutinį šiam sezonui di-

sąda yra re i 1< alau jam a metri
ka. Kandidatai, norintys įstoti 
į Susivienijimą ir turintys virš 
keturių dešimčių metu, išpddy- 
dami apEikaciją pristatykite 
metriką.

Sekantys asmenys serga: 
Nainys, V. Barkauskas ir
Ūselis. A. Nainys serga ket- 
virtas mėnuo. Jis yna po pas- 
portu. V. Barkauskas antrą sa
vaitę
J. Ūselis irgi serga antrą sa
vaitę
/J.

ir

A
J

rengtą. Tai buvo tikrai vienas 
iš šių metų sezoninių užsimoji
mu.

Nežiūrint, kad šį pavasarį vi
sa eilė didelių, stačiai masinių 
koncertų, kaip tai Birutės Ope
ra “Cavaleria Rusticana”. Mi
ko Petrausko išleistuvės ir 
“Dzimdzių” “linkstnybių vaka
ras” buvo po kelis kartus mu
sų parengimus mylinčiąją pub
liką išjudinę, vis tiktai svečių 
prisirinko ir į šį paskutinįjį 
koncertą beveik kaip ir kas me
tai.

Čia jau pirmoj vietoj tenka 
geras žodis musų publikai, kuri 
pradeda labiau ir skaitlingiau 
lankyti savo lietuviškus vaka
rus, ir šią žiemą bene pasiekė 
skaitlingumo rekordo, šiame so
cialistų vakare-baliuj tuo ypa
tingiau, kad atmosfera jautėsi 
ne kokios nors parinktos žmo
nių grupes, bet visų lietuvių, 
gyvenančių ir mintančių iš sa
vo rankų darbo. Tai nuoširdi, 
paprasta, dar negadinta miestų 
gyvenimo Įtakos, lietuviškų 
žmonių dvasia, ką pastebėjo ir 
gyrė vakare buvę keletas sve
timtaučių.

(iikis, jie 
kaip jau 
tas musų 
Dar musų 
neužmiršti,
augo beveik tik pats savo pa
stangomis ir dideliu p. Stepona
vičiaus' pasišventimu. Ačiū jam, 

kų, — visi jauni vyrai ir mer- nes. žinokite, kad tai' ne “kape-
gaitės, — čionykščiai.

Pirmiausia Pirmyn Choras 
išpildė savo programos dali, ga
na vykusiai sudainavęs Vana
gaičio “Laisvės Varpai”, Nau
jalio “Ar Skauda” ir p. Stepo
navičiaus “Tamsią Naktį”. Po 
Pirmyn Choro kalbėjo “Naujie
nų” red. P. Grigaitis', aiškinda
mas darbo žmonių susipratimo, 
vienybės ir solidarumo reikšmę. 

Antra programos dalis susi
dėjo iš Birutės’ Choro variantų, 
pavienių solo, trio, orkestro ir 
viso choro.

Del Inkstų ar
Pūslės Įdegamo

Tūkstantiai žmonių, kurio kentė riųo silp
nų inkstų ar pūslės, kas vertė juos tankiai 
keltis naktimis, paėmė Nuga-Tone ir susi
laukė greitos pageibos. Sis puikus prepe- 
ratas pasalina iŠ inkstų Įdegančia* medžiagas 
ir sutvarko ir sustiprina juos taip, kad <ie 
dirba kaip kad turėtų dirbti. Tik kelių 
dienų bandymas Įtikins jus. kad Nuga-Tone 
sustabdys inkstų ar pūslės Įdegimų ir leis 
jums miegoti per visų naktį, nereikalaujant 
daugiau keltis.

Nuga-Tone greitai pagerina abelnų sveika
tų. kadangi jis sutvarko ir sustiprina ner
vus. muskulus ir organus. Jis priduoda 
jums geresnį apetitų, nugali virSkinimo pa
krikimus. stimuliuoja neveiklias kepenis, pa
balina gašlia ar išpūtimų viduriuose ar pilve, 
nugali konstipaeijų, galvos skaudėjimų, 
kvaitulius, suteikia poilsinga, atgaivinanti 
miegų ir prideda svarumų suliesusiems kū
nams.

Nėra surasta geresnio preperato seniems ir 
pabėgusiems, ar suteikimui spėkos ir jėgos 
tiems, kurie jaučiasi seni ir suvargę. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, papraAykit jį užsakyti jų dėl jus ii 
savo džiuberio.

Nauja Buveinė 
DE SOTO 6 ir 8 

Pardavimas ir Patarnavimas 
taipgi 

DUCO AUTO MALEVOJIMAS 
Abelnas automobilių taisymas. 
Fenderiai ir Bodies ištiesiami, 

sutaisomi ir uždedami 
Gage Park Motor 

Sales
5625-27 So. VVestern Avė. 

Prospect 5669

Musų jaunasis baritonas Pra
nas Jakavičius nustebino pui
kiai atlikta Mefisto arija iš 
operos “I'austas” ir “Visur Ty
la”. Jo laisvas jautimosi sceno
je nepaprastai daug padeda jo 
skambiam balsui išsireikšti.

Salaveičikiutė-Steponavičienč 
kaip ir pereitą kartą operoj 

i “Cavaleria Rusticana”, taip, da
bar savo mylimąją ariją atliko 
su visa sielos ir balso išraiška. 
Tai musų dainininkė, kurios 
interpretacijoj pajunti ypatin
gą dainos galybę ir iškalbin
giausią širdies pasaką.

Mergelių trio: Apie tas tris 
šviesiaplaukes, Chicagoj gimu
sias Baltijos vaidiliutes, tektų 
kada nors ir kam nors daug 
kas gera pasakyti. P-lės Stra- 
domskaitė, Burkiiitė ir Skebe- 
riute jau nėbe pirmą kartą mu
sų scenoj iššaukia nuoširdžius 
aplodismentus. Tą pat jos pa
darė šį vakarą.

Pilnas Birutes Choras ir Or
kestrą atskirai ir sykiu galuti
nai pripildė klausytojų sielas 
nuotaika. Žilevičiaus “Pavasa
ris”, Gruodžio “Op op. Nemunė
li” ir Cukrinio Kareivėlio “Ma
no Karžygis”, ir orkestros at
likta Šimkaus' introdukcija, bu
vo didelės skalės tiekimas, dar 
vieną sykį mus vertęs susirū
pinti. kad nepasiliktume nuo 
taip sparčiai žengiančios pir
myn musų jaunuomenes meno 
kultūros srityje. Kada svečiai, 
kurių keletas buvo iš danų tau-

lija”, kokiomis senovėj lietuviai 
atlikdavo savo “veselijas”, bet 
užsimojimas į sunkų i? dideli 
meno kultūros' kalną.

Birutė su savo . orkestrą pa
siekė vakaro viršūnės.' Be to 
buvo pakviesti svečiai iš rusų 
teatro grupės “Majak”, kuri 
atliko stygų muzikos trio, su
vaidino rusiškas “kaimo vestu
ves” ir “čigonų” gyvenimo vaiz
delį su dainomis, šiemet rusų 
trupėj tuojau buvo pasigesta 
p. Korablinovo. kurs' anais me
tais buvo tą trupę pakėlęs iki 
palyginamo meniškumo laips
nio.

žinoma, po tokios gausingos 
programos tik šokti besinorėjo, 
kas nieko’ nelaukiant ir Įvyko. 
Šokiams’, kurie tęsėsi ligi 12 
vai., griežė Birutės orkestro da- 

tautiškus 
Kasžin ar 
nuvažiavę 
Metropoly

jis susižeidė dirbtuvėje

atmokėta pašalpa.
rengiami 

bir-
27

bus

na-

lis, moderniškus ir 
lietuviškus šokius, 
viąi pagalvojo, kad 
Kąunan ir šokdami
amerikiečiams priimti baliuj jie 
girdėjo, nė kiek nebegeresnę 
muziką, kokią jau turime 
cagoj. —Svečias.

—r ji-s paigavo šaltį.
Karcčka sirgo 25 savai- 

Jam
Du iišvažiiavimu

Wildwood miške. Pirmus 
želio 22 d., antras liepos 
d. Pastarasis išviaižiavimas 
su dovanomis. Jau dovanų 
lietai atspausdinti. Nekurie
riai juos jau gavo. Apkalbėta 
ir išdiskusuota siųsti, lar ne, 
(|ovanų (knygutes tiems nariams, 
kurie yra po pesportu. Visa
pusiškai apsvarsčius, nutarė 
pasiųsti.

Susivjenijima's yra piir'kęs iš 
bendrovės už $6.50 serų. At
stovai pranešė, kad iki šiol ben
drovė (buvo neinkorporuota. 
Įvykęs šėrininkų susirinkimas, 
isušauktas atvirutėmis, nutarė 
inkorporuoti. Negerai daro še
ri, ninkai, kiad sako atstovui, 
jog neturintis šėrą negali da
lyvauti susirinkime. Jeigu jis,

Chi- PAIN-EKPELLER
■ R£G.U.5.PAr-Ori-'. -

Kensington
Susirinkimas

Balandžio 11 d. Įvyko Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo 
susirinkami's. Narių buvo ma
žai, tur būti, jie' buvo užimti 
asmeniškais ar kitokiais reika
lais, kadj įtiek mažai 
kė.

Skaitytai išpildyta 
kandidatės Į narius 
šienės. Susirinkimas
vo iš joj metriikos. Kai prista
tys metriką tai bus priimta 
Į Susivienijimą. Kandidatė tu
rėtų neįsižeisti, nes Susivie
nijimas prisilaiilko tokios tai
syklės. Iš 'kandidačių, dėl ku
rių amžiaus kyla abejonių, vi-

teatsilan-

aplikacija 
V. Riep- 

pareikala-

KęMflSy Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nėra kito tiokio Hnimento, ku
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjj. INKARO vaisbazenklia 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir Įdomi kny
gutė yra jdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ,lr 70 centų bonka.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen
“Dangerous Para-

dise”
su Nancy CarrolĮ ir

“Plantom in the
House”

su Ričardo Cortez
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

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

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia 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 metu 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 Monroe St., Chlcaco. Crilly Bldr. 
doa: kiekviena dieną nuo 10 iki S. Ne-
— tris deAimt metų Mama name. — Im
kite elevatorių iki penkto augžto. Valan- 
dfiliomta 10 iki 1. PanedSUais, Seredomis 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare

KITĄ KARTĄ
Bandykit Tikrus DažyluS

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, paban- 
\ dykite Diamond Dyes. Pamatykit kaip leng-JH \ va juos vartoti. Tada palyginkit pasekmes,

f) Z \ Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos;f \ nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad jie 
A \ / Hr neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
/\ Ay/llly kaip varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
/ y į\n\ skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 

\/< / Utį) anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
sVM X / ui/ daugiąu anilino, negu kurie kiti dažylai 

U/ marke te.y //J / Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali 
Z- “visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 

1 Į audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spalvas
l / šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar
l J bile kokio kito audeklo. Mėlihas pakelis yra

speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnorio. Su 
jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko ar vilnų 
su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam darbui. 
Kada perkate — atsiminkite tai. Mčlinas plakelis nudažo tik šil
ką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE. -45^

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

x 'Wee matilpa.--moo're we.<s aamvv amo EF€iaceT-^oo 
as auier as a ^oose-'.- • I------- - . .uouu? COMOS A- fteSTCUSS sfoose-

ųouv (Č6G06IOIZE Noue M0S6AK1P AS 
TAC MASTCC2 oe W AOOSC -

kaip susimilo, ir netuiri šerd^, 
bet Susivienijimas turi ir jis 
įgali atstovauti Susti vien i j imą. 
Aitclks užnietinėjimas atstovui 
pykina Susivienijimo narius.

Susirinkimas buvo iraunus. 
Rei'kaLai svarstyta be jokio už- 
si varinėjimo, lai vi® pirminin
ko nuopelnas. Visada reikia 
tokius pirmininkūš rinkti, kaip 
turime dabar.

— Korespondentas.

Adv. V. Rutkauskas 
serga

Rut
kauskui buvo padaryta sunki 
operacija, liet kiek teko įgir- 
(’pti —- išėjo gana sėkmingai. 
Randasi Preslbyterian Hospital 
— imimas 403. — X.

Praeitą

Cicero
Sunkiai sužeistas R. 

Ketvirtis

Praeitą savaitę čia paliko 
laimė p. R. Kętviintį, gerai 
nomą'. ęiccrietjr Nulaužė koją. 
Sužeistasis randasi Garfield| 
Park HOspital — ruimas 335.

ne 
ži

GREIČIAUSIAS, LENGVIAU
SIAS BUDAS SUSTAB

DYTI AITRUMĄ

atbukimo, greitai nukenčia 
sistema. Apetitas mažė- 
Virškinimas darosi neveik- 

Jus pradedate varginti

Kada jus nebojate šių pirmų
jų konstipacijos simptomų — 
prasto kvapo, padengto liežu
vio, 
visa 
ja. 
lūs.
galvos skaudėjimai, kvaituliai^ 
aitrumas.

Yrą lengva pataisyti neveik
lius Vidurius! Paimkite Cas- 
caret'saldainį šį vakar. Pama- 
tykit kaip greitai — maloniai 
— viduriai pradės veikti. Vi
sos rūgstančios atmatos lieka 
švelniai pašalintos iš sistemos. 
Reguliaris ir pilnas vidurių iš- 
si valymas būna atsteigtas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip pri- 
pažysta daktarai, tikrai sustip
rina vidurių muskulus. Visos 
aptiekos turi Cascarets. 10c.

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

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Šis {čirškimo būdas yra pripa

žintas visų daktarų kaipo geriau
sias žinomas būdas gydyti padi
dėjusias kojų gyslas. Jis yra 
saugus, tikras ir be tkausmo. 
•Skausmai ir atviros žaizdos iš
nyksią išgydžius gyslas.

Aš suradau šį būdą 1918 m. ir 
kiek aš žinau ir manau, aš var
tojau jj nėr keletą metų pirmiau 
negu kuris kitas daktaras šioje 
šalyje. Yra malonu matyti kaip 
šios negražios gyslos išnyksta, 
kad n’ekąd daugiau nebesUgryšti. 
Palieka kojos švelnios ir lygios, 
kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL
• MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš ta'pgi išgydau rupturą be 
peilio. Nėra skausmo, nereikia 
išlikti iš darbo.

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.
V n i i ....... ..................... >

PAVASARINIS BARGENAS
nS

■ i

“Stainless .Steel” stalavinis setas 64ų per 
lių ir videlcių, kuriu niekad- ne
reikia šveisti. Baltom kriaunom 
Juodom kriaunom

£Įatwallr
.HUHblN PAINI 6 VAKNIMI «

4414 So. Rockwell

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

.ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių bruSj 
su kiekvienu galionu. 
uki"nas,__$3.00 
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arba 
Telefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

$3.48
$2.98

sienos Ma- 
Galinia ma- 
sienas, med-

|žius, radiatorius ir 
wall popierų. Ilgai 
laiko, visokių spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

J. DERING
St., Chicago, III.

FLAT 
*liava.

Pasipuoškit Velykoms

pražuvęs
i Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

. .'JAI yra piuku jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

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

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

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 pasirinkimą 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pava
sarinių kautų. Viši rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

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

DEL ĮSIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

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

Burba Cloak Shop
3214 So. Halsted Street

LISTERINE 
. THROAT 
I TABLETS 4

Tel. Victory 2477

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8»02

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

THEM BAYS ARE 
CONE FOREVER.

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą., Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

HAS 
MADE GOOD with 
miUions!

Šame Price for Over 
! 38 Years
25 ounces for 25/ 

Pure —• Economicat 
EfKcient 

MILLIONS OF POUNDR 
DSED HY ODR GOVERNMENT

naujienose
GARSINKITĖS
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•ar ne ĮDOMU?

Pirmiaus lietuvių komunistų spauda be paliovos 
rašydavo apie “Lewiso mašiną” angliakasių unijoje. 
Kaip jie karščiuodavosi, šaukdami darbininkus kovon 
prieš tų “juodašimtį”, “kapitalistų berną” ir “imperia
lizmo pakaliką”! Bet pastaruoju laiku visa komunistų 
agitacija prieš Lewisą nutilo, ir dabar retai, retai kada 
užtinki jų laikraščiuose kokį žodį apie senosios mainie
rių unijos prezidentą.

Kame dalykas?
Prieš keletą savaičių įvyko Springfielde, III., ang

liakasių “reorganizacijos konvencija”, kuri atmetė 
Lewisą ir išsirinko viršininkais naujus žmones — Ho- 
watą, Germerį ir Walkerį. Dauguma mainierių minkš
tosios' anglies srityse eina su šia nauja organizacija.

Lewiso viešpatavimui tarp angliakasių susidarė 
rimtas pavojus. Bet kaip tik dabar, kada atsirado jėga, 
kuri gali laimėti kovą su “Lewiso mašina”, tai komu
nistų riksmas prieš Lewisą pasiliovė.

Iš pietinės Illinois valstijos dalies pranešama, kad 
komunistų Nacionalė mainierių unija dabar remia Le- 
wisą prieš Springfieldo organizaciją.

Štai jums ir “revoliucionieriai”!

DARBO RUPINIMO KLAUSIMAS

Darbo rupinimas Amerikoje yra visai nesutvarky
tas. ■■ ’ i . ■

Sutvarkytas yra darbo gavimas tik tose dirbtuvė
se, kuriose visi darbininkai priklauso unijai ir kurios 
yra padariusios su unija sutartį, kad neunijiniai darbi
ninkai į jas nebus priimami. Čia, kaipo darbo rupinimo 
Įstaiga, tarnauja unijos raštinė. Jeigu dirbtuvei reikia 
darbininko, ji kreipiasi į uniją, kad ji jai surastų ir at
siųstų darbininką; jeigu darbininkas nori tokioje dirb
tuvėje gauti darbo, jisai ateina i uniją ir klausia, ar 
dirbtuvėje yra jam vietos.

Bet visuose kituose atsitikimuose darbo suradimas, 
taip pat kaip ir darbininkų gavimo reikalas yra visiš
kai netvarkomas. Darbininkai ieško darbo ir darbda
viai ieško, kada jiems reikia, darbininkų per laikraš
čius, per savo pažįstamus ir .per įvairių įvairiausias 

agentūras. Šitos agentūros daugumoje yra privatinių 
žmonių valdomos. Jos yra steigiamos ir užlaikomos daž
niausia tik dėl pelno, kaip ir kiekviena kita biznio įstai
ga. Aiškus dalykas, kad tinkamą patarnavimą duoti jos 
negali. Negali jau vien dėl to, kad jų yra daug ir kiek
viena jų veikia nepriklausomai nuo kitų agentūrų. Nė 
viena jų neapima visų dirbtuvių ir nė viena jų neturi 
visų darbo ieškančių sąrašo.

Štai delko Amerika da ir šiandie neturi jokių tik
rų skaitlinių apie nedarbo padėtį, nors apie ją rašo vi
si laikraščiai ir kalba visi žmonės.

Bet kas yra dar didesnė tų privatinių darbo rupi
nimo agentūrų (employment agencies) yda, tai — kad 
jos dažnai nėra net sąžiningos. Del pelno veikdamos, 
jos neretai savo kostumerius apgaudinėja ir išnaudoja. 
Būna, sakysime, tokių atsitikimų: darbo rupinimo 
agentūra susižino su kurios nors dirbtuvės vedėju ir 
siunčia jam darbo ieškančius žmones, paimdama iš 
kiekvieno tam tikrą atlyginimą “už darbo suradimą”; 
bosas tuos jam atsiųstus darbininkus neva pasamdo 
dirbti, bet, palaikęs juos dieną kitą, atleidžia ir J jų vie
tas ima kitus. O atlyginimu, Rurį agentūra gauna iš 
ieškančių darbo, ji dalinasi su bosu.

Šitoks žulikiškas “patarnavimas” yra tam tikrose 
aplinkybėse pelningas biznis, ir kaip darbininkas, ku
riam tenka ieškoti darbo, gali būt nuo tokių “biznierių” 
apsaugotas?

Darbo rupinimas turėtų būt valdžios rėguliuoja- 
mas. Labai gerai todėl, kad Jungtinių Valstijų senatas 
šitą klausimą jau pradėjo svarstyti. New Yorko sena
torius Wagner įnešę bilių (įstatymo sumanymą) įsteig
ti nacionalinę darbo rupinimo sistemą. Einant tuo su
manymu butų įkurtas Washingtone federalinis darbo 
rupinimo biuras, kuris turėtu savo skyrius kiekvienoje 
valstijoje.

Darbininkai, kaipo labiausia šituo reikalu suinte
resuoti, turėtų žiūrėti, kad jie turėtų balsą šitoje įstai
goje.

“Sandara” bando krimstelėti 
socialistams, įdėdama šitokią 
pastabą:

“Vokietijos socialistų val
džia sugriuvo (? “N.” Red.). 
Nauja sudaryta ir nei vienas 
socialistas neįleistas. Angli
jos MacDonaldo krėslo kojos 
irgi krypsta. Tas parodo ( 
“N.” Red.), kad socializmas 
praktikoje yra bereikšmis.” 
Parašo po šita pastaba nėra, 

—matyt, ji pagaminta pačios 
redakcijos.

Ir genialė gi mintis aite jo pa
stabos autoriui į galvą.. Socia
lizmas praktikoje “bereikšmis” 

>—dėl to, kad viena valdžia, ku
rioje dalyvavo socialistai, atsi
statydino, o kita socialistų kon
troliuojama valdžia gal būt ne
trukus taip pat atsistatydins. 
Valdžios pasikeitimą parlamen
tinėje tvarkoje jisai vadina val
džios “sugriuvimu”!

“S.” nežino net to, kad atsi
statydinusi Vokietijos valdžia 
buvo ne socialistų, bet tik koa
licinė (sudaryta iš įvairių par
tijų) valdžia, kurioje dalyvavo 
keturių srovių atstovai, ir neso- 
cialistai turėjo joje daugiau vie
tų, negu socialistai.

Valdžia pasitrankė , kadangi 
suiro koalicija, iš kurių ji bu
vo sudaryta. Iš koalicijos’ išėjo 
socialdemokratai, kuomet kitų 
partijų atstovai nesutiko su jų' 
nusistatymu bedarbių šelpimo 
klausimu. Ir dabar susidarė 
naujas kabinetas vien iš bur
žuazinių partijų.

Tai kas gi čia tokio nepapras
to?1 Jeigu dėl tam tikrosi par
tijos pasitraukimo iš valdžios 
reikėtų daryti išvadą, kad tos 
partijos idėjos esančios *‘be-: 
reikšmės”, tai “bereikšmėmis” 
seniai jau butų pavirtusios vi
sos partijos ir visos jų idėjos. 
Nes juk daug kartų jau teko iš 
valdžios trauktis—ar tai Vokie
tijoje, ar tai Anglijoje, ar Fran
ci j oje ar kitose šalyse — ir, li
beralams, ir klerikalams, ir 
•tautininkams, • ir konservato
riams, ir liaudininkams, ir de
mokratams, ir monarchistams. 
ir respublikonams. Visos šitos 
partijos jau dabar butų “be
reikšmės”, ir butų klausimas, 
kas dar turi “reikšmę”?

Kai dėl MacDonaldo “krėslo 
kojų klypimo”, tai “Sandara”, 
taip put be reikalo skubinasi 
džiaugtis. Visi žino, kad jo 
krėslas nėra labai stiprus, ka
dangi parlamente, Darbo Parti
ja dar neturi absoliučios dau
gumos. Bet tai kas iš to? At
simename, kaip 1924 m. konser
vatoriai nuvertė pirmąjį Mac
Donaldo kabinetą ir kaip visi 
atžagareiviai kartu su bolševi
kais dėl to šokinėjo iš džiaugs
mo, pranašaudami socializmui 
pragtfištį. Bet už penkerių me
ti) MacDonaldas sugrįžo val
džion, turėdamas jau ne 192 at
stovu parlamente, kaip kad 
re j o 1924 m.. sbet—287!

LENINO PAGELBA 
KAIZERIUI

tu

<

“Nauj ienose” buvo paduota 
ištraukos iš nabašninko Dr. P. 
Levi atsiminimų apie Lenino 
kelionę iš Šveicarijos per Vokie
tiją karo metu. Musų kairiųjų 
komunistų “Aidas” labai nepa
tenkintai, kad tenai buvo pasa
kyta, jogei Leninas suvaidino 
kaizerio agento rolę, važiuoda
mas su pagelba Vokietijos val
džios Rusijon kelti s'uirutę. Ji
sai vadina tai “bjauriu prasi
manymu”.

Tečiaus “Aidas” pripažįsta, 
jogei “galimai daiktas, kad kai
zeris gabeno Leniną per Vokie
tiją pilna apsauga, kad atsi
laikius karėje prieš talkinin
kus” ; ir taip pat “galimas! daik
tas”, kad Leninai “galėjo pri
imti (kaizerio) pasiūlymą”. Va
dinasi, “Aidas” sutinka, kad 
kaizeris stengėsi panaudoti Le
niną savo tikslams ir kad Leni-

nas tą propoziciją priėmė. Jei- 
*ku taip, tai kodėl tuomet nega
lima Leniną vadinti kaizerio 
agentu ?

“Aidas” mano tečiaus, kad 
Leninas, nors ir apsiėmė padėti 
kaizeriui tam tikram dalyke 
(kare prieš talkininkus), bet ji
sai galų gale ir patį kaizerį 
įstūmė į duobę. Sako:

“...Leninas, matydamas, kad 
kaizeris ir kiti kapitalistai 
stovi prie duobės kranto, ga
limas daiktas, galėjo priimti 
pasiūlymą, kad jis juos pa
čius įstumtų j duobę (Tokio 
pasiūlymo, žinoma, nebuvo! 
— “N.” Red.). Juk dėka bol
ševikų darbuotei Rusijos ca
rizmas, su visais buržuazijos 
pataikūnais, tai yra kerenski- 
niais, žuvo ant visados. Tas 
pats butų atsitikęs ir su Vo
kietijos kaizeriu, jei Vokieti
jos socialdemokratai butų 
nestoję kaizeriui j pagelbą 
(? “N.” Red.).
“Taipgi,1 pasidėkavojant bol

ševikams ta pasaulinė sker- 
dynė (karas) greičiau užsi
baigė. Nors kaizerio noras, 
užbaigti karą rytų fronte, iš
sipildė. karas ten užsibaigė 
nuvažiavus Leninui į Rusiją, 
bet ar tas išėjo kaizeriui ant 
naudos? Ne. Nes kol kaizeris 
spėjo savo armiją atimti iš 
rytinio fronto, bolševikai, 
esant tam tikroms sąlygoms, 
spėjo paskleisti propagandą 
tarpe Vokietijos kareivių ry
tiniame fronte ir todėl tie 
kareiviai atsisakė (? “N.” 
Red.) eiti kariauti į vakarinį 
frontą prieš Anglijos. Fran
ci jos, Amerikos ir kitų šalių 
armijas ir Vokietijoje prasi
dėjo sujudimas...”
Juk 'tai yra tuščia pasaka nuo 

pradžios iki galo!
Visų-pirma, bolševikų dar

buotė nieko neprisidėjo prie 
Rusijos carizmo žuvimo. Cariz
mas Rusijoje’jau buvo nuvers
tas'-, kai Leninas su savo bolše
vikišku štabu sumanė keliaut 
iš Šveicarijos į Rusiją. Jie tik 
dėl to ir galėjo Rusijon grįžti, 
kad Rusijoje jau buvo įvykusi 
revoliucija!

Taigi Leninas važiavo su kai
zerio- pagelba Rusijon ne cariz
mą griauti, bet ardyti revoliu
ciją.

Gali kas' nori vadinti Keren
skį “buržuazijos pataikunu”, 
bet yra faktas, kad Kerenskį 
buvo pasiuntus valdžion, kaipo 
savo oficialį atstovą, diarbininkų 
atstovų taryba, o ne buržuazi- 
a; ir darbininkai galėjo jį 

kiekvieną valandą, atšaukti, pa- 

keičiant jį kitu atstovu, jeigu 
isai buvo negeras.

Toliaus, yra grynas melas, ; 
tad Vokietijos socialdemokra- 
;ai kokiu ten būdu gelbėję kai

zerį. Pralaimėjęs karą, kaizeris 
nakčia pabėgo Holandijon; o , 
socialdemokratai pasirūpino, 
tad jisai daugiaus nebegrįžtų 

savo sostą, nes jie panaikino < 
monarchiją ir paskelbė respub- 
iką. Paskui socialdemokratų 
pastangomis dar buvo praves
tas Vokietijoje 
ris draudė per 
riui įvažiuoti į 
•tori ją.

Yra netiesa, 
pagreitino karo 
‘Greičiaus priešingai. Ačiū bol
ševizmui. kiartas užsitęsė, nes 
kai 'bolševikai pasidavė kaize
riui ir pasirašė šlykščią Brest 
Litovsko taiką, tai pas' 'kaizerį 
atsirado viltis sutriuškinti San- 
;arvės valstybes, permetus sa
vo armijas' iš rytinio fronto į 
vakarus, ir jisai nenorėjo kal
bėt apie taiką, šiandie visi ka
ro autoritetai pripažįsta, kad 
kaizeriui nedaug tereikėjo šitą 
tikslą pasiekti, tik Amerikia jo 
planus sugriovė.

Netiesa, kad bolševikų pro
paganda sudemoralizavo Vokie
tijos kareivius ir kad jie atsi
sakė eiti j vakarų frontą. Ta 
propaganda nesujaikė vokiečių 
armijų net pačioje Rusijoje 
nuo karo tęsimo. Viįji atsime
na, kaip Trockis’, nenorėdamas 
pasirašyti pažeminančių taikos 
sąlygų su vokiečiais, paskelbė 
obalsį: “Nei karas, nei taika”

ir bandė atsišaukimais' į karei
vius “per generolų galvas” su
stabdyti karo veikimus. Bet 
kas iš to išėjo? Nu-gi vokiečių 
armijos ūme maršuoti prieky n 
ir butų užėmusios' visą Rusiją, 
jeigu Leninas nebūtų pasisku
binęs atšaukti savo karo komi
saro (Trockio) obalsį ir pasiųs
ti Brest Litovskan delegaciją, 
kuri išpildė visus kaizerio ge
nerolų reikalavimus.

Rusija butų pasidariusi kai- 
zeriškos Vokietijos provincija, 
jeigu tos taikos sąlygos, kurios 
buvo pasirašytos' Brest Litovs- 
ke. butų pasilikusios galioje.

Nuo Brest Litovsko jungo 
Rusija pasiliuosavo tiktai dėl 
to, kad į Franciją prieš išba
dėjusius Vokietijos kareivius 
tapo atsiųstos naujos dėdės Ša
mo armijos, kurios padėjo fran- 
cuzams, anglams ir belgams' su
mušti kaizerio pulkus. Ir, ka
rą laimėję, santarvininkai pa
diktavo Vokietijai kuone tokias 
pat sunkias taikos sąlygas', ko
kias pirmiaus kaizeris buvo už-* 
dėjęs rusams'. Karo pralaimėji
mas iššaukė Vokietijoje revo
liuciją.

Taigi visai ne bolševikai įstū
mė j duobę kaizerį. Jeigu ne 
Amerikos įsikišimas į karą, tai 
kaizeris su pagelba Lenino, ku
rio taktika sudemoralizavo Ru
siją, butų, išėjęs pergalėtoju iš 
tos pasaulio skerdynės, ir pati 
Rusija šiandie mokėtų duoklę 
Berlynui, kaip kad Berlynas 
moka Francijai, Anglijai. Ame
rikai ir Belgijai.

drovę. Iš pradžių kol buvo 
tvarkoma “draugiškai”, tai vos- 
ne-vos tegalėjo išsilaikyti. Bet 
kai bendrovės priešakyj atsisto
jo sumanus' žmonės ir pastatė 
ją ant bizniškų pamatų, tai. ne
žiūrint į atakas iš kairūs ir de
šinės ir visokių' keršinčių iškel
tas bylas, ji sutvirtėjo ir ge
riau 'stovi, negu kada nors pir
ma. Ji nereikalauja aukų ir jos 
darbininkai yra geriau apmoka
mi, negu kur kitur. Kodėl? Del 
to. kad bendroves 
sumanus žmonės.

Paimkime kitus
“Draugas” 
be “broliui 
vė” nei 
laikyt, jeigu nerinktų aukų.

Sakoma yra, kad ant kito la
bai lengva pamatyti ir dulkelę,

biznį veda

Skaitytojų Balsai
• I (

Kitus niekina, o pa
tys nieko naudingo 

nepadaro ,

įstatymas, ku- 
10 metų* kaize- 
Vokietijos teri-

kad bolševikai 
užbaigimą.

Taip vadinai svieto lygintojai, 
t. y. komunistai, per desėtką su 
viršum metų diena iš dienos sa
vo spaudoj be paliovos plusta 
kitų pažiūrų žmones. Ypač tuos, 
kuriems teko vesti vienos ar 
kitos nusibankrutavusios bend
rovės reikalus, šalia jų pasta
ruoju laiku, lyg burbulas, iški
lo dar kiti svieto lygintojai, ku
rie karštai už Taseilą beagituo- 
dami ir norėdami jo oponentus 
sumušti, irgi kartu su komunis
tais tą pačią giesmę gieda apie 
nusibankrutavusias bendroves. 
Magaryčioms jie dar juodina ir 
visai nekaltus žmones.

Aš čia visai nenoriu teisinti 
tų, kurie tiksliai (jeigu tokių 
yra) bent kokią bendrovę yra 
subankrutiję. Tačiau su lietu
vių bendrovėmis, kiek man yra 
žinoma, visa bėda buvo ta, kad 
jos neturėjo gabių žmonių, ku
rie butų galėję tinkamai vesti 
biznio reikalus. O prie tokių 
aplinkybių jokia bendrovė, pasi
laikyti negali, nežiūrint į tai, 
kiek ji šėrininkų ir pinigų ne
turėtų. Kuomet reikalai nėra 
atsakančiai vedami, tai pinigai 
greit pranyksta. O su lietuviš
komis bendrovėmis silpnybė 
yra ta, kad šerininkai išrenka 
bizniui vesti gerus žmones. O 
kiek tie žmones supranta biz
nį,—tai visai nesvarbu. Pavyz
džiui. imkime kriaučių bendro
vę. Juk šerininkai išrinko ke
lis prostytojus vesti jos' reika
lus. O tie sumanė net elektros 
gamybą subudavoti, nors apie 
tai neturėjo mažiausio suprati
mo. Tad kas gi kaltas, jei ne 
patys šerininkai, kad ta bend
rovė nuėjo ant nieko?

Mat, dažniausia yra taip, kad 
šerininkai investuoja dešimkę, 
šimtinę, ar daugiau ir laukia iš
sižioję didelių pelnų. Jie tiek 
tik ir tėra bendrove užintere- 
suoti. Didelių pelnų belaukda
mi ir pavesdami bendrovės rei
kalus1 vesti nekomp'etentiškiems 
žmonėms, jie praranda ir savo 
investutuosius pinigus.

Visai kitaip yra su tomis 
bendrovėmis', kurios yra pasta
tytos ant bizniškų pagrindų ir 
bizniškai tvarkos. Pavyzdžiui 
imkime kad ir “Naujienų” ben-

o ant savęs sunku .pastebėti ir 
dideli akmenį. Taip tikrai yra. 
Imkime kad ir pasivadinusius 
“inžinieriais” asmenis, kurie ša
po j d ratas varsto, o subatomis 
pėdę gauna. Statosi jie did
žiausiais žinovais. Bet jeigu 
jiems reikėtų šapos reikalus 
vesti, tai ne tik sau, ale ir ki
tiems darbininkams negalėtų 
pėdės padaryti.

Bendrovės' reikalus vesti tai 
nėra taip lengva, kaip dratas 
išvedžioti arba, pieną bei duoną 
išvežioti. Bet tie dratų išve- 
džiotojai ir pieno išvažinėtoj ai 
jaučiasi nepaprastais gudragal
viais ir niekina visus, kurie tik 
nepučia į jų dūdą. Jie tik moka 
drumsti vandenį, bet nieko nau
dingo ir konstruktyvio negali 
veikti.—Sandarietis.

i

laikraščius, 
pasilaikytigalėtų

^Vilnis” ir “Lais- 
smSęjo negalėtų išsi-

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

kadangi latvių tautiniai patrio
tinė partija ne partija, bet joje 
jungiasi visos, tautos didesne ir 
geresnė dalis, tai atsižvelgiant 
į dabartinę politinę ir valstybi
nę padėtį...”

Prie redakcijos sekretoriaus 
stalo netoliese lango prisiekusio 
advokato padėjėjas' Bambits nu
silenkė prie šusterio ausies.

“Ot tai kalakutas! Ar Tams
ta supranti ką nors iš to, ką 
jis ten kliedi?”

šušteris patraukė pečiais.
“Paprastas dalykas — jis, 

matyt, ten Kytuose pamiršęs. 
Seniau, sako, buvęs geras kal
bėtojas.”

“Netikėk. Argi Tamsta negir
di, kad jis kiekvieną žodi lyg 
replėmis iš savęs traukia? Ir 
kas gi tai per logika, kas per

(Tąsa)
Antras skyrius

Robertas Neikė padukus'iai 
prakaitavo.

Naujasis cut-away stovėjo 
kaip nulietas. Dryžuotos ang
liškos medžiagos' šviežiai supro- 
suotos. Ruda aksominė liemenė 
perlamutro sagais, gilia iškar
pa ir skersai jos auksinis rete
žėlis. Baitas kaklaraištis išlenk
tomis auselėmis glaudėsi prie 
nulenktos apykaklės... Visai, 
kaip pridera tautinių patriotų 
laikraščio redaktoriui, — bet 
vistik Robertas Neikė vidujiniai 
baisiai prakaitavo.

Jis čia sakė pirmą prakalbą. 
Ne tik tautinių patriotų parti
jos centro komitetui ir “Tautos 
širdieę Balso” leidėjams, bet
bendrai pirmą prakalbą visame minčių santvarka? Baldosi lyg 
gyvenime. Dvi savaites jis ją 
buvo' rengęs, diena iš dienos. 
Trys mėnesius vaikščiojęs po 
susirinkimus ir stebėjęs. Klau
sęsis visur — tramvajuje, res
toranuose. būdamas svečiuose, 
mokinęsis už uždarų durų. Iš
mokęs' atmintinai ir įsitikinęs, 
kad eis. Bet kaip tik čia pradė
jo, * siūlas susipainiojo, susi
mezgė ir truko. Juk jam visi 
tie dalykai buvo dar svetimi, 
laikraštininkija. žurnalistika, 
latvių literatūra ir pati kalba. 
Tris mėnesius jis buvo mokinę
sis, dirbęs lig pasiutimo, bet 
laikas vistik pasirodė trumpas.

Atstūmęs kėdę, jis stovėjo 
prie sttilo busimosios redakci
jos patalpoje. Priešais jį buvo 
blanknotas su pastabomis, bet 
akys kantais taip buvo užruku
sios, jog nebuvo galima nieko 
suskaityti. Vienoj rankoj prira
šyto popierio lapas, antroj pieš
tukas. Jis nejautė, jog jis me
chaniškai, drebulingai nuolat 
juos keičia. Dideli prakaito la
šai virpėjo ties smilkiniais. Per 
dešinę akį nudribusi plaukų 
garbana nervingai, svyravo. Ly
giai nuskustas veidas su stam
biais ūsais surauktas — lyg jis 
čia stovėtų ne ant šviežiai vaš
kuoto parkieto, bet ant įkaitin
tos švino plytos.

Už sienos beldėsi ir šnekučia
vo staliai, dirbdami kontoroje 
lentynas. Robertui Neikei tai 
buvo vienintelis išganymas. Jis 
rodė tokį veidą. Jyg jie ten 
trugdytų j4 kalbėti. Bet vaipy
damasis' jis persispekuliavo. Po
nas Tombergas, kuris visą . lai
ką į jį šnairavo, atsistojo ir 
pravėrė kontoros duris.

“Ei, jus' ten! Ar negalima 
kiek tyliau? Juk čia ne jomar- 
kas!”

Staigioje tyloje Robertas Nei
kė visai sumišo. Didelis lašas 
nuriedėjo per smilkinius ir 
skambiai atsimušė j popierio 
lapą.

“Aš pakartoju, gerbiamieji 
ponai ir gerbiamosios taip, 
gerbiamieji ponai... Šiuo atveju 
laikraštis bus ne tik partijos 
organas, bet visos tautos' šir
dies balsas. Tai yra — aš noriu 
pasakyti... tą. ką aš jau sa
kiau... jt^g partijos interesai 
tKis visuomet pirmoj vietoj. Bet

po kelmynę, 
koks iš jo 
rius, ir kas 
čio išeis?” 

“-Rašyti

Aš nesuprantu, 
galės būti redakto- 
mums iš to laikraš-

jis', matyti, sugeba 
geriau, negu kalbėti. Negi be 
reikalo Tombergas jį taip pro
teguotų.”

“Tombergas... Apie ką gali 
spręsti Tombergas: jis pats vos 
pavardę pasirašo. Tombergui 
tai šeimyninis dalykas, bet par
tija gali susikompromituoti.”

Jie nutilo. Ponas Tombergas 
buvo piktai pažvelgęs jų link. 
Nors ir nebuvo galima girdėti 
apie ką jie* kalbėjo, bet tai bu
vo nuomanu iš veidų. Po to po
nas Tomborg vėl atsilošė, atrė
mė kaktą delnu ir augančiu ne
pasitenkinimu pro pirštus žiu
rėjo i Robertą Neikę.

Pirklys Kreslinis' ir valstybes 
banko tarnautojas škerbelis 
žvilgsniais susitiko ir nuleido 
akis. Abu jautėsi nesmagiai, 
nors Robertas Neikė jau pusė
tinai išsikrapštė iš pavojingo
sios minčių klampynės ir jau 
svaidėsi gana suprantamomis 
programinėmis frazėmis. Tos 
pačios frazės, kurios jų tarpe 
jad atvejų atvejais buvo karto
tos. Nei vienos' naujos idėjos, 
nei vieno gyvo sakinio.

Pačioje pabaigoje Robertas 
Neikė vistik atsiminė namuose 
išmoktą ir užbaigė prakalbą 
akcentuotu patosu. Jokio skili- 

< suvienyti, sujungti, su
telkti visus tautiniai ir valsty
biniai nusistačiusius latvius ir 
tuomet be pasigailėjimo ir vi
somis priemonėmis kovoti prieš 
žydus, socialistus ir kitus tėvy
nės griovikus... Atsisėdo ir 
šluostėsi kaktą.

Jis buvo laukęs nemalonių 
pastabų, net opozicijos. Bet per- 
mažai jis dar pažinojo šiuos 
tautiečius ir visus jų tarpusa
vio ryšius ir santykius. Dar pil
nai nepramato, ką reiškia pono 
Tombergo protekcija. Krėsliniui 
su malkų sandėliu ir restoraci- 
ja prie Oro Šilto kldjasi ne 
kaip, ir ponas Tombergas jam 
nuo seniai buvo svarbiausia ži
lintas vekselių reikaluose.

mo,

Jei nori išmokti

nusipirk typewriterį.
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jau septynios savaitėm gėrisi 
kalėjimo prieglauda. Pati rei
kalauja mokėki jai po $50.00 
kas savaitę iki gyvos galvos, 
tuo tarpu v yni s> turi banke vi
so tik $81.07 ant akaunto ir 
$100.00 bilą depozito bakse.

Andrius Lukas geng- 
sterių auka

Astuonios savaitės atgal din
gęs 21*02 W. Madison s t. bar- 
bertns Andmv Lukas rastas se
niai negyvas ties 86 st. ir Kar- 
lolw avė. Nustatyta, k,ad jis 
gengsterių nušautas sąryšy ar
ba su Oberta arba su John 
Rito gengių ikaru.

“Holdopas” Harvey 
krautuvėje

Harvey Dept. Store, kurih 
randasi prie 69 ir I kilsted St., 
subatos vakare, uždarius krau
tuvę, pareikalauta pinigų. Lai
mėta $6,000. Plėšikai buvę pa
sislėpę beismentinėje sankro
voje.

Chicagietis nušovė Wi- 
skonsino teisėją

Mauston, Wis. distrikto ad
vokatas C. G. Price buvo pa
rusėjęs siaivo atkaklia kova 
prieš butlcgeii'ius, ir rungėsi 
/prie svarbios bylos. Balandžio 
13 naktį kaž kas paskambino 
jo namų duris. Teisėjas išėjo 
pažiūrėti. Tuo pačiu momentu 
į jį iš patamsio paleista keli 
šūviai, ir teisėjas krito negy
vas. Įtartas ir gaudomas Chi
cagos gengsleris Euigetrs.

Akių GydytojaiGrabonai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

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.

Pėstiems ir ant šaligat
vių bus ankšta

Amerikoj pratjeda plisti roll- 
e>r skates mada. Chicagos ga
minti skates yra aptraukti gu
rnu (tajoriais), ir firma daro 
iš to didelę'reklamuj. Taip vie
nas jaunas vyriukas Petyan ką 
tik pasiekė pasaulinį rekordą, 
perbėgdamas iš Chicagos į 
Miami 2,400 mylių per 37 die
nas ir 1 vai., ir gaudamas ge
rą prizą. Kita Q. C. Sabe per
bėgo iš Oakland į Los Ange
les, 468 mylias per 09 vai. ir

Vaikas išbaidė plėšikus
*

Irving Lazer apartmente, 
7713 Phillips blvd. pereitą nak
tį paskambinę duris ir tarnai
tės i>er neatsargumą įleisti trys 
jauni plėšikai, buvo jau susi
rinkę (gėrybių už $5,000 ir jau 
rengėsi išeiti. Tarnaitę buvo 
pridaužę ir apsvaiginę. Bet tuo 
tarpu i šgi rdęs plėšiku s 4>es i da r- 
buojard vienerių metų vaikiais, 
pradėjo rėkti, ir rėkimu pri
kėlė miegojusi tėvą. Plėšikai 
metę visą grobį spruko pro 
duris.

Mergaitė orlaiviu gau
do numylėtini

.Miss Betty Cook, artistė, va
kar dieną samdytu orlaiviu ieš
kojo lakiodama po kopas ir 
Michiga,n ežero pakrantes sa
vo draugo ir instruktoriaus 
SkeTton, kurs penktadienį iš
skrido iš Detroito į Chicagą 
su ja pasimiaityli, bet pakelėj 
dingo be žinios. Nors dengu
sio nepavyko rasti, bet mer
gaitė nenustoja vilties, ir ieš
ko kito lakūno, kurs dar sykį 
padėtų ieškoti.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III, 

Tel. Victory 1115 
O

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, ihnma kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. SpecialS atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. NedSlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. BĮ.
—OK—

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Ofiso Telefonas Virgrlnia 0030 
Res. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 21 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 

iki 8 vakaro. NodSIioni nuo 10 iki 12 die
ną. Namų ofisas North Side

3418 Franklin Blvd. 
Valandos 8:30 * iki 0:30 vakaro

- ■ O- - ■ -

o

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

15 min., gaudama $500.00 pri
zą. Dar kitas vaikinas, 19 me
tų, pabarė “tripą” 900 mylių 
iš Tacoma, Wash. į San Pran- 
cisco per vieną savaitę. Skel
biama, kad ta mada jau įeina 
j universitetų sportą ir vasa
ri ninku ekskursijų praktiką. 
Greit matysime net “said vo
kais” žmones bėgiojant.

MADOS

Balsavimų sukčiai trau
kiami teisman

Valstijos igynėjias John A. 
Syvanson pakvietė, apskričio 
teisėją Edm. Jarecki padėti pa
traukti teismo atsakomybėn po 
į eitų ibailsavimų teisėjus ir val
dininkus, susektus nusukus 
tūkstančių balsuotojų balsus 
rinkimuose balandžio 8 dieną.

Begia!racijos listus pertikri
nus, rasta kad 20, 27, 33 ir 
t2 vardai buvo visų netvar
kingiausi. Jarecki pradės nuo
dugnų tardymą. Nusikalt tįsiem - 
gresia mažiausia po 90 dienų 
sėdėti. Jau rasta 27 varde 114 
netikusių balsavimo kortelių ir 
12 vardo 30 precinkte 106 ne
tikusios korteles.

“Karščiausia pasaulyje 
moteris”

Vakar rytą plaukė ežere
4 mylias tolumo

Specinllutas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Joi kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums Bknuda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminaviino—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

o

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

I

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

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 nagai sutarti
-------- o- - ..

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:3t ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. rvto iki 8 vai. vak. 
V '■ ■. , - - - >

u ves A Kuscres __ _
MRS. ANELIA K. JARUSU 

Physical Therapy & Midwife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

—O----
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Lietuviai Gydytojai

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

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

...— o------ —

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

i 
’g;

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

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

Tel. Renwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
.■■■■— d

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222
DR.S.BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis
» Dentistas

4712 South Ashland Avė.
> Tel. Boulevard 7589

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, 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

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI U

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

Mrs. Lottie Moore Schoem- 
mel, jauna poniutė, vakar ry
tą anksti laimėjo savo jau 45 
rekordą, ir šį kartą pasaulinį 
rekordą.

Iš dviejų mylių atstumo kri- 
b’o ji perplaukė audringą eže
rą ir iškelta į krantą ties Navy 
Pter, laike 1 valandos ir 20 
minučių. Ežeras buvo, labai 
audringas' ir ‘pro vilniui kupriais 
ne tik retkarčiais tesimatė 
plaukikės galva, bet ir ją ly
dėję laiveliai dingdavo bangų 
duobėse. Priplaukusi arčiau 
kranto plaukikė pateko į Chi- 
cago iRivėr srovę, kurią taip 

nugalėjo. Vanduo, reikia 
žinoti, dar ne tik ‘žmonėms, 
bet ir varlėms peršaltas, ir vos 
vos siekė 39 laipsnių,

i 3015. Naujoviškos mados ele- 
į gantišku ir originale suknelė. Gali- 
1 ma siūdinti iš bile lengvo šilko. Ge
rinus išrodys jeigu mnteriolas bus

1 vienos spalvos, o ne raibos.
Sukirptos mieros, 16, 18, taipgi 

36, 38, 40 ir 42 coliu per krutinę.
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
lakvmu. Laiškus reikia adresuoti:

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

SlAUJIENOS^PatternDept. \

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

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

' Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai___
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

Phone Cicero Ž94
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas diena 

ir nakti
KOPLYČIA

Chas
Syrewicze Co.

»

Gmboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Simpatiškas—

Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

Gavo ramybę nuo pa
čios kalėjime

, (Adresas)

................................. —..........
(Miestas ir vai s t.)

1 -------------------------------------- >

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038
Turtingas brokeris E. B. 

Sheridan, apskųstas savo atsi
skyrusios pačios dėl alimonijų,

GARSINK1TES
NAUJIENOSE

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 Avė. Tel. Blvd. 3201

s-s

Ofiso ir Rez. Tel. Boūlevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room
1608 Milwaukee Avė

Corn. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel.

Valandos 
Olis — Utar.
Vasalle — l’an309

Victory 0562
— 7 iki 9 vakare 
Ketv. ir Subatos vak.

Ser. ir PėtnyČtos v.
-O-------

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.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Kast 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Scredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
g.L—t!- ągg.1 ,‘S" ..

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

Room 298
Tel. FrankHn 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Įvairus Gydytojai

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis 

—<o----- -

John Kuchinskas

M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuoto jas
DYKAI KOPLYČIA

Persaindome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia>
CHICAGO

Akių Gydytojai
Tel, Victory 6279 /

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 Vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany AVe. Tel. Pros
pect 1930. Nedeliomis tik pairai su
tartį.

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 AJorgan St.

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395 ----- o. «...

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
3265 So. Halsted Street .

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CfHICAGO, 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. dieną 

Phone Mi<lway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Rezidencijos Tol. Midway h512 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS 

OAĘLEY IR 2 Ith STREET 
Tel. Cąnal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvertais 
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 

Pėtnyčjoipis 1 iki 6 v. v.

Tel. Randolph 5180
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldg« 

38 So. Dearborn Street 
Vai. 9:30...4

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

Vai. 5-8; ser. ir pėt. b 6 tel. Canal 3552
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NAUJIENOS, Chicago, UI

Mano spaktyva
Kaso Nemunas

Chicagos miestas s.
sa-

CLASSIFIED ADS
Financial 

Finansai-Ptiskolos

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIŲ?

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

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE .

L. FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St

--- o----

1 Antradienis, balau. 15, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos miestas garsus 
vo praeitim ir dabartim. Var
gini Lutų galima rasti pasau
lyje laikraščius skaitančių žmo

cagos. Viso pasaulio spaudoje, 
Chicago pirmą sykį skambiai 
pagarsėjo 1886 m. nuo “Hay- 
market Riot”, geriau pasakius, 
nuo išprovokuoto anarchistų 
sukilimo, o vėliau jų žudymo. 
Ih'ohi'bicijos laikais Chicagos 
vardas užima irgi žymiausią 
vietų — prohibicijos aukų is
torijoje. Suktybių politikoj, 
suktybių miesto reikalų tvar
kyme — Chicago irgi viršija/, 
turbūt, visus kitus miestus pa
saulyje. Yra sakoma, kad nė
ra tokio daikto, kuris butų vi
štai blogas, taip kaip nėra daik
to, kuris butų visai geras, ~ 
arba kur norai blogo, ten nė
ra nei gero. Tikra tiesa. Chi- j 
cagos miestas auga sparčiau, 
negu bile kuris nors miestas 
pasaulyje — Cliicaigo vienas iš 
didžiausių industrinių miestų | 
pasaulyje. Yra spėjama — 
gal visai teisingai, — kad lai
ke 20 metų Chicago bus skait
lingiausias miestas gyventojais

ir

vo bandoma vienas kitas “4ear 
iras” lošti (tada jie sakydavo 
teaitras grojiti, o ne lošti), bu
vo biiindoma ir kitokias kul
tūrinis darbas dirbti, bet tų 
kultūrinių dalbų nemokėjo tų 

i laikų lietuviai tinkamai įver
tinti. Jiems paitiies kulturišku- 
mo gana daiug .stokavo. Po 
1905 metų įvairios kuopos, 
kliulLai, dailės (rateliai pradėjo 
kaip grybai po lietui dygti. 
Vienos jų gyvavo gamai trum
pai, kitos ilgiau, vienos jų su
lošė žymesnę rolę, o kitos ma
žesnę, bet jų tikslas buvo kul
tūrinti Chicago^ lietuvius, šian
die, Chicagoje, rodosi, bus ne
mažiau 300 įvairių ] 
dmiuigijų, kai kurios jų išaugo, kuris čia prieš keletą dienų pa- 
ilŠbujojo, atlieka gana rimtą Į simirė. 
kulturinį darbų arka 
višclpos srityje.

[Pacific aini Atlantic Photo J

Ne.w York. — Princas Frits 
Wilhelm Ilolm, danų keliaunin- 

lietuviškų I ^as» žurnalistas ir diplomatas,

delta skirtumas tarpe Lietuvių 
ir Slavų kailius jau patvirtina 
falktą, kad Lietuviai yra nei 
ikiek negiminiingeisni Slavams, 
kaip kad yra Vokiečiai, Italai, 
Anglai, Skandinavai arba Ai
riai.

Didysta Kosciu'siko yra gi
męs, augęs ir cfklžiają dalj auk
lėjimo gavęs Lietuvoj. Jo tė
vas ir motina abudu buvo lie
tuviai ir nariai lietuviškos ba
jorijos. Lietuviškai jo tikras 
vardas yra 'Laidas Kosciukas. 
Visa tai yra patikrinta jo gi
mimo rekordais ir jo palies 
ranka rašytais laiškais, kurie 
dar iki šių dienų yra išlikę.”

lykų šventėmis. Jau antrų syk 
p. Kalvaitis ,per radio kalbėr 
jo. J. Sau ris užbaigė programą 
vargonais, gražiai išpildydamas 
keletą • melodijų. Reikia pripa
žinti, kad Budriko programai 
visados yra įvairus ir tikrai 
geri. Good luck.

— Klausytojas.

Lietuvių valanda

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

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

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. I>ake St.. 
tel. Columbus 0467 

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

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise; Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutį Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

Business Chances
_______

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Mainyčiu 
ir ant privatiško namo. 2057 W. 
22 Pi.

—o----
Skolinam Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
.1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
— - o---------

PARDAVIMUI pigiai bučernC ir 
grosemė, arti mokyklos. Savininkas 
5254 S. Washtenaw Avė, 

—O------

.... .. , . ..v Pereitą sekmadienį, baland-kadi iie esanti nekompctentis- v.. ...... . . • * i • žio 13 diena, lietuvių1 radio, . ka milijoną dolerių tvarkyti ir 7 ./ . ..č'hicaKoje WelJ! A Tį bu I programas kš slobes WOTL,
1 > j kurj rengia Jos. b. Budriko

muzikos krautuvė, buvo tikrai 
geras, žingeidus ir įvairus. Da
lyvavo du geri (baritomai—p. 
K. Sabonis, vienas iš seniau
sių ir geriausių lietuvių daini
ninkų, ir K. Pažerskis, iš jau
nesnių tarpo, lyg lenklyniuo- 
dami, viens ipo kitam gražiai 
sudainavo keletą, liaudies dai
nelių. Abu turi gražius bal
sus ir gerą dikciją. O Budri
ko orkestras, kuriam vadovau
ja! M. Jozaivitas ir Pctruševi- 

Chicago Daily News iš bal. I čia, 'šį sykį ištikro nepapras- 
14 d. įdėtas p. Joseph P. Pen- tai gyvai, aintisitiškai grojo į- 
tis straipsnelis “Koseiusko”, vairius lietuviškus šokius. Lai- 
kurį čia paduodame vertime: ke įprogramo gerb. A. Kalvaii- 

“Aš noriu pataisyti* klaidin- lis, Lietuvos Konsulas Chica- 
gą tvirtinimą, padarytą “Daily goję, pasakė gražią ir turinin- 
Nęws” Kovo 8 dieną, ikad di- gų kalbą apie asmeninį drau- 
(|ysis Amerikos revoliucijos gingumą, • veikimą organizaci- 
Kosciusko ir West Point karo jose ir dėjimą, pastangų' įgyti 
akademijos steigėjas buvęs Sla- geresnius šios šalies papročius, 
yas. Jis buvo lietuvis ne Sla-1 Taipgi sveikino visus su Vo
ras. Senai jau istorikų nusta- 

’ | tyta, kad lietuviai nėra Sla
vai. Jie sudaro,skirtingą ir at
skirą Baltijos rasės grupę su 
savo kaimynais Latviais arba 
Lėtais. Tai jau nustatyta, 
Lietuviai ir Latviai buvo 
minaičiai Gotų (Gudonų), 
nosios Romos nugalėtojų.

b

m. prasi- vo kompc ten tiška S. L. A. iž-1 
Įdės SjL.A. 36-tas Seimas. Sei- dą išauginti iki milijonui do-1 ( 
mas turės tęstis ne mažiau sa- Nerių, tai kaipgi jie galėtų bu- 
vaitės laiką. Sesijų vieta — Lie- H nekompetentiški tą milijo- 
tuvių Auditorija,. Prie seimo ną tvarkyli, čia žinoma, yra 
yra pradėtai rengtis gana pi ar smalsi komunistų akis į tą ne- 
ningai. P-nas J. Stungis; S.L.A. lemtą milijoną dolerių.
6-to apskričio pirmininkas, pri- “N.” Rašėjas.
rengiamąjį <larbą businčiaim-----------------------
seimui sutvarkė taip, kaid ro- j- • , • • •
dosi geriau ir nėra galima. Pen- j Lietuviai gina savo 
kios komisijos dirba išsijuosu- Rnr/Vffi
sios reikalais busimo seimo.' 
Galima išanksto pranašauti, 
kad šitas seimas bus ne vien 
sėkmingas parengimais, bet iir 
skaičiumi delegatų, šiame S.
L. A. seime numiaitoma virš 
500 delegatų, o kitu sykiu įga
li būt ir iki 600. Reiškia, sei
mas delegatų sikaitlingumu — 
atitiks Chicagos miesto didu
mui. įtaikė seimo Chicagos lie- 

Į tuviai susiliauks ne vien daug 
svečių-dlelegatų, bet ir svečių-Į J 
nedelegaltų. Nuo 'birželio 14 d. 
iki birželio 23 d. bus savos rų
šies atlaidų laikas — iš arti
mų ir tolimų kolonijų lietu
viai keliaus Chicagon. Jie čia 
aplankys seimo sesijas' paren
gimus, pasimatys su savo pažį
stamais draugais delegatais i'š 
tolimesnių kolonijų. Chicagos 
lietuviai busiančiu seimu irgi 
susidomėję — visi laukia tarsi 
didelės, iškilmingos ir labai re
tos šventės.

Birželio 16 d. š.

PRANEŠIMAS

----- o-----
Paskolos suteikiama 

j viena dieną
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

——O-------
PARSIDUODA bučernę ir groser- 

nė, labai geroj vietoj ant kampo.
2631 W. 39 PI.

EXTRA BARGENAS
Bučernė prie didelės grosernės ir 

clothing štoro. Turiu dvi bučernes, 
negaliu išlaikyti, o svetimi nepa
dirba darbo.

Kreipkitės:
2894 Archer Avė.

Phone Republic 4378

Lietuviai Chicagoje
Pirmieji lietuviai pradėjo ap

sigyventi Chicagoje apie laikus 
Hiaymarket tragedijos, tai yra 
apie 45 motai atgal. Dar gali
ma užtikti vieną kitą senelį, 
kuris su pasididžiavimu kalba 
apie tuos laikus, kiada 12 lic- 

. tuvių gyveno prie Canaltport 
Avė. (netoli dabartinių “Nau
jienų”), apie 20 lietuvių North- 
sidėje ir nedaugiau pustuzinio 
Bridgeporte. Jie veik visi viens 
kitą pažino, .jie buvo pirmieji 
pionieriai naujai augančios ko
lonijos. Seneliai taipgi pasako
ja. kad nors jų ir mažas bū
relis gyveno Chicagoje, bet 
draugiškumo pas juos mažai 
buvę. Vieni antrus pajuokda
vo, ypatingus pravardžiavimus 
viens kitam suteikdavo, o kai 
kadai ir skaudžiai apsipešdavo. i 
Kadangi lietuviai tais laikais | gresą. Basketbolinįnkų jauktas 
čia buvo mažai kultūriški, bu
vę žiaurus su viens kitu. Bet 
laikui einant lietuvių vis dau
giau ir daugiau plaukia, san
tykiai pradėjo itarp jų darytis 
švelnesni — pradėjo organi
zuoti draugijas ir imapijas, 
persiimti pavyzdžiais kitų kul- 
turiškesnių tautų žmonių gy
venimu, o su 1905 metais, už- 
liepsnojus Rusijos revoliucijai, 
pradėjo čia plaukti intelegen- 

w tiškesnės lietuvių spėkos. Lie
tuvių (gyvenimas atsistojo ant 
savų kojų.

Chicagos lietuvių draugijos
Kaip senai susitvėrė pirma 

lietuvių <|raugija Chicagoje, 
sunku pasakyti, — bet rodo
si, kad apie 35 metai atgal. 
Kuri lietuvių drau’gija buvo 
čia pirmutinė ir kaip ji tada 
buvo save pasivadinusi, dar ir
gi nėra aiškių prirodymų. Ži
nantieji pasakoja, kad Gedimi
no tlraugija Northsideje buvu
si pirmutinė, — kiti tai nu- 
ginčiįia. Bet kaip ten nebūtų 
— iki 1905 metų (baugijų bu
vo nedaugiausia ir veik visos 
jų buvo pavadintos Lietuvos 
kunigaikščių ir bažnytinių 
šventųjų vardais — saliunky- 
periai buvo jų tvėrėjai ir au
gintojai, pirmininkai ir iždinin
kai; žodžiu sakant, jie buvo 
tikri dvasiniai radai. (Po 1905 
metų labai laipsniškai pradėjo 
saliunkyperių vadovybė mažė
ti ir pagalios po jų dvasinės 
vadovybės liko veik vien baž
nytinės draugijos. Iki 1905 me
tų lietuvių draugijos buvo veik 
vien išimtinai pašelpinės, dai- 

xlės ir kitų kultūrinių draugi
jų kaip ir nebuvo. Tiesa, bu-

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

Iš PRIEŽASTIES sunkios ligos 
parsiduoda bučemė ir grosemė la
bai pigiai, su namu ar be namo. 
3213 So. Parnell Avė., Victory 8392.

BUČERNĖ ir groserne tarpe lie
tuvių ir svetimtaučių apigaidoj, už 
cash arba mainysiu ant mažo namo. 
1302 W. 103rd St. Tel. Beverly 2302.

Help Wanted—Malė

Cicero Naujienos
Raudonos Rožės Kliubas

Raudonos Rožės Kliubas, 
sporto srityje daro didelį pro-

jaučias išdidus, saiko kad juos 
ne bile kas gali įveikti. Biase- 
bolininkai irgi nesnaudžia — 
greitu laiku pradės lošius. Kliur 
bo orkestras turės velykinį Šo
kį, pats orkesitras (gros slavo 
pirmame parengtame vakare. 
Kliuibo narys Račkauškas po 
ilgos ir sunkios ligos pilnai pa
sveiko, daugiau ligonių Kliube 
nesiranda. Beje, paskutinį bir
želio nedejdienį -bus Kliubo pik
nikas Justicc Parke.

L. L. N. Bendrovė
Lietuvos Kareivių Draugija 

nutarė atsikreipti j kitas drau
gijas, kliuibus ir pavienius, kad 
L. L. N. Bendrovėje butų įves
tas balsavimas nuo serų. Daug 
į vairių draugijų yra pirkę šios 
bendrovės Šerus, 'bet šiuo Lai
ku šitą bendrovę kontroliuoja 
raudonieji broliai. Lietuvos 
Kareivių Draugijos tarimas ko
munistams įvarė kinkų drebėk 
jiimo ligų. Bet kaip ten nebū
tų, šitas L. K. D-jos tarimas 
yra sveikintinas, turbūt, nėra 
kitos korporacijos Illinois val
stijoje, kurioj eitų balsavimas 
ne nuo šėtrų skaičiaus. Iki šio
lei organizuota komunistų gru
pė pilniai šeimininkauja, bet tas 
bus neilgam. Tiesą pasakius, 
šitokie balsavimai — rankų pa
kėlimu ar kaip kitaip — nėra 
liegališki, jeigu nėra (balsuoja
ma nuo Šerų skaičiaus.

Komunistų smalsi akis į 
milijoną dolerių

Musų miesto kaip ir
miestų komunistai yra labai su
interesuoti S. L. A. Jie įvai
riausiais bučiais niekina S. L. 
A. Pildomąją Tarybą, sako,

kitų

kad 
gi- 
se- 
Di-

Lietuviams

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

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

CLASSIFIED ADS.
REIKIA patyrusių shearmanų i 

geležies atkarpų yardą. Kreipkitės 
Peoples Iron and Metai Co., 5835 S. 
Loomis St.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

REIKALINGAS jaunas stiprus 
vyras abęlnam dirbtuvės darbui. 306 
W. 29 St.

Svarbu
Poras dienų atgal buvau nu

vykęs Northsidėn. Eidamas 
Wabansia Avė., prieš pat šv. 
Mykolo bažnyčią, žiuriu yra 
puikus bučernes- ir grosernės 
štoras — pridėta daug kilbasų. 
palengvicų 
dalykų iš 
dun, nugi 
dešros iš 
mandagiu
gražiai atrodanti moteriškė. Aš 
tuoj kiek pasipirkau lietuviškų 
dešrų ir kitko ir leidaus namų 
link. Vėliau sukviečiau buri kai
mynų, kad lietuviškos mėsos 
paragavus. Visi sutikome vien
balsiai, 
mėsa 
ypačiai 
prastai
lietuviškam skoniui.

Pasiuva Dreses 
Moterys nusipirkit materijoj, 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, utaminke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perinto j ai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business §ervice

REIKALINGAS barberys vakarais.
Atsišaukite greitai.

4500 So. Marshfield Avė.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, pavienis, ųnijistas ir pa
tyręs. Kreipkitės 1136 Independence 
Blvd., i basementą.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

REIKALINGAS siuvėjas prie ko- 
stumeriško darbo.

2537 W. 63rd St.
-----------

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusiu skudurų sor- 
tuotojų- moterų d.el skudurų šapos. 
Kreipkitės Peoples Iron and Metai 
Co., 5835 S. Loomis St.

ATVAŽIUOKITE IR PAMATYKITE 
musų iškirstas žemes Menominee 
paviete, Michigane. Geraiusias pie- 
ninkystės pavietas visoje Michigan 
valstijoje. Užtektinai dobilų. Už 
nedidelius kaštus žemė gali būti pa- 
vertsa i derlingas farmas. Galima 
pirkti tą žemę nuo $5 iki $10 už 
akrą, žiūrint apielinkės. 
liai. 
arbą

Miscellaneous

ir kitokių maisto 
Lietuvos. Einu vi- 
sakau ar šitos visos 

Lietuvos? “Taip”, 
balsu atsakė jauna

Tel. Lafayette 713b

Studebaker ir 
Erskine

PATENTAI, copyrlyhta — išradimai vi. 
eokloa rūšies.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chlcaco Ava.

Brunswlck 7187

Geri ke- 
Del platesnių žinių rašykite 

atsilankykit pas
WM. MAURER, 

13785 Leyden Avė., 
Riverdale, Chicago, III. 

Tel. Intęrocean 9709

kad iš Lietuvos visokia 
yra daug gardesnė, o 

šita mėsa buvo nepa- 
gardi, tikrai tinkama

Aš patarčiau visiems lietu
viams, o ypačiai Northsidie- 
čiams atsilankyti pas p. Wm. 
Nausėdą, 1645 Wabansia Avė. 
Jis čia užlaiko visokiausios mė
sos iš Lietuvos. Mėsa nepapras- 
taiį gardžiu skoniu. Mano drau
gai, y kurie sykiu su manim val
gė lietuviškos mėsos pietus, nu
sitarė visi važiuoti pas p. Nau
sėdą pasipirkimui mėsiškų da
lykų iš Lietuvos, o ypačiai ar
tinantis Velykoms reikia pada
ryti atgavėjimą su lietuviškoms 
dešroms, kurios’yra atvežtos iš 
Lietuvos ir gaunamos pas p, 
Nausėdą, 1645 Wabaiisbi Avė., 
Jirieš Šv. Mykolo Bažnyčią — 
lengvus suradimas visiems.

Su pagarba

JOE WASKE

(Apg.)

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

MILDA
THEATRE

3140 g. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Balandžio 15 ir 16

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Street of Chance”
Įdomus veikalas

Dalyvaujant 
WILLIAM POWELL

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Nigrft Owls”

Kalbančio! italo*.

Tel. Republic 50f>9 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

 Exchange~-Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, 
nius.

C.

farmas, lotus ir visokius biz-

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

Yards 6751

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Gret
ai taisome stogus visokios rūšies, 

bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbų mieste. Kedzie 8463.

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

Tel. Brunsvvick 9131

BRIDGEPORT " 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Tel. Lafayątte 7554
WM. BENECKI

MALEVOJU IR POP1ERUOJU 
Naujausios madbs popiera. 

Pigiai. Greit. 
Darba varantuoju.

3542 So. Franci^co Avė.

• Res. Yards 44013oulevard 6520
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

______Automobiles______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

NAUJAS 3 flatų namas North 
Saidėj, 3 po 5 kambarius, mainy
siu ant grosernės, bučemės, su na
mu ar be namo, gausite tikrai ge
rą dylą. t

2892 Archer Avė.
2 lubos iš užpakalio

FORDS—FORDS
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

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

$395

$375

$495
$335

Late
1929
1929

trunk
1929 Standard Coupe; run only 

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

$335 ir augš.
Packard 26 sedan, 6 cyl.
Buick 27, 4 door sedan ..
Nash 27, coaęh .............. ... ,__
$20 iki % jmokėti, likusius i 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA geras namas Brigh- 
ton Park apielinkėj, 2 po šešis kam
barius. Namas yra gerame padėji
me, su modernišku įtaisymu; vir
šus yra medinis, o apačia muro, ir 
vieno karo garažas. Rendos neša 
$65 i mėnesį. Pamatę narna daži- 
nosite kainą. 4250 S. Campbell Avė., 
Chicago, III.

$395
$275
$265

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

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

Victory 4898 
Chicago, I1L

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
nais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali jrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 208Ž

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 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir gro'tas pnlarn^vima?.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI lotas, kuris ran
dasi Musele Shoals, Alaba. Arba 
mainysiu ant 1930 Buick. J. C. Mou- 
steiko, 902 W. 38 PI. Phone Yardą 
0888,

*
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