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23 Žmonės Žuvo Per Audras 
Vidurinėse Valstijose

Audros su lietum ir ledais kliudyta ir Chi- 
caga, kur du žmonės užmušti, keli su
žeisti ir daug žalos padaryta

Vidurinėse valstijose ketvir
tadienio naktį siautė smarkus 
viesulai ir tornadai, per ku
riuos, telegramų* pranešimais, 
<ivi<l<'šimt tr\\s ai- daugiau žnio- 
nių buvo užmušti, daug kitų 

sužalota ir didelės materijali- 
nės žalos padaryta.

Tornadai siautė septyniose 
valstijose. Užmuštų žmonių bu
vo: Nebraskoj — 4; Minneso- 
toj — 5; Kansas — 3; Missou- 
ri —- 5; Illinois — 1; North 
Makotoj — 1; Iowa — L

Be šitų septynių, audros kliu
dė taipjau ir kitas gretimas 
valstijas. >.

Smarkios vėjo audros su lie
tum. ir ledais buvo kliudytas 
ir Chicagos miestas, kur taip 
pat padarė stambios žalos. 
Skaudžiausiai nukentėjo Bever- 
ly Mills distriktas, kur kelio
lika stogų nunešta, daug me
ilių išlaužyta, du žmonės už
mušti ir keletas kitų asmenų 
sužaloti.

Sako Maskvos ko- 
minterno agentai 
kurstą riaušes Am.
New Yorko slaptoji policija su

ėmus dokumentų, parodančių 
kominterno darbuotę Jungt. 
Valstybėse

NEW YORlKAS, geg. 2. — 
Policijos komiai j onierius W ha
le n paskelbė fotostatinius neva 
rusų dokumentus, kuriuos jo 
slaptoji policija suėmus ir ku
rie neva parodo, kad komuni
stų nuolatos sukurstom! strei
kai ir riaušės Jungtinėse Val
stybėse yra tiesioginis mask
viškio komunistų internaciona
lo darbas. Dokumentuose mini
mos ir \ išlaidos streikams ir 
neramumams.

Vienas tų dokumentų yra ra
šytas ant sovietų “Amtorgo” 
— prekybos atstovybės Ameri
koje — (blankus. Tame laiške 
v ra išvardyti trisdešimt asme
nų, vyrų ir moterų, Maskvos 
atsiųstų j Ne\v Yorkų slaptam 
darbui. Jų tarpe yra vienas 
Delgass, kurs esąs vienas buk
liausių Maskvos čekistų, kita
dos buvęs artimas Dzeržinskio, 
čekos viršininko, draugas. Ten 
yra taip pat minimas Borisas 
Skvirskis, “neoficialus sovietu 
ambasadorius“ ir rusų infor
macijų biuro VVashingtone gal
va, kurio žinioj esą pinigai, 
išmokami “Amtorgo GPU [če
kos] skyriui.”

Vienas dokumentų yra da
tuotas Maskvoj 1930 m. sau
sio 3 dieną ir adresuotas “drau
gui G. Grafpenui.“ Grafpenui 
pranešama, kad kominterno va
dų nutarimu jis siunčiamas vėl 
į Jungtines Valstybes kaip ge
neralinis tos organizacijos at
stovas. Jam įsakoma vykti į 
Seat tie, Wash., ir ten įsteigti 
laikinį “Amtorgo“ skyrių, o vi
si archyvai ir nelegalus dar
bai kad butų siunčiami į Mas
kvą krovinių laivais. Tarp ko
vo 16 ir 26 dienų jis turįs su-

šaukti Seattle visų “musų“ ge
neralinių atstovų mitingą, kur 
jiems turį būt duotos instruk
cijos ir literatūra gegužinės de
monstracijoms organizuoti. Pi
nigų jie gausią iš draugo Skvir- 
skio.

Prie laiško yra pridėtas są
rašas dviejų dešimčių iš Mas
kvos atsiunčiamų asmenų, ku
rie Grafpeno turį būt paskir
styti šitaip: New Yorko val
stijai 7; Massachusetts — 3; 
Illinois — 3; North Carolina
— 3; South Carolina — 1; 
Pennsylvania — 3; Connecti- 
eut — 1; Michigan — 2, ir 
Georgia — 2.

Grafpenui įsakoma darbą 
Seattle baigti per 6 mėnesius 
ir po to grįžti į New Yorką.

Dokumente, datuotame 1929 
m. gruodžio 16, Maskvos ko
minterno vykdomasis komite
tas rašo “mielam draugui Saul’- 
ui“ šitaip:

“Ryšy su artėjančiu ekono
miniu krizių Jungtinėse Val
stybėse reikia, kad visi jūsų 
žinioj esantieji pinigai butų 

perduoti draugui lažai prole
tarų frontui sustiprinti. Tuos 
pinigus turi sudoroti Amerikos 
K. 'P. [komunistų partijos] ko
mitetas, kuris išleis juos la
biausiai krizio paliestuose sky
riuose, tai yra tekstilės, ka
syklų, kailių ir kitose pramo
nėse.”

Dokumentai esą falsifi
kuoti. sako Skvirskis
VVASHINGTONAS, geg. 2.

— Boris E. Skvirslky, sovietų 
informacijų biuro Washingto- 
ne vedėjas, pasakė, kad Netv 
Yorko policijos komisijonie- 
riaus VVhaleno paskelbti doku
mentai, busią .maskviškis ko
munistų internacionalas kurs
tąs riaušes Jungtinėse Valsty
bėse, esą sufabrikuoti.

Britų ambasada vėl im- 
portuosis gėrimus

WASHIN(rrONAiS\ geg. 2.
— Britų ambasados valdinin
kai pranešė, kad ambasada da
bar vėl i m po r t uos; s gėrimus 
savo personalo reikalams.

Pirmiau buvęs britų amba
sadorius Sir Esme llovvard 
svaigiųjų gėrimų i m pm davimą 
•buvo sustabdęs.

Kinų taikos delega
cija išvyko į Maskvą

A NTCjI I A.J l rS, Kinui, ’2.
— Iš Harbino išvyko į .Mask- 
vų Kyli) Kinų Geleži n keli o pir
mininkas Mo Tehui, lydimas 
Iketurių svarbiausių delegatų, 
atstovaujančių Nankino ir Muk
deno valdžioms, ir viso štabo 
sekretorių ir technikos eksper
tų. Mat gegužės 15 dieną Mas
kvoj prasidės kinų rusų kon
ferencija susitarti dėl Rytų 
Kinų geležinkelio administra
cijos, o taipjau ir dėl kitų svar
bių politinių ir diplomatinių 
klausimų.

Radikalų profesorių 
polit-konferencija
OBERLIN, Ohio, geg. 2. — 

Olberlino kolegijoje vakar pra
sidėjo akademinė konferencijai 
dėl politinių partijų ateities.'

Svarbiausi kalbėtojai konfe- 
rencijcje yra; Harvardo kole
gijos profesprius T. N. CaTver, 
ekonomistas; Illinois universi
teto prof. J. W. Gamer, poli
tinių mokslų autoritetas; Nor
mai! Thomas, įLeague for In- 
dustrial Democracy egzekuty- 
vo direktorius, ir Columbia uni
versiteto prof. ’ John Dewey, 
League for Independent Poli- 
tical Action pirmininkas.

Poistėd^iai laikomi dienomis 
ir vakarais. Po kiekvienos kal
bos eina diskusijos, kuriose da
lyvauja taipjau studentai ir 
kviestieji svečiai.

Ta konferencija parodo, kad 
Amerikos universitetai ir kole
gijos ima vis labiau domėtis 
gyvaisiais politikos ir visuome
nes klausimais.

Ištraukia jūreivius 
iš Nikaraguos

■PANAMOS MIESTAS, gefi. 
2. — Einant nutarimu paleng
va ištraukti iš Nikaraguos oku
pacines Jungtinių Valstybių jė
gas, gegužės 13 dieną Puerto 
Cabezasą apleis 105 Jungt. Val
stybių jūreiviai. Jiems evakua- 
vus, Puerto Cabezas srity ne
beliks nei vieno Amerikos jū
reivio.

Lagūna Beach, Cal.
[▲Mantie ttad Paclfio Photo]

— P-ios Doris Murray Palmer vasarnamis. Tame vasarnamyj Adele Ritchie 
nužudė p-ią Palmer, o paskui pati nusižudo

50 žmonių sužeista 
muštynėse su polici
ja Ispanų sostinėje

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
2. — Raitoji policija kardais 
puolė minias žmonių, kurios su 
demonstracija pasitiko atvyku
sį iš Salamancos garsų libe
ralų vadų, Miguelį de Unamu- 
no, Salamancos universiteto 
rektorių. Kautynėse apie pen
kiasdešimt asmenų buvo sužar 
loti.

Minios buvo susirinkusios ge
ležinkelio sitoty, ir kai trauki
nys su laukiamu svečiu prisi
artino, demonstrantai ėmė 
šaukti:

“Valio respublika! Šalin mo
narchijų! Mirtis, karaliui!“

Tai buvo policijos puolimo 
<lei n(> n s t ra n t ų priežas t i s.

Maištininkai Brazili
joj nukovė 50 po

licininkų
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 2. — Iš Rarahylbos, Bra
zilijoje, praneša, kad netoli nuo 
Princezos maištininkų 'būrys iš 
pasalų puolė ir nukovė ketu- 
ria|sd'dš|i'mt valstijos policini.it 
kų.

Per pastaras keletą dienų bu
vo penkiasdešimt policininkų 
nukauti.

LIETUVOS ŽINIOS
Dar apie atidavimą Lie

tuvos degtukų mono
polio švedams

KAUNAS, bal. 12. — šian
dien Lietuvos vyriausybė pasi
rašo su Švedų degtu/kų, .sindika
tu sutartį, kuria einant, minė
tam sindikatui a/tiduodama tam 
tikromis, sutarty numatytomis 
sąlygomis 35 metams išimtina 
teisė gaminti ir pardavinėti 
degtukus Lietuvoje.

Be Lietuvos rinkai pagamin
tų degtukų sindikatas turės 
eks-portuoti iA ii uit-1 u-vos kasmet 
1’2 mil. degt ūkų (Dėžučių ir 1,000 
lonų degtuku šiaudelių.

Be to, b-vė ne vėliau trejų 
metų po sutarties pasirašymo 
turi paleisti prie Nemuno, ne 
žemiau Vilkijos, popieriaus fa
brikų, kuris turės pagaminti į 
metus ne mažiau 4,(XX) tonų

Francijos ambasadorius 
nebegrįš į Maskvą

PARYŽIUS, geg. 2. Jean 
Herbe! te, Francijos ambasado
rius sovietų Rusijai, vakar tu^- 
rėjo ilgoką pasikalbėjimą su 
užsienių reikalų ministeriu 
Briandu ir, kaip girdėt, jis 
nebegrįš į Maskvą. Jam bu
sianti duota kita diplomatine 
tarnybai. Nors Franci jols vy
riausybė nenori oficialiai nu
traukti santykių su sovietų Ru
sija, tačiau Herbette’o vieton 
naujo ambasadoriaus Maskvai 
kol kas nebusią paskirta.

Kruvinos muštynės 
Kuboj per gegužinės 

demonstracijas

kGRAS.

Rockefeller davė fran- 
euzams dar 3!4 mili

jono doleriu
PARYŽIUS, geg. 2. — Rocke- 

feller Foundation patlovanojo 
dar 3% milijono dolerių Pa
ryžiaus Universiteto Miestui. 
Pirmiau jis dovanojo 2 mili
jonu dolerių.

Laivynų sutartis pa 
teikta senatui

2. 
pa? 
kit-

AVAS'HINiGTONAS, geg.
— Prezidentas Hooveris 
siuntė senatuį juros sutartį, 
ri buvo padaryta penkių did
žiulių juros valstybių konfe- 
rei i ei j o j e Londone.

Lydimame laiške prezidentas 
trumpai parašė, kad prašąs se
natą patvirtinti juros ginklų 
sumažinimo ir apribojimo su
tartį, Jungtinių Valstybių, Di
džiosios Britanijos, Japonijos, 
Franci jos ir Italijos pasirašytą 
Londone 1930 metų ‘balandžio 
22 dieną.

Siūlo 10,000 zlotų už pa- 
sikčsintojų Varšuvo

je susekimą

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

Iš viso gražu ir vėsu; vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 60° ir 690 F.

šiandie saulė teka 5:44, lei
džiasi 7:19. Mėnuo leidžiasi 
1:13 ryto.

Zakristijonas užmuša 
kunigą dėl algos

TERNI, Italija, geg. 2. — Su
sikivirčijęs dėl mokamas jam 
menkos algos, zakristijonas 
Benetletto Moscatelli peiliu nu
dūrė kunigą Salvatore Colellą. 
Papildęs žmogžudybę, zakristi
jonas pabėgo į Romą ir ten pats 
pasidavė policijai.

Portugalija siūlo šve
dams degtukų mono

poli už paskolą
LlISAiBONAS, Portuigialija, 

geg. 2. — Portugalijos vyriau
sybė pradėjo derybas su šve- 
dų-Amerikos Degtukų kompa
nija dėl 12 milijonų dolerių pa
skolos. Už paskolą portugalai 
siūlo savo degtukų monopolį.

Zzyzz... Zzzyn... Zyxx — 
ne, tai ne Zyzimas: 

tokios pavardės
Ką tik išleistoj naujoj San 

Franęisco miesito adresų kny
goj yra paduotas šitoks vieno 
piliečio vardas pavardė: Ptdro 
Zyxx.

Chicagos telefonų knygoj ra
site pilietį vardu A. Zzynck, 
bet Ne\v Yorko Jclefonų kny
goj rasite ir Zebediali Z. Zzyz, 
ir Gan t ar ra na Zzyzz, ir Mar
got WMson Zzzyn.

VARšUVA, geg. 2. — Len
kų vyriausybė, dabar paskelbė 
sumokėsianti 10 tūkstančių zlo
tų dovanų tam, kas suseks ir 
išduos asmenis, bandžiusius iš
sprogdinti sovietų ambasadą 
Varšuvoje.

Vis tik progresas: kole
gija panaikina bibli

jos klases

Suėmė tris Maskvos ko
minterno agentus

VARŠUVA, įgeg. 2. — Pra
neša, ikad Baranovičiuose tapo 
suimti trys maskviškio komin
terno agentai, organizavusieji 
komunistų rajonų komitetus.

Detektyvas nušovė mo
teriškę ir pats nusižudė

PLA1NFIELD, N. J., geg. 2. 
— Rutherford Dalley, 52, ku
ris tarnavo vienam vietos ban
kų detektyvu, šiandie nušovė 
čia M r s. Idą Gckis, 30 metų 
amžiaus moteriškę, paskui pats 
nusišovė.

Mrs. Gekis buvo dviejų vai
kų motina. Gyveno pasimetus 
su vyru.

AMHERST, Mass., geg. 2.— 
Nežiūrint tam tikrų elementų 
protestų, Amhersto kolegija pa
skelbė, kad nuo ateinančio ru
dens visos religijos klasės pa
naikinamos. Tas klases dabar 
lanko 106 studentai.

Pasikorė žmogžudys
KAUNAS. — J. Kairys už 

plėšimą buvęs 8 metus kalėji
me ir 1929 m. paleis/tas, kri
minalinės policijos žiniomis jau 
vėl buvo padaręs kelis sunkius 
nusikaltimus, o balandžio 7 <1. 
nušovęs ūkininką Skačkauską 
ir už tai areštuotas daboklėj 
pasikorė.

HAVANA, Kuba, geg. 2. — 
Begia mieste, nuo Havanos 
skersai įlanką, vakar per pila
mosios gegužės demonstracijas 
įvyko didelių riaušių, kai po
licija bandė: sulaikyti demon
strantų minią. Policijai į pa
galbą buvo atsiųstas kariuome
nės būrys. Kautynėse buvo vie
nas policininkas ir vienas de
monstrantų užmušti, šimtai ki
tų sužeisti. Kelios mokyklos 
ir busai buvo sudeginti.

Biaušės pagaliau buvo likvi
duotos ir mieste paskelbtas ka
ro stovis.

popieriaus.
B-vė apsiima išpirkti visus 

Lietuvoje esančius degtukų fa
brikus.

B-vė duoda Lietuvos valsty
bių 6 mil. dol. paskolą, kuri 
realizuojama 
1932 m. baj. 
alizuojamc^ 
skola iš 6%^ 
Už degtukų
Lietuvos valstybei 3,5 centus 
akcyzo (iki šiol buvo mokama 
2 c.), tačiau degtukų kaina 
lieka ta pati.

4-mis dalimis iki 
1 d. (2 dalys rė
dą r šiemet). Pia- 
ir 9,3% emisijos, 

dėžutę Ib-vė moka

Kariuomenės teismas

Akmenimis bombarda
vo Japonijos konsu

latą Harbine

Kovo 26 d. Šiauliuose Ka
riuomenės 'teismas sprendė buv. 
Tauragės pučistų bylą, kuriuos 
nuteisė: Galinaitį ir Guriejavą 
— kalėti kol gyvens, Kilevą ir 
Venvelį po 6 metus sunkių dar
bų kai. ir Armoną 15 m. sun
kių darbų kalėjimo.

TOKIO, Japonija, geg. 2. — 
Iš Barbino, Mandžurijoj, pra
neša, kad praeitą naktį minia 
kiniečių ir korėjiečių radikalų 
akmenimis bombardavo ten Ja- 
panijos konsulatų. Konsulato 
langai buvo išdaužyti. Kinų 
(policija suėmė 32 asmenis kaip 
bombardavimo dalyvius.

KAUNAS. — Žemės ūkio rū
mų valdyba netrukus sukvies 
specialią gyvulių augintojų or
ganizacijų atstovų ir gyvulių 
ūkio šakos žinovų komisiją, ku
ri svarstys, kaip pagerinti mu
sų krašto vietinius galvijus.

Francuzų aviatorius 
skrenda i Braziliją

Francija, geg.PERiPIGAN,
2. Francuzų aviatorius Jean 
Hermoz šį rytų išskrido iš čia 
kelionėn į Braziliją.

KAUNAS. — Finansų mini
sterijos kredito komisija nutau 
rė paskirti kreditus pagrindi
niam kapitalui sudaryti šioms 
kredito draugijoms: - Naumies
čio (Taur.) smulkaus kredito 
draugijai 15,(XX) litų, A. Pane
munės — 2,500 lit., Slavikų — 
2,500 lit.; Kretingos — 1-5,000 
lit., Smilgių — 5,(XX) lit., Suba
čiaus — 2,000 lit. ir Nemajū
nų smulk. kredito draugijai —- 
5,000 litų.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

Naujienų cfisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.
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KORESPONDENCIJOS
Westville, III.

p r-,f* _____
Westvillės lietuviai gyvena, 

sakysiu, plačiai. Namai pasta
tyti ant 50, 60 pėdų arba ir 
platesnių lotų. Aplinkui jų 
gražios. apžiūrėtos pievelės. 
Ketai pastebėsi toki namų, ku
rio maleva luptųsi jau. Pasi
žiūri į namų, ir, mieruojant 
Chicagos standardais, atrodo, 
kad tame name gyvena jei ne 
milionierius, tai šeima, kurios 
turtas siekia didoka krūva pi
nigų. Tikrenybėj gi čia gyve
na veikiausia mainieris. pra
kaitu užsidirbęs duona sau ir 
šeimynai.

Westvffle, III.
Dvejos prakalbos

šiandien, gegužes 3 d., 7:30 
vai. vakaro, yra rengiamos pra
kalbos darbininkų šventei pa
minėti. Kalbės V. Poška.

Sekmadienį. gegužės 4 d., 
2:30 vai. po pietų, įvyks kitos 
svarbios prakalbos, kurias ren
gia mainieriai. Kalbės Alexan- 
der Howat, reorganizuotos uni
jos prezidentas, John Walker, 
finansų sekretorius, ir kiti 
stambus unijos vadai. Jie kal
bės apie unijos reikalu. Visi 
bukite prakalbose.—N.

iPaciiic and Atlantic Photo]

Londonas. — Gen. Juliau Byng, 
kuris pagarsėjo laike karo, re
zignavo iš Londono policijos 
komisionieriaus vietos, dėl ligos 
ir senatvės. Jis yra 68 metų 
amžiaus.

ksmo komedija/ “Aš Numi
riau”, kuri publikai patiko kuo- 
geriausiai ir artistai savo roles 
atliko pusėtinai; ypač gerai at
liko “tarno” rolę V. Raila. Mu- 
zikališką programą išpildė su
kviestų svetimtaučių muzikų 
sykiu ir K. L. J. S-gos stygų 
orkestrą. Linkėtina J. S-gai 
<jr daugiau panašių vakarų su
rengti.

ir apsukriai, ir po 45 m. buvo 
pripažintas laimėtoju. Verta 
pastebėtą kad Gansonas buvo 
atsilankęs ir į viršminėtą. šokį.

ko Komaras perkrito ant gal
vos per virvę ir daugiau nepa
jėgė atsikelti, nes virsdamas 
amt galvos neteko sąmonės. Kad

žiūrėtojai baubė Stasiakui vis
gi pastarasis buvo pripažintas 
laimėtoju.

—Visur Dalyvavęs.

Westvilljėje tur būt visi gy
ventojai pažįsta vienas kita. 
Kai tik atvykau čia ir apsisto
jau, tai išėjau “pažiopsoti”. Ir] 
keista—praeiviai atydžiai kuo
ne kiekvienas pažuri i mane. 
Manau: “Kodėl jiq taip žiuri— 
ar mano švarkas prairęs, ar 
kaklaraištė nusisuko ant spran
do?’

Well, paaiškinimas lengvas: 
pasirodžiau svetimas žmogus, 
tai vietos piliečiai ir dvikste- 
rėja atydžai, tartum norėdami 
patirti, kas per paukštis esu.! 
Su vaikais kas kita: iš> jų kuo
ne kiekvienas pasakys jums 
“alo!”

Užėjus kalbai apie vaikus, 
prisiminsiu ir apie mokyklas. 
Miestas turi keletą pradinių 
mokyklų ir viena aukštes'najų1 
— high school. Ir štai net šio
je aukštesnėje mokykloje bent 
pusę mokinių sudaro lietuvių*

Grand Rapids, Mich.
Vanagaičio ir Olšausko 

koncertai

Mes Grand Rapidso lietuviai 
lyg ir skirtingi nuo kitų mies
tų letuvių. Kuomet kitų mies
tų lietuviai per spauda garsina 
savo parengimus, tai mes gar
siname tik įvykusius parengi
mus. Pavyzdžiui. A. Vanagai
čio ir J. Olšausko koncertas 
įvyko balandžio 25 d. Prieš šį 
koncertų nieko spaudoj nebuvo 
minėta. Ir tik dabar prisisei- 
na vienų kitą žodį tarti.

Keikia pasakyti, kad Vana
gaitis ir Olšauskas šios žiemos 
sezonu musų mieste davė jau 
trečią iš eilės koncertą. Ir vi- 
visi gana gerai pavyko. Pub
likos į visus tris koncertus pri-

pažįsta, kad tai didelių gabumų 
jaunuolis. Linksma, kad ir 
musų jaunimas stengiasi kuo 
nors pi'isižymėti.

Beje, turiu priminti, kad 
magijos vakaras įvyks detroi- 
Lečiams gerai žinomoj Lietuvių 
Svetainėj.—Rast.

Balandžio 25 d. Toronte įvy
ko “Arena” auditorijoj risty- 
nės, kuriose dalyvavo pasižymė
ję lietuviai ristikai, Komaras 
ir Gansonas. i Pirmą “bautą” 
turėjo Gansonas su stipriu prie
šu rusu, kurio pavardės nepa
menu. Kad ir buvau girdėjęs 
iš laikraščių apie Gansoną, bet 
piekuomet nemaniau, kad 
“Jackis” galėtų taip pasirodyti. 
Gansonas tai buvo vienas iš ge-

kur lietuviai turėjo progos jį 
pamatytu

Paskutinėj poroj ritosi Ko
maras su lenku Stasiaku. Lai
kas buvo paskirtas' 2 ar 3 “bou- 
tuose”, t. y. iki galutinos per
gales. Pirmą “boutą” po 45 m. 
Komoras priplojo lenką prie 
matraso. Amtram “boute” at
sitiko visai netikėtas įvykis. 
Stasiukas sudavė smarkiai su 
alkūne Komarui per galvą, nuo

>. <♦>• >:< :..w «•
z.
$i '

i u ozo babravičiaus koncertas
M gciiužio-inay 11, 1930
£ lietuviu auditorijoj
č ' 3133 so. halsted st.
$ 8 v. v. .
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Toronto, Ont
• • J
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Vykęs vakaras

Iš visų Toronto lietuvių va
karų ar šiap kokių pasilinks
minimų, tai teks pastebėti, kad 
balandžio 21 d. K. L. J. S-gos 
surengtas vakaras buvo vienas 
iš įdomiausių, ir publikos, kad 
ir pirmadieni, priėjo plina sve
tainė. Buvo sulošta vieno vei

PILNAS PATARNAVIMAS PO VIENU STOGU

Maudynės Kamb.
Setas

Parcelianu enameliuota 
maudynė, blizgančio china 
klozeto autfitas su ąžuolo 
ar beržo mahogany kloze
to sėdyne ir geležinė 
enameliuota nulenktomis 
briaunomis prausykla. Pil
nai su visais nikeliuotais 
trimingais.

ELEKTRIKINIAI REIKMENYS

lietuvių vaikai— bernaičiai ir j 
mergaitės.

Kai užbaigia aukštesniąją 
mokyklų -kur tuomet dingsta 
ši jaunuomenė ? Dauguma ai t 
leidžia Westvillę ir vyksta Chį- 
cagon. Detroitą n, New Yorkan 
arba net ir Floridon. Westvi lie
jo jiems sunku gauti tinka
mas darbas, o ir progų ateičiai j 
mažai čia yra.

Iš čiagimių lietuvių miesto1 
darbus dirba ir urėdų pareigas i 
eina pp. Šimkus, šlikas, Mela
gis, Lucką ir keletas kitų. Li
kusios VVestivillėje yra kelies 
lietuvaitės jų tarpe p-lės Ke-I 
duliuiės. Viena panelių Redu- 
liučių, būtent, p-lė Elena, tar
nauja vietos banke jau dau-l 
giau. kaip dešimtį metų ir yra Į 
įgijusi puikų vardą ir atsako- 
mingą vietą.

Tur būt nesuklysiu pasakęs, 
kad ji yra viena populiariškiau-,

sirinkoi pilna svetainė. Ir gali
ma sakyti, publika veik rink
tinė. Reiškia, susirinko tik to
ki žmonės, kurie myli dailę. 
Taigi netiesa, kaip kiti sako, 
jog Grand Rapidso lietuviai 
skirtingi nuo kitų, mie^įų lietu
vių, ir kad jie nesupranta, kas 
yra kultūringa. Visai ne. Tik 
reikia parengti tokius parengi
mus, kurie, kaip dailės, taip ir 
kultūros žvilgsniu randa žmo
nių* simpatiją, tai Grand Ra
pidso lietuviai juos noriai lan
kys. '

Kas link pačių artistų, tai 
čia man nereiktų visai rašyti, 
nes juos jau žino veik visa 
Amerikos lietuvių visuomenė. 
Bet aš noriu tik pažymėti, kad 
musų mieste lankėsi1 gana daug 
įvairių artistų. kaip tai: M. 
Petrauskas su savo grupe, dai
nininkas Olekas iš Lietuvos su 
savo draugais, Pilka su “jau
nuoliu” Skinderiu ir 1.1. Bet

Nepraleiskite Progos
I

$» *>• *

Atsidarė vieta nepaprastų galimybių 
, Real Estate Kilimo

Elektrikiniai reikmenys būna reikalingi kada mąstote apie malevas, geležinius daik
tus, plumbingą ar apšildymą, šis pridėtas patarnavimas' yra didelis parankumas' kos- 
tumieriams, ir mes galime pasiūlyti visį;ą kas tik yra reikalinga namams, nereika
laujant nė žingsnio eiti iš musų sankrovos! Moderninė šeimininkė reikalaują elektri- 
kinių parankumų — mes juos turime — ir musų didelė pirkimo pajėga leidžia mum/ 
pasiūlyti tas reikmenis’ už didelį -sutaupimą!

siu jaunosios lietuvių kaitos 
“atstovų” lietuviškoj VVestvillė- 
je. P-lė Reduliutė, beje, šie
met, yra “Naujienų” kontestan- 
tė, ir greitu laiku ji užėmė 
kon teste vieną pirmųjų eilių. 
Tik, deja, susirgo jos motina, 
ir tai sutraukdė p-lės Reduliu-

nei vieniems nepavyko publi
koje tokią simpatiją.įgauti, ko
kią įgavo Vanagaitis ir Olšaus
kas. Čia vos praėjo vienas po 
kitam jų koncertai, — trys iš 
eilės. Ir da nei pavasaris ge
rai neprašvito, o jau lietuvių 
visuomenė laukia rudens, kada

lės darbą kontestui, nes gali- juodu vėl atvyks duoti kon- 
ma sakyti, namų priežiūra teko certą. Mat, Vanagaitis atei-
jai rūpintis.

Lietuviai VVestvillėje yra, 
miesto šeimininkai. Bendrai! 
imant, miestas tvarkosi, mani 
rodosi, tikrai demokratiškai. 
Kiekvienas opesnis miestui 
klausimas iškeliama aikštėn. 
Jį išdiskusuoja, apsvarsto ir 
taria, galima, sak^di, visi, kas

nantį rudenį prižadėjo atvykti 
su visa savo grupe ir duoti dar 
geresnį programą. Linksma 
yra, kad musų artistams taip 
puikiai sekasi, ir tuo pačiu 
laiku reikia pagirti musų lietu
višką publiką, kad ji taip skait
lingai lanko tokius parengimus.

—S. Naudžius.

iki

ne

kavalką, kol ji

išdalintos. Ta 
yra gražiausia 
vienintelė pa-

Plumbingas-Apšildymas

remo-

m

Lhe Dictates of Fashionr-^’JUST KIDS

AM MOLIUS )S GETTin' 
KIH X0U VNDERSTANO?

UVAATCHA
v

( (JRAinPA - JUS BETUtEN
' AM Y0U “ ’CAth U H STABO
SUŽIBS PRESSES J S 'cįHTTIts 
SHORTtR
LON&EU -

Musų plumbingo ir apšildymo departamentas yra 
pilniausiai įrengtas! Kam kę^tį nesmagumus ir 
sutrukdymą, kuomet jus galite gauti pilną patar
navimą, kuris teikia pilną patenkinimą visuose 
įvedimo ir pataisymo darbuose! Greitas, akuratiš- 
kas ir ekonomiškas, ir jus nusistebėsite dėl pa
rankamo ir gerumo, kuriuos mes galime pridėti 
prie jūsų namo kada jus planuojate statyti, 
deliuoti, ar taisyti.

3945-47 Lincoln Avė.
Lakeview 8200

2118-32 S. State St.
Tel. Victory 2454

4606-08 W. 22nd St. 
Tel. Lawndale 2454 

Cicero 130

įdomauja miesto reikalais.
VVestvillė yra pasituri ntesne, 

nei jos kaimynas — Georgc- 
town. Didelė dauguma vietos 
lietuvių turi čia savus namus. 
Taksos yra, palyginti, žemos. 
Gyventojai geriau apsirūpinę 
rytojumi, nei Georgetown. Mat, 
Georgetownę gyvena daugihu 
amerikonu ir vadinamų “džiani- 
bulių” (arba “žydelių”), kurie 
minta sulig ta diena: liovėsi 
jie dirbę, išsisėmė ir jų gyve
nimo fondai. Lietuviai gi 
(VVestvllėje), tur būt savo tė
vų pavyzdžiu, taikosi pasidėti 
centa-kita ūkanotai dienai.

—Reporteris.

Detroit, Mich.
Lietuvių tragiko vakaras

— —— —- •

Betroitiečiai nekantriai lau- 
ki'.a gegužės 11 d. vakaro, kad 

i pamatyti jauną lietuvių magi- 
ką, Vincą Rakauską (VVill 

. Rocik). Jis su keliais pagelti
em kais linksmins visus: jaunus 
ir senus, vyrus ir moteris. Jis 
paiodys daug “stdbuklingų” 
štukų ir linksmų šposų.

Kaip teko girdėti, magikas 
tūles nepapraislą vak’-irėlį, kaip 
lai: lakiojanti po arą mergina, 
Ippnolrškos kortos, kinų špo

kai ir visokie kiti dalykai, kurie 
I j įrodo tiesiog misteriški. Visi,

maha” kuriems tik teko matyti R ■- ud.rbinklt6S IN’IlOSe ikausko magiškus triksus, pri-

Lockportas yra patogiausia pramonės išsivystymui vieta, 
\ nes yra šalę giliųjų vandenų kelio stoties. Už mažiau 

) kaip/ dviejų metų, pro Lockportą plaukios laivai ir baržos, 
Klabendami prekes ir medžiagas į visas pasaulio dalis.

Jungtinių Valstijų valdžia užtvirtino ir paskyrė 
milionų dolerių užbaigimui didžiųjų vandenų kelio 
Lockporto.
Šių dviejų miestų, Lockporto ir Jolieto, augimas yra
išvengiamas, kaipo pasekmė žmonių darbo; Tą žinodami 
Amerikos finansieriai ir fabrikantai užperka čia didelius 
plotus žemės fabrikams statyti, pirma negd žemės kainos 
paspės iškilti. Lockporto jau dabar trukstS namų gyve
nimui. o užbaigus statyti ir didinti fabrikus', trukumas 

. didės ir statyba turės daugintis. i
Taigi visa šios apielinkes' žemė trumpu laiku pabrangs ir 
dabar kaip tik laikas nusipirkti žemės 
nėra pabrangus.
Mes turime didelį plotą žemės ka valkais' 
vieta Vadinai Lockport Highlands, kuri 
visos Lockporto ir Jolieto srities' dalis ir
togi vieta naujoms rezidencijoms ir biznio ‘įstaigoms sta
tyti. Ten pat yra mokyklos', krautuvės, bankai, labai gera 
transportacija ir visi kiti patogumai, žodžiu sakant, Lock
port Highlands turi visas tas sąlygas', kurios priverčia 
žemės verte kilti aukštyn ir aukštyn. į tokią žėmę inves'- 
tuoti pinigai turi pasidauginti kelis kartus į labai trum
pą laiką.
Kiekvienas, kas čia nusipirks kavalką žemės, aprūpins 
save ir savo šeimyną visam gyvenimui.
Musų žeme yra išdalinta — 50 pėdų pločio ir 130 pėdų 
ilgio. Šios žemės kainos pigios ir sąlygos visai lengvos — 
įmokėk kiek gali, o paskau po $10 į mėnesį. Taipgi par
duodam. ir akeriaiš.

REALI OK

HoAnn

Atvažiuokite j musų ofisą, mos maloniai nu
vešim jus j Lockport Highlands, parodysim 
giliųjų vandenų kelią ir didžiuosius tvenki
nius kur gaivai bus iškeliami ir nuleidžiami; 
arba pašaukit telefonu, pribusi m su automo
bilių Į namus be jokių jums išlaidų, pirksit 
ar ne.

6542 S. Western Avė. Tel. Prospect 2102

Yve sPEN r Sj'rtTY YEAR5 TRY.IHG:
TO OHO E. R £TAW f=A|k ABPAUL.
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šeštadienis, gegužės 3, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juozo Babravičiaus 
koncertas

Ir vėl pasirinlys Chicagoj, 
šiam sezonui pirmą kartą, mu
sų dainos karalius, Juozas Ba
bravičius. Jo koncertas įvyksta 
Lietuvių Auditorijoj, 
I laistei] st., gegužės 
vai. vakaro.

Programa susidės 
lietuviškų dainų 
Chicagiečiai dar

8

naujų
mes

• v 
1S

, kurių 
nesame girdė

ję ir kurias tik p. Babravičius
gali artistiškai atlikti.

Asistuoja prie piano 
Jozavitas. * Vai

Mikas 
Vai.

Keistučio Kliube 
“Pinigų nėr”

Kur tik klausykis, taip visi 
ir kalba, kad “pinigų nėr“. Kaip 
gi pas Keistutį “pinigų nėr?“ 
paklausite. Tai apsakyti sun
ku, bet labai lengva ir smagu 
pamatyti. Būtent, reikia apsi
lankyti pas patį Keistutį! Ir lai 
kuogreičiausia, būtent šį sekma
dienį, gegužės 4 dieną. Vadi
nasi Keistučio Pašalpos Kliu- 
bas vaidina naują originališką 
komediją, parašytą J. S. Tur
genevo ir išverstą M. Grigonio, 
vaidinamą “Pinigų Nėr“.

Mat Keistutis, uždarius šven
tadienių svetainę, kur žiemos 
metu rinkdavosi, turėjo išsi
kelti kiton vieton, ant 46 ir 
Mozart gatvių. Vadinas, persi
kėlus reikia ir įkurtuvių. Bet 
to dar negana. Nesenai Keistu
tis vedė 'Kliubą “Gojus“, tai 
yra susijungė amžinais drau
gystės ryšiais. Tokiu budu Kei
stutis švenčia ir įkurtuves ir 
jungtuves. Programai Keistutis 
pasirinko komediją

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

kite sau RADIO tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno, 
bet dėl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražiausios 
RCA Radiolos—Radio ir Phono- 
graphas —. ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausiu Radio ir 
Radio su Gramafonais — 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATVVATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICK — HOWARD 
SPARTON — FADA — 

BREMER — TULLEY 
MAJESTIC ir kitokių Radio.
Dykai mechanikas per du metus. 
Tiubas mainom cielus metus. 
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite - 
cielus metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas 
pasiūlymas.
Krautuvė atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

visus

Mokėkit net per

Nėr”, dėlto kad dabar taip sa
kyti yra. labai madoje.

Pairi, tina visiems kliubie- 
čiaim su savo draugais apsi
lankyti, nes tai yra dar Keis
tučio žiemos sezono pabaigtu
vės. Apsilankiusieji gal'ės už
rašyti aplikacijas ir patapti na
riais. Tai yra* vienas tvirčiau
sių Chicagos lietuvių kliubų. 
Tad 'ryloj pas Keistutį “Pini
gu Nėr“. Keistutietis.

Rytoj Joniškiečių
Kliuho iškilmės

Bytoj. tai yra šį sekmadie- 
kaip 6 vai. vakare Lietuvių 

prasidės
nį
Auditorijoj prasidės Joniškie
čių Kliubo metinės iškilmės, taip 
sakant, Joniškiečių pavasariniai 
atlaidai. Atsimenu kaip Lietu
voj Joniškietės merginos ;susi- 
rinkdaivo į pavasarinius Atlai
dus pasidabinusios žydrainiais 

suknelėmis 
, sulysim, 
Turiu pa- 

Audilori- 
ir žydrai-

raštais išrašytum 
ir sakydavo “brolyti 
eikim į pastoginę”. 
sakvti, kad Lietuvių 
jos pastoginę gera
nitais (dangaus) raštais 
toms suknelėms nepriseis su
šlapti. Tad visi ir visos Jonis- 
kiečiai, Kliubo draugai iir prie- 
teliai rytoj susirinks į Lietu
vių Auditoriją linksmai laiką 
praleisti, pasimatyti vieni su ki
tais, pasidalinti mintimis ir 
drauge suvalgyti musų darbš
čių gas'padinių pagamintą va
karienę. Išklausysi ui puikaus
programų, taip jau ir musų 
svečių gyvų prakalbų. Na, ži
noma, ir pasišokti teks gerai. 
Mike Jozavitas su savo drau
gais žadėjo rėžti iš peties, žod
žiu sakant, užbaigsime žiemą 
pavasariškai. Kaip čigomai iš 
žalios girios persi k raustysime 
į lapuotus miškus vasaros su
tikti. Taigi iki pasimatymo Jo- 

bankiete, Lietuviųniškiečių
Auditorijoj.

Joniškiečių Kaimynėlis.

Radio Valanda

sados, bus

Nedėlioj, gegužės 4 d. pir
mą valandą po pietų, kaip vi- 

Lietuviška Radiio 
valanda per radio stotį \VCFL
97(1 kilocycles. l’a valanda yra 
duodama per Jos. Budriko krau
tuvę.

Senai (girdėtas, bet visiems 
gerai pamenamas juokdarys 
“Stepukas’-Vincas Brusokas pa
sirodys šią valandą su kelio
mis deklamacijomis ir savo juo-

Garsus

1930 Modelio Chassis
8 tūbų Screen Grid, arba

Vėliausio modelio, 9 tūbų

3856 Archer Avenue A 
prie Rockvvell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

M MA
Itheatre
I 3140 S. Halsted St

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gegužės 4 ir 5

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Giri of the Port”Sujudinanti drama
dalyvaujant 

SALLY O’NEIL
X~*lT>arl

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kxlb*utl kuiTietliJa 
“After the Shoiv”

Šiandie “The Gili Said No”

Specialiai šiandie ir nedėlioj
Pirmiau parsidavinėjo po $165.50 
— Dabar jus galite 7C
pirkti jį pilnai už ....

PILNAI

Pamąstykite apie tai! Ką jus gau
nate—Balkeit First National 1930 
Screen Grid Chasis, 8 tūbų, arba 
Steinite, 9 tūbų Chassis. Jensen 
Dynamic kalbėtuvas. Gražus dvie
jų spalvų riešuto kabinetas $49.75. 
Balkeit ir Steinite Chassis ir Jen
sen Dynamic kalbėtuvai parsida- 
vinėja atskirai.

1
 Radio Tūbos

Nktionally Known. Guar- 
anteed TubeS. Llcensed hHĮ) 
Under R .C. A. Patentą. .VMU

Al 11% OH M MM 
Sfaadard Prieš {ĮW

850 —waa $11.00, now 
810 —wai "
J 81 —was 

84 —was 
880 —waa 
845 —waa 
827 —was 
171A—waa 
a 2 G —was

i Kiekvienas
nigų grąžinimo garantija. Mes 
esame vienatiniai, kurie pardavi
nėjame tubus už šią kainą.

Middle West Distributors
,605 W. Wachington Bhrd. Room 516 
VpM today and tomorrou) nntil 9 p. m.

Optn Sunday until 3 p. m.
Haymarkat 1859

a.OO. now...
7.25, now..
4.0O» jiow. .
3.00. now..
3.50, now..
2.50. now...
8.25. now..
1.75. now..

82.75 
2.25 
1.75 
1.00 
O.7B 
0.88 
0.65
0.55 
0.45

tūbas išbandytas. Pi-

NAUJIENOS, Chicago, III,

kais. T?Jp gi dalyvauja Bud- 
> iko Bidio Orkestrą vadovau
jant p. Jozavilui ir .VI. Petru- 
ševiičiui. Taip gi rodos bus dar 
vienas siurprizas. Tad visi .pa
siklausykite, nedėlioj iš WCELj 
Stoties, 970 kilocycles, nuo 
liui 2 valandos.

So. Chicago
Chicagps SLA. 71 kuo

ja turėjo puikų parengimą pe- 
eita sekmadienį, balandžio 27

d. iDunctmo svetainėje, 8756 
Houston avė. Buvo suvaidinta 
S. E. Vitaičio “Susiprato”. Ve;- 
kalų atliko gabus vaidylos, A. 
Andriuškas, A. Jukeliukas, Alg. 
Lapinskas, B. J. Levicke, B.

1 ' Kozakevičiulė, Rimkus, Paulei- 
jkiiutė. Po to buvo šokiai prie 
'puikios muzikos. Publikos pil
na svetainė ir gražiai pasilink
smino. Moterėlės turėjo skanių 
užkandžių ir. minkštų gėrimų, 
tai visi buvo patenkinti.

Musu kuopa kurį laiką ne
veikė. Dabar atsirado gabių na-

rių, tai vėl viskas gerai stovi, 
fy’s parengimas buvo atliktas 
daugiausia pastangomis A. Pa- 
zarskio, vieno geibiausių kuo
luos nainių. Jis l^bai darbuojas 
ii SLA. gerovei ir abelnaii lie
tuvių organizacijų labui. Da
bar pradėjo organizuoti jaulnuo- 
ių kuopą So. Chicago J. Le
vickas iš Kenosha, kur jis pri
klauso jaunuolių kuopai. Da
bi ir jam gyvenant So. Chica- 
goj ir padedant A. Pazarskiui 
jaunuolių kuopa tikrai susi
tvers. Tai yra labai pagirtinas

SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Kovo 27, 1930, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Ix>ans and Discounts ..... .............................
Overdrafts ...........    I........
U. S. Government Investments .................
Municipal and Corporation Bonds ..... .
Banking House (Equity) ........ .................
Furniture and Fixtures ................ ..............
Cash on Hand and Due fro.ni Banks 
Other Sundry Resources ..................... ,.......

I
Totai Resources ............................. .......

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock .............. .
Surplus ................................
Undivided Profits ...........
Reserve Account ...........
Dividends Unpaid ....... ...
Deposits .............................
Due to Banks  ...........
Other Sundry Liabilities

Totai Liabilities

danbas, ir musų veikėjams lin- A. šlakis $3.00. A. Bernadišius 
ketina goriausio pasisek ii n o.

SLA. 74 kuopos narys.
$2.00. M. Sinkevičia $1.00. O.
Obelaitė $1.00. J. Pestnikas

Cicero
Padėka

Širdingai ačiū “Naujienoms” 
ir “Dratiguil” už įdėjimą mano 
al.siš.iukimo. Dar būrelis gerų 
m.i. t\.ių, tai aplankydami, tai 
Jėr laiškelius atsiuntė nukėlę:

.1. N. Skaisgiriai $3.00.

Tiirdamas gilų ačiū prašau 
kiek pagelbėti. Rengiuos 
susitaupyti, kad galėčiau 
svkį i minerališkas šalli- 
van.es nuvažiuoti. Bene su 

širdžių galės u
n! ų
11 ę,ejlba

sveikatą atgauti.
GaJi-iil’ems p Įsidėti su pa-

gcib.os auka, mino adresas:
JosejJi Lapinskas,

1337 So. 19 Ct., Cicero, III.

Pilnai Pritaikinti Dantys!

$2,721,538.19 
1,465.03 

75,798.04 
581,896.96 
168,600.00 
17,226.18 

501,210.07
4,062.60

$4,071,797.07

$200,000. (k) 
.. 200,000.00 

162,228.62 
38,752.36 

96.00 
3,452,063.80 

10,000.00 
8,656.29

$4,071,797.07

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

KAILINIAI - KAILINIAI - KAILINIAI
Atneškite savo kniTimus i musų sandėli 
tuojau ir apsaugokit juos nuo kandžių. Ju- 
sų kautas bus išvalytas, išdailintas (glazed) ATik 
ir perdirbtas pagal vėliausio styliaus ir ma
dos. Tiktai patyręs per 24 metus Kailinin
kas žino kaip padaryti už prieinamą kainą.

Mes taipgi parduodame gražius 
kailiukus labai pigiomis kaino- 
mis. v

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NOBMAL 5150

Didžiausia Lietuvių Sankrova 
North Sidėj

SIENŲ POPIEROS IR MALEVŲ

ANYTIME s

Atminkite — Pavasaris’ yra Malevojimo Laikas ir kada 
jus busite prisirengę prie malevojimo ar varnišiavimo, 
apsilankykite pas mus ir susipažinkite su tomis didelėmis 
vertėmis, kurias mes pasiūlome. Padarykite mūšų sankro
vą savo vieta pirkimui malevų ir varnišių, taipgi ir po- 
pieros sienoms. Mums bus malonus jūsų apsilankymas ir 
mes jį pilnai įvertinsime. Išpildykite pridėtą kuponą šian
die ir mes prisiusime jums pavyzdžius musų keleto vė
liausių popierų sienoms lipinti. Mes taipjau norime pažy
mėti, kad mes visuomet turime musų sankrovoje virš 
tūkstančio skirtingų popierų pasirinkimui.

Mes pristatom nežiūrint kaip toli. Ant pareikalavimo 
nuplaunant popieros kraštus

KUPONAS
.....\)................Vardas

Gatve

Miestas

Congress Paint & WaII Paper. Co
Not Ine.

2116 Milwaukee Avė.
Chicago, III.

t*

DR. BAUMGARTNER
EGZAMINA- 
CIJA DYKAI 
Visas darbas 
garantuotas.

Kiekvienas pa- 
’ cientas turi bū

ti pilnai paten
kintas.

Puikiausios Parcelain Crown
Bridgework, už dantį .............

N. E. Cor. 64th St.

Daugelis žmonių negali naudoti dirbtinių dantų, ka
dangi jie nėra pilnai pritaikinti ir nėra patogus. Pagel- 
ba savo naujo mokslinio proceso aš galiu padaryti dan
tis moksliškai, kurie pritiks jūsų s'magenims, užpildys 
veide tų įdubimą, yra labai stiprus ir patogus. Mano 
naujos pleitos yra ružavos' ir pilnai susiderina su sma- 
genų spalva. Jos niekuo neatsiduoda, yra be skonio ir 
nesusidaužys. Jos yra padarytos trijų ružavų spalvų, 
todėl galiu pilnai pritaikinti prie smagenų. Kada aš jas 
pritaikinsiu, jus galėsite valgyti kaip su savo tikrais 
dantimis.

NESIBIJOKITE
Paerclba mano naujos metodos, aš eraliu atlikti visa dantų 

darbų be jokio skausmo. Jeiiru jus esate nerviškas, arba bijo
tės, jus rasite pas mane neišsemiama kantrybe.

X-RAY.
TRAUKIMAS BE 

SKAUSMO
SU GASU AR OKSIGENU.

Smagus miegas su mano moderniniu įrengi
mu tik vienai minutei. Jūsų dantis bus iš
trauktas, jus nieko nejausite, neatsilieps 

ir paskui.
VISIŠKAI BE SKAUSMO

/
Pilnai pritaikinti dantys tik nuo $12

ŠTAI MANO ŽEMOS KAINOS!
22K *auksinės Crowns ........................ tik nuo $5.00
Enamelio Filjings ............................. $1.00 ir augs.
Reguliaris Dantų Setas ................ tik nuo $12.00

DR. BAUMGARTNER
DENT1STAS

6359 S. Halsted St.
10 metų patyrimo

tik nuo $5.00 
tik nuo $5.00

Phone Englewood 7020

Važiuojam Visi i Lietuvių Rojų!
ŠIANDIE IR RYTOJ GEGUŽIO (MAY) 3 ir 4, 1930

Į SPRING FOREST, ILL. (pirmiaus vadintas Wiliow Spring). šita gražio
ji apielinkė vadinama LIETUVIŲ ROJUS. Toje didelėje subdivizijoje ran
dasi dideli % ir į/2 akro lotai antį aukštų Kalifornijos kalnų, padengtų la
potais medžiais. Faktai parodo, kad reikalavimas ^ nuosavybių Chicagos 
priemiesčiuose didėja, kur trumpame laike buvo išparduota žemės lotų, 
piečių, ir namų statyba pasididino, palyginus su didmiesčiais.
Atvažiavę j musų subdiviziją, rasite lotus, kokių jus ieškote. Negana to, 
galima nupirkti tokius lotus su mažai jmokėjimo, likusius per 5 metus leng
vais mėnesiniais mokesčiais. O čionai gyvenimas yra skirtingas: tyras ir 
ramūs oras, nėra durnų, dulkių, smarvės, nė trenksmo. '"Lotai dideli, kur 
šeimynos su mažais vaikučiais turi užtektinai vietos pažaisti visuomet 
motinos akyvaizdoje, be jokių pavojų jų gyvybei. Tas pats šeimininkas ran
da poilsį ir ramybę, parvykęs iš dirbtuvės, kurioje per visą dieną turi 
klausytis mašinų beldesio, kvėpuodamas dulkes ir smarvę. Profesionalai ir 
biznieriai taipgi daugiausia skiriasi sau gyvenimus nuošaliai didmiesčio, 
kur didesni piečiai žemės, daugiau medžių, krūmų ir kvietkų.
Parankumai čionai dabar yra kaip didmiesčio. Mokyklos, krautuvės, gasas, 
elektra, gatvekariai ir gelžkelis, kuris nuveža į didmiestį į 30 minučių.

f?:

ji Šiiii: fe

Mikniaus rezidencija, Spring Forest, III.

Subdivizijos ofisas randasi ant Archer Avė. (pusę mylios i vakarus nuo 
Keane AVe.) ir Spring St. Atdaras kiekvieną dieną ir nedėliomis nuo 11 
vai. ryto iki 6 vai. vakare. Telephone Willow Springs 61.

S. P. Kazwell & Con
(Kazlauskas* ir Kazvvell, tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd Street, Tel. Republic 8899
CHICAGO
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NAUJIENOS

The Lithuanian Daily News 
Published Daily Except Sunday by 
the Lit#Wanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............. ................
Pusei metu ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ........ ......
Vienam mėnesiui .............

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.. .75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .........................—•• 3c
Savaitei ...................................... 13c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Vartotojai tai—visi žmonės. Vartotojų taryba, va
dinasi, butų visų krašto gyventojų jstaiga — panašiai, 
kaip kad yra visųi gyventojų įstaiga parlamentas arba 
ministerių kabinetas; tik valdžia yra politinė įstaiga, 
o vartotojų taryba — ekonominė.

Vartotojų tarybos įsteigimas reikš stambesnį žink- 
snį į industrinę demokratiją, negu visa, kas įvyko pra
monėje iki šiol.

Bus įdomu pažiūrėt, ar darbiečiams pasiseks šita-

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the PosU Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Metams .................................. $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1«75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .................................. $8.00
Pusei metų ...................   4.00
Trims menesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

me klausime nugalėt kapitalistines partijas

tikslas tai — gauti šešių mi-

PAMINĖKIME STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

šio mėnesio 15 d. sukanka lygiai 10 metų nuo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo pirmojo, istorinio posėdžio.

Tame posėdyje visų Lietuvos gyventojų atstovai 
iškilmingai paskelbė, kad nepriklausoma Lietuvos val
stybė yra įvykintas faktas.

Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta, kaip 
žinoma, vasario 16 d. 1918 m.* Bet tas paskelbimas ne
buvo atliktas įgaliotų Visos tautos atstovų — tai vie’’- 
na. Antra, nuo nepriklausomybės paskelbimo iki jos 
įkūnijimo yra didelis žinksnis.

Gyvenimas parodė, kad dauguma nepriklausomy
bės deklaracijos autorių pradžioje net netikėjo savo 
vasario 16 d. pareiškimu. Dar po nepriklausomybės pa
skelbimo p. Smetona su savo vienminčiais ir klerikali
niai Lietuvos Tarybos nariai bandė pasodinti į Lietu
vos sostą princą Urachą, ir sujungti “amžinais ryšiais” 
Lietuvą su Vokietija.

Tik kai Vokietija buvo sumušta didžiam jam kare, 
tai Lietuvos urachininkų partija buvo priversta atsiža
dėti savo planų paversti Lietuvą kaizerio provincijų. 

. To to dar teko paskui apvalyti Lietuvą nuo plėšikiškų 
Bermonto gaujų ir apginti ją nuo ginkluotos boiševijkjųj 
invazijos, ir tik tuomet Lietuvos žmonės galėjo rimtai 
imtis savo krašto tvarkymo darbo, v

Daugiau, kaip už dviejų metų po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo, būtent, 1920 metų pavasary, 
visa Lietuvos liaudis išrinko atstovus į Steigiamąjį (ar
ba konstitucinį) Seimą, ir tų metų gegužės 15 dieną 
jisai atidarė savo- posėdžius Kaune.

Pačiam pirmutiniam ‘savo posėdy Steigiamasis Sei- 
’ mas visais savo 112 atstovų balsais pareiškė, kad lietu
vių tautos pasiryžimas gyventi nepriklausomu nuo kitų 
tautų gyvenimu jau yra įkūnytas!

Šitą istorinį įvykį nepaminėti butų stačiai nusidėji
mas.

Gegužės 15 diena yra slenkstis į naują Lietuvos 
gyvenimą — į naują Lietuvą!

Be tdyir pats Steigiamojo Seimo susirinkimas bu
vo didžiausios reikšmės faktas lietuvių tautos istorijo
je. Niekuomet prieš tai, nei naujojoje gadynėje, nei se
nosios, kunigaikštiškos Lietuvos laikais, nebuvo buvę 
tokio atsitikimo, kad visi Lietuvos žmonės — seni įr 
jauni, turtingi ir beturčiai, vyrai ir moters — rinktų 
savo įgaliotinius, pavesdami jiems pagaminti pamati
nius įstatymus kraštui ir nustatyti jo santykius su ki
tais kraštais.

Tai buvo įkūnijimas to didžiojo šių dienų demokra
tijos principo, sulig kuriuo kiekviena tauta, nežiūrint 
ar didelė, ar maža, turi teisę pati spręsti savo likimą.

Gegužės 15 dieną; prieš dešimtį metų sulig tuo
principu Lietuva ėmė valdytis.

Be Steigiamojo Seimo nebūtų nepriklausomos Lie
tuvos. Be konstitucijos, kurią jisai patiekė, be žemės 
reformos įstatymo, kurį jisai išleido, — Lietuvos vaU 
stybe nebūtų susiorganizavusi ir nebūtų išlikusi poka
rinės suirutės audrose.

Todėl Steigiamojo Seimo dešimtmetinės sukaktu
vės privalo būt tinkamai pažymėtos. Chicagoje šituo 
tikslu yra paimta gegužės 15 dienai didžioji Lietuvių 
Auditorijos salė. Tikimės,^ kad musų visuomenė šį svar
bų rengimą parems.

i
DIDELIS EKSPERIMENTAS ANGLIJOJE

— II II —

Balandžio 15 dieną Anglijos prekybos nųnisteris 
Graham pranešė atstovų bute, kad neilgai trukus bu
sianti įsteigta Didžiojoje Britanijoje vartotojų taryba, 
kurios uždavinys bus kontroliuoti visas kainas, prade
dant žaliavomis ir baigiant pagamintomis dirbtuvių 
prekėmis. : • š

Pastaromis dienomis buvo girdėt, kad ta vartotojų 
tar^Hba jau yra steigiama ar įsteigta. Vienoje telegra
moje iš Londono buvo pasakyta, kad konservatoriai ir 
liberalai piestu stoją prieš darbiečiųt valdžios kėsinimosi 
kontroliuoti kainas Britanijoje.

Pavedus kainas kontroliuoti vartotojants, pramo
nės savininkai susyk netektų beveik visos savo galios. 
Dirbtuvės savininkas paliktų “bosas”' tiktai savo įmo
nėje, bet iii čia jisai negali daryti ką nori, kadangi jisai 
yra priverstas skaitytis su darbininkų organizacija, 
unija. j . *

Apžvalgara

ŠVEDŲ DEGTUKŲ
MONOPOLIS. *

Telegramos jau prahesė apie 
Lietuvos vyriausybės pasirašy
mų sutarties su švedų degtukų 
įtrustu, sulig kuria tas grūstas 
gauna degtukų gaminimo ir
pųrdavinėjimo monopolį Lietu
voje. Valdžios laikraštis “Lie
tuvos Aidas”, paduoda tokių 
smulkmenų apie tų sutartį:

“Bendrovei (švedų degtu
kų bendrovei. — “N/* Red.) 
atiduodamas 35-mies metams 
išimtinė teisė gaminti ir 
pardavinėti degtukus Lietu
voj. Bendrovė turės šešių 
milionų litų akcinį kapitalų, 
kuris visas bus investuotas 
Lietuvoj. Bendrovė nupirks 
Lietuvoj esančius degtukų 
ir degtukų šiaudelių fabri
kus. Jie bendrovei nepavyktų 
susitarti su fabrikais dėl jų, 
nupirkimo. tai vyriausybė 
pasižada nusavinti fabrikus, 
atlygindama už tikrų jų Ven
tę. Bendrovė turi fabrikus 
ir toliau eksploatuoti tose 
vietose, kuriose jie dabar 
veikia. Jeigu, bendrovei per
organizuojant^ fabrikų darbų, 
sumažėtų dabar juose dir
bančių darbininkų skaičius, 
tai bendrovė atleistiems dar
bininkams turi parūpinti ata
tinkamo darbo (kaip ilgam 
laikui? “N.” Red.). Bendro
vė apsiima aprūpinti Lietu
vos rinkų Lietuvoj pagamin
tais' geriausios rųšies degtu
kais— impregnuotais degtu- 
tais (dabartiniai Lietuvos 
degtukai yra tiktai antros 
rųšies, neimpregnuoti ir su
daro didesnį pavojų gaisro’ 
atveju). Degtukų importas 
draudžiamas tiek vyriausy
bei, tiek bendrovei.

“Sutarčiai pasibaigus, ben
drovė turės palikti Lietuvoj 
atatinkamų skaičių pilnai į- 
rengtų fabrikų Lietuvos rin
kai aprūpinti. Vienas fabri
kas pareis į Lietuvos< vyriau
sybės nuosavybę, pagal jos 
pasirinkimų, sumokėjus tik 
neamortizuotų jo vertės dalį.

“Be Lietuvos rinkai paga
mintų degtukų, bendrovė pa
sižada eksportuoti kasmet iš 
Lietuvos- 12,000,000 dėžučių
degtukų ir 1000 tonų degtu
kų šiaudelių. Be to, bendro
vė trejų metų būvy po šios 
sutarties pasirašymo turi įs
teigti ne žemiau Vilkijos po
pieriaus’ fabrikų, kuris turės 
kasmet pagaminti ne ma
žiau, kaip 4000 tonų popie
riaus. šiam tikslui pati ben
drove turės Lietuvoj pasiga
minti ne mažiau, kaip 3000 
tonų medžio masės.

“Muitas laikraštiniam po
pieriui bus' nustatytas 10 
centų kilogramui. Kiti Lie
tuvoj esu muitai popieriui 
nepakitės.

“Bendrovė duoda Lietuvos 
vyriausybei 6,000,000 dole
rių paskolų. Už paskolų mo
kama šeši procentai metams 
ir paskolos’ emisijos kursas 
yra 93. Paskola imama ke
turiomis dalimis: pirma da
lis — šių metų birželio 1 
dienų, antra — rugsėjo 1 d., 
trečia — 1931 metų balan
džio 1 dienų ir ketvirta — 
1932 metų balandžio 1 die
nų. Paskolos amortizacija 
prasideda nuo 1936 metų.” 
Reiškia, 35-iems metams ta

po atiduota švedų trustui Lie
tuvos degtukų pramonė. Ir 
svarbiausias šitos tranzakcijos

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

Šeštadienis, gegužės 3, 1930 

mergas su Abramoviču. Paga
linus vėl tas butas Elzbietos 
gatvėje... Kaip girdėti, Gulbe 
dar iki šiol gyvenus viešbuty
je... Kų mes galėjome daryti, 
jei tas’ butas buvo mums pa
tiems reikalingas? Argi mums

lionų . dolerių paskolų Lietuvos 
valdžiai.

Einant šituo keliu, prie ko 
Lietuva prieitų ?

Jeigu už keleto milionų do
lerių paskolų atiduodama sve
timam kapitalui ištisa pramo
nės šaka, tai, paskolinę kelias 
dešimtis milionų dolerių, už
sienių kapitalistai galėtų pa
imti j savo rankas' visų, Lie
tuvos industrijų.

Seimo dabar nėra, todėl val
džia daro ką. nori.

Sveikatos Dalykai
Ištysę Venos

(Varicose Veins).

Dr. I. E. Makaras
Ištysę venos randasi tankiau

siai pas moteris. Jos apsireiš
kia daugiausia' ant blauzdų/ Iš
tysę venos susidaro dėlto, kad 
kraujo cirkuliacija yra nenor
mali, ištempia1 gyslas, kraujas 
sudrimba, susi vingiuodamas 
vienon ar kiton pusėn. 
Kraujas venose atrodo mėly
nas, dėlto, kad kraujas neina 
normaliu greitumu atgal į šir
dį. Ant 'blauzdų atsiranda iš
putusios grublekėš mases, ir 
dėlto moterys daugiausia lanko
si pas gydytojų gydytis iš es
tetiško atžvilgio. Priežastys yra 
sekančios. \ »

1) Anaitomišlkas sud/ejimtas. 
Silpni venų sienų audimėliai ir 
įsilpni danktoliai, 'kurie apsun
kina venų cirkuliacijų.

2) Stovėjimas 'ant kojų, kaip 
tai, merginos ar moterys, ku
rios dliirba už .paltam a u toj as val
gyklose prie stalų, ir tam pana
šiuose darbuose.

3) Perankštas užrišimas raiš
čių (constrietion), ypatingai 
žemiau kelių.

4) Perdaug didelis blauzdų 
man'kšitymas (excrcise).

5) Pastojusios; moterys; krau
jo cirkuliacija yra susilaikius 
dėl išdidčijusio iščio spaudimo.,

6) Iščio augimas (Tumor).
7) Kilnojimas sunkių daik

tų stovint ant kojų dėl kraujo 
spaudimo ant venų dan'ktelių 
(valves) sudaro perdidelį įtem
pimų. >

8) Gilesnių venų užblokavi- 
mas. -

9) Kroniškas uždegimas dėl 
įvairių ligų.

l(>y Vidurių užkietėjimas.
11) Nutukimas.

Gydymas.
Pirmiausiai, reikia prašalin

ti priežastis kuri užtvenkia ve
nas, kaip tai:

1) Nestovėti per ilgai ant 
kojų.

2) Pcrankšli užraišaį (ti'ght 
ga r terš)»

3) Keguliuoti vidurius, pri
taikant valgį.

4) Plauti visad kojas kas va
karų.

5) Guminės pančiakos arba 
bandažai, dęvėti ant kojų, nu
imant ikias vakarų gult einant 
ir uždedant iš ryto keliant.

6) Operacija iščio augimui,
kuris spaudžia gilesnes venas 
kojose. / *

7) Radikalė operacija kojų 
gysloms arba venoms išimti yra 
gerai ir duoda geras pasekmes, 
bet palieka dideles rantas 
(nearsi), ko ligonis nenori.

8) Moderniškas gydymas 
praktikoje parode, kad konser
vatyvus gydymo būdas duoda 
tolygias arba geresnes pasek
mes, lei’džiant vaistus tiesiog į 
ištysusias venas; duoda gerus 
rezui! laitus ir nepalieka jokių’ 
rantų. Aš vartoju šitų metodų 
jau ilgų laikų ir gaunu geras 
pasekme^ Ligoniui nereikia

(Tąsa)

“Teisingai! Laisvų kelių Suo
mijos popieriui. Švedijos maši
noms', estų arkliams ir Port- 
lando cementui!* Latvija — že
mes ūkio šalis. Jei turės ūki
ninkas, tai turės visi. Jei su
naikintas latvių ūkininkas ne
pajėgs įsigyventi trobesius, ma
šinas ir veislinius gyvulius, tai 
neturėsime nei tvirtos Latvi
jos, nei vieningos latvių tau
tos. Valstybinės lėšos bergž
džiai aikvojamos remiant įvai
rias abejotinas pramones prad
menis. Tuo dirbtinai ugdomas 
miesto proletariatas. Kaimas 
neturi darbininkų, o Ryga iš
meta milijonus' tiems, kurie 
nieko nedirba, užtat, kad jie 
nenori dirbti. Statybos kredi
tas reikalingas, sėklos kredi
tas, veislinių gyvulių kreditas, 
pažeminti tarifai Latvijos dar
bininkams... Šalin Amerikos 
taukus, Rusijos rugius ir len
kų bulves! Svaras, sviesto turi 
čia pat kainuoti šimtų dvide
šimt rublių. Šimtų dvidešimt 
rublių! Tuomet ūkininkui ap
simokės' ganyba. Premijas 
sviesto eksportuotojams!... Mu
sų užsienio konsulai neatlieka 
tinkamai pareigų...”

Grupė ėmė nerimauti. Tai 
jau buvo nebe pripuolama dis
kusija, bet tikra mitinginė 
prakalba. Be to, niekas' nesu
prato, kokius ryšius jis turi su 
sprendžiama tema. Ir patsai 
Dreiblats jau buvo ne pasikal
bėjimo dalyviu tarp kitų, bent 
pienininkystes fanatišku agi
tatorium: Užkaitęs', aprasoju
sia kakta, sugniaužtomis kum
štimis, lyg pripūtęs visa savo 
nedidelį ugi.

/Stengeis pažvelgė į jį iš 
aukšto traukydamas pečiais. 
Lengvai sudavė žiedimui per 
petį.

“Na, o kų Tamsta apie tai 
sakai, pone finansų ministeri
jos atstove?”

Finansų ministerijos atsto
vas’ nebuvo pasikeitęs nei po
zoje, nei veido išraiškoje. Apie 
tai, kų čia Dreiblats prikalbė
jo. jis visai nesirūpino. Ne jo 
dalykas! Bet jis neturėjo jo
kių instrukcijų. Pripuolamai, 
telefonišku parėdymu čion at
siųstas. Dabar jam atrodė, kad 
iškilmių puotoje teks' pusiau 
oficialiai pareikšti finansų mi
nisterijos nuomonę Suomijos 
popierio atžvilgiu. Bet jokiu 
budu negalėjo atspėti, kų. de
legatams audiencijoje pasakęs 
ministeris. Jis’ užsidėjo dar 
šaltesnę kompetentingumo kau- 
kę.

“Apie šiuos klausimus .mes 
jau nemaža esame galvoję. Tai 
ne taip jau paprasta, kaip po
nams tai atrodo. Iš vienos' pu
sės, mes sutinkame su tuo, 
kad finansų žinyba visomis iš
galėmis turi remti ir ginti tė
vynės pramonę. Bet iš antros 
pusės — žaliavos, gaminimui 
medžiagos ir specialistų stoka 
verčia mus galvoti. Taipgi 
svarbi valiutos stabilizacija ir 
jos dengimas. Iš antros pusės 
mes pripažįstame žemes ūkio 
didžiųjų reikšmę musų valsty
bes ir tautos egzistavime ir 
gerovėje. Bet musų principialė 
nuomonė — čia reikalinga svei
ka proporcija, normalė lygsva
ra, ir remiantis šia nuomone 
mes ir rišame įvežiamųjų ir iš- 
vežiamųjų muitų ir kitus svar
bius' finansinius klausimus. 
Kas liečia tiesiog Suomijos po
pierio sandėlio projektų, tai iš 
vienos pusės----------- ”

Šusteris nusigręžė. Robertų 
Neikę už rankos' nusitvėręs, 
žiūrėdamas kur tai per grupę, 
trauke jį šalin. Mostelėjo gųl- 
va atgal.

gulėti lovoj, l.at gali dirbti. Gy
dytojas gali atlikti ta gydymų 
lAt'ise, nei eik,.niaudamas ligon- 
bučįo.

“Neverta. Per valandų jis 
ten laviruos iš vienos ir ant
ros pusės. Biurokratas ir kar
jeristas par exelence... žiūrėk, 
ten, Gulbė... Kų gi jis ten lai
kosi iš tolo? Ar tiesa, kad jis 
nuo musų skiriasi?

“Argi Tamsta dar nežinai? 
Neskaitei jo deklaracijų “Ūki
ninkų Drauge”? Tai buvo jau 
pereita s'avaitę. Jis esu paty
ręs visa ta reakcingumų. kuris 
buk tai slepiasi taut.iniai-pa- 
triotinėje partijoje. Apie, “Tau
tos Širdies Balsų” grupiruojąs 
įvairus žmones' su tamsia pra
eitimi — spekuliantai, politiniai 
avantiūristai.”

“Ar čia į Tamstų taikoma?”
Šusteriui paspruko nenoro

mis. Jis susigriebė, bet buvo 
vėlu. Robertas' Neikė pažvelgė 
į jį per akių kampelius. Taip 
jis buvo įpratęs žiūrėti, kuo
met jis norėjo parodyti savo 
viršų ir neliečiamybę.

“Gal būt! Tik aš niekuomet 
nesu užsiėmęs spekuliacija. 
Taipgi nesuprantu, kokiu budu 
butų galima į mane taikinti 
insinuacijas apie Maskvos bri- 
lijantus, kiauninius kailinius ir 
senųjų tapytojų paveikslus.”

“Niekšas! Jis, tur būt, mano, 
kad visuomene jau bus pamir
šus tiekimo ministerijos laikus, 
vokiečių vinis ir operacijas su 
sena geležimi... Ir apie tai dar 
galime pasikalbėti. Apie tai 
mes clar pakalbėsime... Anų sa
vaitę, Tamsta sakai ? Kaip aš 
jo nepastebėjau? Ir Tamsta 
man neparodei?”

“Aš Tamsta šiandien pirma 
syk matau, jei neklystu, po 
pusantros savaitės nesimaty
mo. Paskutinį sykį susitikome 
Hamburgo prekybos kameros 
raute.”

“Gal būt... Aš visųNšį laika 
buvau be galo užimtas...”

Robertas Neikė visažinančiai 
nusišypsojo. Užimtas — kaip 
gi! Po paskutinės kelionės jis 
per dienas turėjo reikalus su 
įvairiais, šiberiais' ir perkup- 
čiais, tautiečiais, žydais ir sve
timšaliais. žinomas ponių kon
tingentas vėl jam darė papras
tuosius' vizitus. Ponia Tomberg 
mačiusi Šusteriu žmonai tris 
naujus žiedus. O pirštai beveik 
lūžo ir be to... Su visais santy
kiais ir bendrais' interesais Ro
bertas Neikė truputį pavydė
jo šusteriui jo lengvai uždirb
tus milijonus. Kailinių vėbri- 
nės irgi- iš šusteriu sandėlio. 
Yra įtarimas, kad perbrangiai 
nuplėšta...

Prieš spausdintų žodį šuste
ris visuomet būdavo ypatingai 
jautrus. Sulig savo papročio 
jis apžiūrinėjo nagus — lyg po 
jais jam niežėtų.

“Jis pyksta ant manęs dar 
nuo prieškarinių laikų. Penk
tojoj kredito bendrovėj įvyko 
rimtas susirėmimas. Aš* turė
jau iš jo draugystės vekse
lį-------”

Ranka numodamas, Rober
tas' Neikė nutraukė jo kalbų. 
, “Kas gi dabar beprisimena 
prieškarinius laikus? Argi 
škcrbelis savo laiku nėišėdė 
žiedinį iš Rygos komercijos 
banko skyriaus? O žiedinis' — 
ar dabar neproteguoja škerbe- 
lį finansų žinyboje kaip įma
nydamas? Ranka rankų — taip 
sakant... Bet Gulbė, tur būt, 
irgi tikėjosi ko nors... Tamsta 
prisimeni, kur ponui Tomber- 
gui — tai ekspedicijos firmai 
buvo reikalas su tranzitinėmis 
sėmenimis. Ten buvo koks 
nors reikalas su valstybės ban
ku ir Gulbe giriasi padėjęs, Bet 
paskui ponas Tombergas turėjo 
nemalonumų su ta tranzitine 
manufaktūra, ir toji prarijo 
tą sėmenų pelną. Vakarų-rytų 
banko steigėju Abramovies je 
nenorėjo jokiu budu dasileisti. 
Esą antisemitas. ]x>gromščikas. 
O Tamsta juk žinai, kokius ar
timus ryšius turi ponas' Tom-

su Fridą apsigyventi viešbu- 
yje? Bot jis tai nesupranta 

ir pyksta. Ponui Tombergui 
rusimiems metams kreditas 
valstybės banke sumažintas 
iki trijų šimtų, tūkstančių. Mes 
įsitikinę, kad čia veikia ir jo 
pirštas. Dabar — insinuacįjos 
“Ūkininkų Drauge” apie mane^ 
apie Tamstą, apie įjoiiu • Tom- 
bergą, apie Krėslinį,— vis tai 
jo darbas. Bet tegu jis perdaug 
nesididžiuoja. Tamsta minėjai 
apie vinis ir seną geležį. Krės- 
linis su Reinvaldu žino papa
sakoti gražių dalykų iš okupa
cijos laikų, kaip jisai pardavi- 
nėdavęs vokiečiams baldus iš 
savq šeimininko namų apleist^ 
jų butų...”

Šusteris’ piktai suraukė anta
kius.

“Eih! Tautiečiai žodžiais! 
Plaunasi savo tarpe lyg žiur
kės. Intrigos iš vienos ir kitos 
pusės'. Latvis latviu pavydi. 
Rausiasi po praeitį, atkasa ba
la žino kų... Kas man darbo, 
jei tu esi prasigyvenęs, jei tu 
kų nors turi... Leisk maiij ir aš 
tau leisiu...” 7

“Jis jau yra tokiu — kas gi 
neleidžia? Ar mes pirmutiniai 
pradėjome? Bet tenesiskundžia, 
kad paskui pačiam teks pirš
tus pakramtyti. Mums neskau
dės', ne.”

Bet Šusteris nebegalėjo nusi
kratyti pesimizmo.

“Na, tik Tamsta neapsiskail; 
čiuok! Jis “žemvaldyj” pirmas 
direktorius, jie turi žemvaldžių 
sųjunga. savo akcinį bankų, 
“Ūkininko Draugų”...”

Robertas Neikė pasistiebė la
biau, užkabindamas frako apy
kaklei ir antra nykštį. Jo vei
das nušvito pasiryžimu kovoti 
<ir valia. Plaukų garbana iš
didžiai nusviro ant dešinės 
akies.

“Bet mes turime “Tautos Šir
dies Balsą!” “Tautos širdies 
Balsas” daugiau verias, negu 
dešimt tokių “Ūkininkų Drau
gų”, “Saulučių” ir “Demokra
tų”. Mes turime tautiniai pa
triotinę partiją... Žaleniekuosc 
šimtas dvidešimt abonentų per 
mėnesi... O svarbiausiai — mes 
turime nesuteptą praeiti ir tuo 
ir moralinės pajėgos musų pu*- 
sūje. Tegu tik jie (prasideda!”

Nustebęs Šusteris per kaktų 
pažvelgė į jį. Juk taip negalė
jo ka’lbeti veidmainys ir me
lagis. Ten girdėjosi kietas kaip 
akmuo įsitikinimas ir nepaju- 
dimas 'tikėjimas sau ir savo 
reikalui. Argi ištikro tai, kų 
čia aplinkui šnabždėdavo, \— 
tiesa? | kų ūkininkų dra.ugat' 
ir demokratai atkreipė ypatin
gų publikos dėmesį ir nurodė 
į lai dviprasmiais išsireiški

mais... Tai - nors tegu — kas 
čia ištirs tą tei^vbę. Bet jo apy
linkė kas gi ten galėjo sa
vo praeitimi pasigirti r) Taigi, 
kad ir dabartimi... Bet toki 
moraline sąmonė, toks išd'idu- 
mas — tai didvyriškumas! To- 
kiuo tikėjimu tikrai galima net 
kalnus perstatyti!

šusteris nejučiomis buvo nu- 
sitvTi’ęn HoBerlo "S’elk&s ra.nk;> 
ir spaudė ją tikroje pagarboje 
ir susijaudinime. Tas atsake 
lengvai nusišypsodamas j lyg 
savaime suprantamąjį spaudi
mą. Kaipgi ne! Pas naivus 
žmogelis nežinojo paprastos pa
slapties: Robertas Neikė buvo 
pasidaręs tuo, kuo jį norėjo 
matyti. Tsi kiekvieno didvy
rio psichologijos, tai palies did
vyriškumo mįslės, lengvas spren
dimas...

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos taniai
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PoškaitėsBronislavos
MUZIKOS STUDIJA Ulvd,

Roseland

Brighton Park
Keistučio Kliubas, METINIS BALIUS

A. BELSKIS

Šios savaitės bargenai

$1.19

75c ir $1.00

Laikome Eastman ir Ansco-Agia Filmas

Pirmoji Gegužės pas 
Chicagos rubsiuvius

PAGAMINTAS
MASKVOJE

sėdy- 
tiktai 
viską

4262 Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787

Scrgei 
sejusio

kaip 
uni- 
me-

Darbininkų šventės 
ap vaikščiojimas

Smuikos, S a x a

Dženitorių Kliubo 
susirinkimas

A. BELSKIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas
1900 S. Halsted St.

Pildimas daktarų receptų yra musų 
svarbiausia darbas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Anthuir 
tęsėsi 

1 valandas; pulblika buvo 
Reiškia, gegužine 

Chicagos ruibsiuvius pra- 
ti'krai sėkmingai.

Kriaučus.,

Bet ilgai taip negalės tęstis. 
Amerikoj gyvenimas eina smar
kiu tempu. Visai dar neseniai 
Amerika buvo ūkininkų kraš-

Chicago Avė., j rytus nuo Michigan 
RODO ISTORINĮ VEIKALĄ

Wicker Park Svetainėj
2040 W. North Avė.

Direkcija 
Eisensteiri, pagar 
su “Potiomkinu’

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbūs temoj: “Kaip Dievas 
Sudarkė šeimyną Abrahomo?” 
Labai akyva. Verta girdėt ir 
žinot. Prakalba įvyks "Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., ne
dalioj, Gegužės 4 d., 2 vai. po 
piety. Padengimui lėšų maža 
įžanga. Kviečiame visus.
> RENGĖJAI.

Mokinama Piano 
phone. Klerneta. Kornetą, Trombone 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m o 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius 
Del platesnių in
formacijų kreipki-

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO

Metinis Bankietas

renlso žmona, kurie iš pusės 
su p. D. Sinjakais turi minkštų 
gėrimų išdvrbystę prie 2841 W. 
40th St.

Pp. Berens ir Siu jakas irgi 
yra Keistučio kliubo nariai jau 
per kelioliką metų. Aš kaipo 
kliubo raštininkas linkiu Dr. 
T. Dunduliui ir p. Berensienei 
gero pasisekimo jų užsiėmime.

laiku. Tarp kitko šiame susi; 
rinkime bus išrinkta darbinin
kai vakiarud, kuris bus tų pa
čia dieną (gegužio 4) ir toj 
pat svetainėj; ptadžia lygiai 
5:30 vai. vak., tikietas 50e ypa- 
tai. Visi kliubo nariai, jų šei
mynos ir gerb. svečiai prašomi 
alsi lankyli, bus gražus progra
mas, po programų šokiai. Vie
ta gana patogi, aplink svetai
nes aukšliai aptvertas daržas, 
dideli medžiai, pb medžiais sė
dynės, taipgi jeigu pasitaikys 
gražus oras, tai pavariusieji 
šokėjai suras sau vietos po me
džiais pasilsėti ir paromansuo- 
ti jnėnuliui šviečiant. Žinoma 
pavasario puiki gamta kiekvie
ną, kad ir laibiausiai užkietėju
sį vylioj a i lauką, į girią, ten 
kur medžiai žaliuoja ir lapų 
šlamėsis gaivina žmogui širdį.

Anton J ūsas.

Iš itikrų šaltinių sužinojau 
kad draugijos “Lietuvos Ūki
ninkas” vakaras, įvykęs Meb 
dažio svetainėj balandžio 24 d 
pilnai pavyko. “Lietuvos Ūki
ninkas” ką jau rengia, lai at
rodo, kiad vienos šeimynos žmo
nės rengia: moka išrinkti ko
mitetus, kurie visuomet suren
gia pasekmingus vakarus. Nors 
visą vakarą lietūs lijo, bet jau
nimo prisirinko pilna salė. Šia
me vakare prisirašė daug nau-

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga $1.00 ypatai
Gražus muzikalia -programas su pritaikintam prakalbėlėm. Dainuoja 
Akvila Ančiutė, Kastas Sabonis, Emilija Dočkiene, Jadvyga Gri- 
caitė, Silvija Saboniutč, Minnie Budvydo, Birutė’Briedžiutė; piano 
duetas; Elena Pilkiutč: Albertas Bukniukas piano, Aldona Nervidai- 
tė, bandžio duetas. šokiam muzika p. Joseph Budriko korporaci
jos Orkestras po vadovyste Mykolo Juozavito.

Širdingai Užprašo RENGĖJAI.

Praeitas Lietuvių Keistučio 
Pašelpinio Kliubo susirinkimas 
įvyko balandžio šeštą, Liberty 
G rovė svetainėje, 4615 South 
Mozart St. Prie kliubo prisi
nešė daktaras Tadas Dundu
lis, kurio ofisas randasi adre
su 4142 Archer Avė., o antras 
ofisas ir gyvenimo vieta 3413 
Krankliu Blvd. Tai yra North 
čjidės apielinkėj. Taipgi prisi
rašė ir p. Viktorija Berensie- 
n'ė, Brighlon parkiečiams gerai 
žinomo biznieriaus Karolio Be-

Muzika Joe Spetyla orkestro 
x Pradžia 7:30 v. v.

/ Ketverge Mildos svetainėj 
įvyko darbininkų šventės ap- 
va i k Sedoj imas, kurį surengė lie
tuviai socialistai. Žmonių susi
rinko gerokas būrelis. Teko pa
stebėti iš senų laikų pažįsta
mų veidų. Jie iš soeialistiško 
judėjimo nors dėl senatvės ir 
kitokių priežasčių pasitraukė, 
bet vis vien tam judėjimui pa
siliko ištikimi, jam simpatizuo-

gegužės 4 d., Golden 
los beisbolą su Har- 
Sox. Pradžia 2:30 po

Rengia Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Kliubas 

Subatos vakare, 3 d. Geg. (May), 1939 
Hali B, ant treciii lubų

Mt. Vernor Bldg., 7 S. Crawford Ave.» kampas Madisciv'S't. .
Pradžia 7 vai. vakare.

Bus suteikti žiedai nariams nesirgusiems per 10 motų.
Šokiams bus gera muzika. Užkandžiai ir kiti pamarginimai. 

Kviečiame visus atsilankyti i musų iškilminga balių. VALDYBA.

Dešimt Dienų
Kurios Supurtė

Visą Pasaulį
TIESA APIE RUSIJĄ

CINEMA ART ENSEMHLE
Ypatingas rusų muzikos suderinimas

DAILĖS PARODA
Emil Zoir, Švedijos garsus artistas

Paskutinis rodymas 11, valandą vakare.
Dienomis.,50c Vakarais 75c Subatoj ir Nedėlioj 75c

jų narių. Jaunimas panaudo
jo gražia proga, ir kaip buvo 
slkel'biama, daugelis tapo pri
imti naujais nariais be jokio 
mokesnio.

Stefa Lenkauskiene.

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių , 

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGĄITIS

Lietuvis pardavėjas

-------- įvyks -----------

SEKMADIENY, GEGUŽĖS .4 d., 1930
Lietuvių Auditorijoj Abejose Svetainėse 

3133 South Halstęd Street

Lietuvių Amerikos piliečių 
Dlženilorių Kliubas kviečia vi
sus savo draugus ir drauges 
Į susirinkimą pianedčlį, gegužės 
5 d. K( operacijos name, 6201 
Kimbark avė., 8 vai. vakare.

Daibar žiemos sezonui pasi
baigus, kiekvienas dženitorius 
turime daugiau laiko, tad pra
dėsime savo užsibrėžtą darbą 
varyti pirmyn. Nepamirškite 
minėtos dienos ir atsiveskite 
savo gerų draugų, kurie nori 
susipažinti su mumis ir veikti

augo.
Kviečia visus

Dženitorių Kliubo Valdyba..

Didelis Pavasarinis SOKIS
Rengia 

Rytmetinės žvaigždės B. A. Kliubas
Subatos Vakare,

Truputį po astuonių drg. A. 
Žymantas atidarė susirinkimą 
ir prataręs kelis žodžius pri
statė kalbėti “Naujienų” re
daktorių, P. Grigaitį. Pastara-* 
sis aiškino Pirmos Gegužės 
šventės atsiradimo istoriją ir 
jos reikšmę. Jis trumpai per
bėgo darbininkų judėjimo is
toriją Europoj ir Amerikoj.

Jokis kitas judėjimas, sakė 
kalladojas, taip smarkiai nesi
vystė, kaip socialistinis. Pirmos 
Gegužės šventimas tapo įsteig
tas prieš keturis dešimtis me
tų. Tąsyk darbininkiškos jėgos, 
< la rbi n i n k i šk os organ-iziacij os 
buvo menkutės. Bet pažiūrėki
me, kas yra dabar. Kai kurio
se šalyse socialistai atsistojo 
nąt prie valdžios vairo. Juo 
tolyn, tuo jie daugiau laimi.

Bet kuomet Europoj socia
listinis judėjimas smarkiai plė
tojasi, tai Amerikoj pasireiš
kia kokia tai stagnacija, ap
mirimas. Kodėl taip? Prie tos 
padėties sukūrimo žymiai pri
sidėjo “prosperity” laikai. Tuoj 
po karo visoj Europoj žmonės 
atsidūrė sunkioj padėtyj. Tuo 
tarpu Amerikoj darbai ėjo ge
rai; uždarbiai buvo gana ne
blogi. Pas amerikiečius tada ir 
išsidirbo link europiečių toks 
nusistatymas: žinokitės jus su 
savo socializmu, — mums ir 
taip gerai.

Bet kas atsitiko? Tie “pro- 
spcirity” laikai praėjo. Įvyko 
stambus krizis. Nespėjo tas už
sibaigti, kaip prasidėjo kitas, 
kuris palipi ė milionus žmonių. 
Bedarbių šiandien priskaitonia 
keli milionai. Ir amerikietis 
bedarbis atsidūrė blogesnėj pa
dėtyj, negu europietis. Euro
pos šalyse yra įvesta apdrau- 
da nuo nedarbo. Taigi ten be
da riiis visgi yra šiek aprupi- 
n mas. O Amerikoj? Amerikoj 
bėdai hiais niekas nesirūpina. 
Socialūs apdraudos atžvilgiu 
Amerika yra toli nuo Europos 
atsilikusi.

Bubsiuvių unija, žinoma kai
po Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America, kas metas 
gegužinę šventę 'tinkamai pa
mini. Pas Amalgameitus 
mos Gegužės šventė yra 
ir leigalė šventė. Tą dieną 
jos nariai nedirba, šiais 
tiaiis ruibsiuviai Chicagoje gegu
žės šventę tinkamai paminėjo. 
Amalgameitų svetainė, apie 2 
valandą po piet, buvo tarsi kim
šti prikimšta publikos. Vėliau 
atėjusiems reikėjo grįžti, nc- 
įsigrudus svetainėn.

•Prognamo muzikalę dalį iš
pildė rusų choras, smuikinin
kas Samuel M. Dolnick ir or
chestras. Jausmingą, bet su gi
liais įtikinimais, gražią kalbą 
pasakė žymus darbuotojas dar
bininkų judėjime — 
GioMainitti. Programas 
apie 
patenkinta 
pas 
ėjo

Byloj, 
stariečiai 
vey Blue 
pietų.

Vieta prie 95th St. ir iMichi 
gan Avė. Bus geras lošimas.

tas. Bet kai pradėjo vystytis 
kapitalizmas (reiškia, stambio
ji pramone), tai jis ne tik pa
sivijo Europą, ale ir paliko ją 
toli užpakalyj.

Antruoju ikaJbėtoj um buvo 
Dr. Mon tvidas. Jis gana įdo
miai aiškino partijų atsiradi
mą, ir kodėl žmonės dalinasi 
į partijas. Pats gyvenimas ver
čia juos 'tatai daryti. O tie, 
kurie bando dangstytis viso
kiomis Ibeparty visk ūmo skrai
stėmis, yra tik atsilikę nuo gy
venimo, nepajėgia jo suprasti.

Ant galo, Pirmyn choras pa
dainavo kelias tam apvaikščio- 
jimui pritaikytas dainas. )

Belo dar viršminėtam susi
rinkime buvo priduotas lapelis 
per Joną Gasiuną. Lapelyje kai
toma apie bedarbių vaikščio
jimą gatvėms, taipgi kad kliu
'bas išrinktų delegatus į kon
ferenciją, kurioj bus kalbėta 
apie pirmą gegužės. Už išrin
kimą delegatų balsavo tik vie
nų vienas Gasiunas. Kodelgi 
taip? Nežiūrint kad raštinin
kas tą lapelį labai graudingai 
perskaitė, o Gasiunas pasakė 
ilgą — karštą spyčių kaip be
darbi,si jau vaikščiojo ir dar 
vaikščios, tai rodos buvo vis
kas gerai prirengta, bet kada 
reikėjo balsuot, tai tik pats Ga
siunas • iškėlė ranką. Mian ro
dos šis įvykis tai buvo graži 
lekcija ir laibai aišku, kad at
eity nereikia nešti tokius ar 
tam paniašius politiško pobūd
žio lapelius į Keistučio pašel- 
pinio kliubo susirinkimą ir vel
tui brangų lailką gaišinti.

Sekantis Lietuvių Keistučio 
.pašelpinio kliubo susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gegužio ketvir
tą (4) d., lygiai pfirmą vai. po 
pietų, Liberty Grove svetainė
je, 4615 So. Mozar t St. Nariai | 
ir kurie nori prisirašyti prie 
kliubo, prašomi nesivūluoti, nes 
susirinkimas prasideda paskirtu

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

BELSKIS ir RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas 
2425 W. Marąuette Rd. 

(Kampas 67tos ir Artesian)

LENINAS — 'TROCKIS — KERENSKIS
Kazokai -— Jurininkai — Darbininkai. Viso 160 milijonų rusų 

dalyvauja “Dešimty Dienų”.

CINEMA Sežai,!

’i

$1.00 Trynimo Spiritas .........
45c Kotex .................................
$1.50 Petrolagar dėl vidurių . 
35c Valerijono lašų .................
Palangos Trys Devynerios .....
35c Palmolive Shaving Cream 
Boyer Veido Miteliai ........................... -..................... 35c — 50c ir $1.00

SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITĘ 
“Toffee Nut” kvorta plyt^ 

šaltos košės 
45c

CIGARETĘ
Camels, Lucky Strike, Chester- 

fields ir Old Gold ' 
200 už $1.25

z Pavasariniam valymui
60c Guminės pirštinės (Rubber Gloves) ................
Sponges nuo ...... .......... .
$1.50 Chamois skurinės 
$1.50 Chamois skurikės

JOHN PAKĘL & CO.
(PAKALNIS) 

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

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais virŠminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisų 2621 West 71st St

nrba puš&uRit/O
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
• GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Wed 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

RADIO STAKO SUMAŽINIMO

šDardavimas
Dabar Tęsiasi Abejose

7

R

t

Peoples Furniture Co 
Krautuvėse

Kainos nužemintos nuo 25% iki 60% 
ant naujų ir Standard padarymo radio 
ar kitaip sakant:
Nauji Standard radios dabar parsi

duoda už pusę kainos ir žemiau.
Demonstratoriai arba krautuvių sempeliai 

radio Standard padarymo parsiduoda 
ųž vieną ketvirtą dalį tikros kainos.
Vartoti radios geram stovyje yra dalinami 
visai veltui musų pirkėjams su pirkimu už 
kiek nors verčios rakandų

PEOPLES 'KRAUTUVĖSE.
' i

VICTOR Kombinacijos
Radio R. E. 45

MAJESTIC RADIO 
Mados 92

Duodame Didelę Nuolaidą už Tamstų 
seną muzikali instrumentą.

S76.00 I * 
NUOLAIDOS JEI PIRKSITE 

VICTOR KOMBINACIJOS RADIO

S30.00
NUOLAIDOS JEI DABAR PIRKSITE

MAJESTIC RADIO 92

Ateikite, Matykite, Pasinaudokite
Nes dabar yra geriausia proga žmogaus gyvenime įsigyti gerą 

radio beverčiai. Atsiminkite, kad kai kurių radio modelių skaičius 
yra mažas, todėl kad nebūtumėt suvilti, atsilankykite į Peoples 
Krautuves kuogreičiausiai.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio va
karais. Taipgi Nedėldieniais pagal sutartį, šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYĖTTE 3171

radios imame j mainus ant naujų, duodame didesnę nuo- 
kitur. Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems pagal

Vartotus 
laidą kaip 
išgalę.

mint W n> ■

ruiTNii''’''

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St
Marguette Park Brighton Park

Lafayette 3171 Hemlock 8.40P
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the LiHflianian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500.

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicaflo 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post/Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas JRoosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama ............. ................
Pusei metu ....... ................
Trims menesiams ............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................ —• 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ............................. -......  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1«75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .................................. $8.00
Pusei metų ...................   •Mf..... . 4.00
Trims menesiams  .............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Vartotojai tai—visi žmonės. Vartotojų taryba, va
dinasi, butų visų krašto gyventojų įstaiga — panašiai, 
kaip kad yra visų| gyventojų įstaiga parlamentas arba 
ministerių kabinetas; tik valdžia yra politinė įstaiga, 
o vartotojų taryba — ekonominė.

Vartotojų tarybos įsteigimas reikš stambesnį žink- 
snį į industrinę demokratiją, negu visa, kas įvyko pra
monėje iki šiol.

Bus įdomu pažiūrėt, ar darbiečiams pasiseks šita
me klausime nugalėt kapitalistines partijas

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

Apžvalga
ŠVEDŲ DEGTUKŲ

MONOPOLIS. *

PAMINĖKIME STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

Šio mėnesio 15 d. sukanka lygiai 10 metų nuo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo pirmojo, istorinio posėdžio.

Tame posėdyje visų Lietuvos gyventojų atstovai 
iškilmingai paskelbė, kad nepriklausoma Lietuvos val
stybė yra įvykintas faktas.

Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta, kaip 
žinoma, vasario 16 d. 1918 m.* Bet tas paskelbimas ne
buvo atliktas įgaliotų Visos tautos atstovų — tai vie*- 
na. Antra, nuo nepriklausomybės paskelbimo iki jos 
įkūnijimo yra didelis žinksnis.

Gyvenimas parodė, kad dauguma nepriklausomy
bės deklaracijos autorių pradžioje net netikėjo savo 
vasario 16 d. pareiškimu. Dar po nepriklausomybės pa
skelbimo p. Smetona su savo vienminčiais ir klerikali
niai Lietuvos Tarybos nariai bandė pasodinti į Lietu-' 
vos sostą princą Urachą, ir sujungti “amžinais ryšiais” 
Lietuvą su Vokietija.

Tik kai Vokietija buvo sumušta didžiam jam kare, 
tai Lietuvos urachininkų partija buvo priversta atsiža
dėti savo planų paversti Lietuvą kaizerio provinctyįų 

. To to dar teko paskui apvalyti Lietuvą nuo plėšikiškų 
Bermonto gaujų ir apginti ją nuo ginkluotos boiševiĮkįtį 
invazijos, ir tik tuomet Lietuvos žmonės galėjo rimtai 
imtis savo krašto tvarkymo darbo. \

Daugiau, kaip už dviejų metų po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo, būtent, 1920 metų pavasary, 
visa Lietuvos liaudis išrinko atstovus i Steigiamąjį (ar
ba konstitucinį) Seimą, ir tų metų gegužės 15 dieną 
jisai atidarė savo; posėdžius Kaune.

Pačiam pirmutiniam ‘savo posėdy Steigiamasis Sei- 
"nias visais savo 112 atstovų balsais pareiškė, kad lietu

vių tautos pasiryžimas gyventi nepriklausomu nuo kitų 
tautų gyvenimu jau yra įkūnytas!

Šitą istorinį įvykį nepaminėti butų stačiai nusidėji
mas.

Gegužės 15 diena yra slenkstis į naują Lietuvos 
gyvenimą — į naują Lietuvą!

Be to\ir pats Steigiamojo Seimo susirinkimas bu
vo didžiausios reikšmės faktas lietuvių tautos istorijo
je. Niekuomet prieš tai, nei naujojoje gadynėje, nei se
nosios, kunigaikštiškos Lietuvos laikais, nebuvo buvę 
tokio atsitikimo, kad visi Lietuvos žmonės — seni ir 
jauni, turtingi ir beturčiai, vyrai ir moters — rinktų 
savo įgaliotinius, pavesdami jiems pagaminti pamati
nius įstatymus kraštui ir nustatyti jo santykius su ki
tais kraštais.

Tai buvo įkūnijimas to didžiojo šių dienų demokra- - 
tijos principo, sulig kuriuo kiekviena tauta, nežiūrint 
ar didelė, ar maža, turi teisę pati spręsti savo likimų.

Gegužės 15 dieną, prieš dešimti metų sulig tuo 
principu Lietuva ėmė valdytis.

Be Steigiamojo Seimo nebūtų nepriklausomos Lie
tuvos. Be konstitucijos, kurią jisai patiekė, be žemes 
reformos Įstatymo, kurį jisai išleido, — Lietuvos vaU 
stybe nebūtų susiorganizavusi ir nebūtų išlikusi poka
rinės suirutės audrose.

Todėl Steigiamojo Seimo dešimtmetinės sukaktu
vės privalo būt tinkamai pažymėtos. Chieagoje šituo 
tikslu yra paimta gegužės 15 dienai didžioji Lietuvių 
Auditorijos sale. Tikimos, kad musų visuomene šj svar
bų rengimą parems.

DIDELIS EKSPERIMENTAS ANGLIJOJE
Balandžio 15 dieną Anglijos prekybos nųnisteris 

X Graham pranešė atstovų bute, kad neilgai trukus bu- 
' sianti įsteigta Didžiojoje Britanijoje vartotojų taryba, 

kurios uždavinys bus kontroliuoti visas kainas, prade
dant žaliavomis ir baigiant pagamintomis dirbtuvių 
prekėmis.

Pastaromis dienomis buvo girdėt, kad ta vartotojų 
taryba jau yra steigiama ar įsteigta. Vienoje telegra
moje iš Londono buvo pasakyta, kad konservatoriai ir 
liberalai piestu stoją prieš darbiečių( valdžios kėsinimosi 
kontroliuoti kainas Britanijoje.

Pavedus kainas kontroliuoti vartotojants, pramo
nės savininkai susyk netektų beveik visos savo galios. 
Dirbtuvės savininkas paliktų “bosas”1 tiktai savo įmo
nėje, bet iii čia jisai negali daryti ką nori, kadangi jisai 
yra priverstas skaitytis su darbininkų organizacija, 
uniia_ I

Telegramos jau prahešė apie 
Lietuvos vyriausybes pasirašy
mą sutarties' su švedų degtukų 
itijustu, sulig kuria tas grūstas 
gauna degtukų gaminimo ir 
pąrdavinėjimę monopolį Lietu
voje. Vąldžios laikraštis “Lie
tuvos' Aidas”, paduodu tokių 
smulkmenų apie tą sutartį:'

“Bendrovei (švedų degtu
kų bendrovei. —“N.^ Red.) 
atiduodamas 35-mies metams 
išimtinė teisė gaminti ir 
pardavinėti degtukus Lietu
voj. Bendrovė turės šešių 
milionų litų akcinį kapitalą, 
kuris visas bus investuotas 
Lietuvoj. Bendrovė nupirks 
Lietuvoj esančius degtukų 

i ir degtukų šiaudelių fabri
kus. Jie, bendrovei nepavyktų 
susitarti su fabrikais dėl jų 
nupirkimo. tai vyriausybė 
pasižada nusavinti fabrikus, 
atlygindama už tikrą jų Ven
tę. Bendrovė turi fabrikus 
ir toliau eksploatuoti tose 
vietose, kuriose jie dabar 

bendrovei per- 
brikų darbą, 

sumažėtų dabar iuos'e dir
bančių darbininkų kaičius, 
tai bendrovė atleistiėms dar

 

bininkams turi parūpinti ata
tinkamo darbo (kaip ilgam 
laikui? “N.” Red.). Bendro
vė apsiima aprūpinti Lietu
vos rinką Lietuvoj pagamin
tais' geriausios rųšies degtu
kais— impregnuotais degtu- 
tais (dabartiniai Lietuvos 
degtukai yra tiktai antros 
rųšies, neimpregnuoti ir su
daro didesnį pavojų gaisro 
atveju). Degtukų importas 
draudžiamas tiek vyriausy
bei, tiek bendrovei.

“Sutarčiai pasibaigus, ben
drovė turės palikti Lietuvoj 
atatinkamą skaičių pilnai j- 
rengtų fabrikų Lietuvos rin
kai aprūpinti. Vienas fabri
kas pareis į Lietuvos) vyriau
sybes nuosavybę, pagal jos 
pasirinkimą, sumokėjus tik 
neamortizuotą jo vertės dalį.

“Be Lietuvos rinkai paga
mintų degtukų, bendrovė pa
sižada eksportuoti kasmet iš 
Lietuvos^ 12,000,000 dėžučių 
degtukų ir 1000 tonų degtu
kų šiaudelių. Be to, bendro
vė trejų metų būvy po šios 
sutarties pasirašymo turi įs
teigti ne žemiau Vilkijos po
pieriaus' fabriką, kuris turės 
kasmet pagaminti ne ma
žiau, kaip 4000 tonų popie
riaus. Šiam tikslui pati ben
drovė turės Lietuvoj pasiga
minti ne mažiau, kaip 3000 
tonų medžio mases.

“Muitas laikraštiniam po
pieriui bus' nustatytas 10 
centų kilogramui. Kiti Lie
tuvoj esą muitai popieriui 
nepakitęs.

“Bendrovė 
vyriausybei 
rių paskolą, 
karna šeši procentai metams 
ir paskolos' emisijos kursas 
yra 93. Paskola imama ke
turiomis dalimis: pirma da
lis — šių metų birželio 1 
dieną, antra — rugsėjo 1 d., 
trečia — 1931 metų bąlan- 
džio 1 dieną ir ketvirta — 
1932 metų balandžio 1 die
ną. Paskolos amortiząciją 
prasideda nuo 1936 metų.” 
Reiškia, 35-iems metams ta

po atiduota švedų trustui Lie
tuvos degtukų pramonė. Ir 
svarbiausias šitos tranzakcijos

tikslas tai — gauti šešių mi- 
lionų dolerių paskolų Lietuvos 
valdžiai.

Einant šituo keliu, prie ko 
Lietuva prieitų?

Jeigu už keleto milionų do
lerių paskolą atiduodama sve
timam kapitalui ištisa pramo
nės šaka, tai, paskolinę kelias 
dešimtis milionų dolerių, už
sienių kapitalistai galėtų pa
imti j savo rankas' visą Lie
tuvos industriją.

Seimo dabar nėra, todėl val
džia daro ką, nori.

(Tąsa)

“Teisingai! Laisvą kelią Suo
mijos popieriui, Švedijos maši
noms', estų arkliams ir Port- 
ando cementui!4 Latvija — že
mės ūkio šalis. Jei turės ūki
ninkas, tai turės visi. Jei su
naikintas latvių ūkininkas ne
pajėgs įsigyventi trobesius, ma
šinas ir veislinius gyvulius, tai 
neturėsime nei tvirtos Latvi
jos, nei vieningos latvių tau
tos. Valstybinės lėšos bergž
džiai aikvojamos remiant įvai
rias abejotinas pramones prad
menis, 
miesto 
neturi 
meta 
nieko
nenori dirbti. Statybos kredi
tas reikalingas, sėklos kredi
tas, veislinių gyvulių kreditas, 
pažeminti tarifai Latvijos dar
bininkams... šalin Amerikos 
taukus, Rusijos rugius ir len
kų bulves! Svaras, sviesto turi 
čia pat kainuoti šimtą dvide
šimt rublių. Šimtą dvidešimt 
rublių! Tuomet ūkininkui ap
simokės' gany ba. Premijas 
sviesto eksportuotojams!... Mu
sų užsienio konsulai neatlieka 
tinkamai pareigų...”

Grupė ėmė nerimauti.

Tuo dirbtinai ugdomas 
proletariatas. Kaimas 

darbininkų, o Ryga iš- 
milijonus' tiems, kurie 

nedirba, užtat, kad jie

“Neverta. Per valandą jis 
ten laviruos iš vienos ir ant
ros pusės. Biurokratas ir kar
jeristas par exelence... žiūrėk, 
ten, Gulbė... Ką gi jis ten lai-1 
kosi iš tolo? Ar tiesa, kad jis 
nuo musų skiriasi?

“Argi Tamsta dar nežinai? 
Neskaitei jo deklaraciją “Ūki
ninkų Drauge”? Tai buvo jau 
pereitą s'avaitę. Jis esą paty
ręs visą tą reakcingumą. kuris 
buk tai slepiasi tautiniai-pa- 
triotinėje partijoje. Apie, “Tau
tos širdies Balsą” grupiruojąs 
įvairus žmones' su tamsia pra
eitimi
avantiūristai.

apsigyventi viešbu- 
jis tai nesupranta 

Ponui Tombergui 
metams kreditas 

banke sumažintas

Sveikatos Dalykai
Ištysę Venos

(Varicose Veins).

veikia. Jeig 
organizuojant

duoda Lietuvos 
6,000,000 dole- 

Už paskolą mo-

Dr. I. E. Makaras
^Ištysę venos randasi tankiau

siai pas moteris. Jos apsireiš
kia daugiausia1 amt blauzdų.' Iš
tysę venos susidaro dėlto, kad 
kraujo cirkuliacija yra nenor
mali, ištempia gyslas, kraujas 
sudrimba, sus i v i n gi u odamas 
vienon ar kiton pusėn. 
Kraujas venose atrodo mėly
nas, dėlto, kad kraujas neina 
normaliu greitumu atgal į šir
dį. Ant iblauzdų atsiranda iš
putusios grublekeš masės, ir 
dėlto moterys daugiausia lanko
si pas gydytoją gydytis iš es
tetiško atžvilgio. Priežastys yra 
sekančios. \ >

1) Anaitomišlkas sud/?jimlas. 
Silpni venų sienų audimėliai ir 
įsilpni dangteliai, kurie apsun
kina venų cirkuliaciją.

2) Stovėjimas ant kojų, kaip 
tai, merginos ar moterys, ku
rios dliirba už .patarnautojas val
gyklose prie stalų, ir tam pana
šiuose darbuose.

3) Perankštas užrišimas raiš
čių (constrielion), ypatingi 
žemiau 'kelių.

4) Perdaug didelis blauzdų 
man'kšitymas (exercise).

5) Pastojusios moterys; krau
jo cirkuliacija yra susilaikius 
dėl išdidėijusio iščio spaudimo.

6) Iščio augimas (Tumor).
7) Kilnojimas sunkių daik

tų stovint ant kojų dėl kraujo 
spaudimo ant venų danklelių 
(vaives) sudaro peirididelį įtem
pimą.

8) Gilesnių venų užblokavi- 
rnasv ‘

9) Kron iškas uždegimas dc 
įvairių ligų.

l()y Vidurių užkietėjimas.
11) Nutukimas.

Gydymas.
Pirmiausiai, reikia prašialin- 
priežastds kuri užtvenkia ve-

bergas su Abramoviču. Paga- 
liaus vėl tas butas Elzbietos 
gatvėje... Kaip girdėti, Gulbė 
dar iki šiol gyvenąs viešbuty
je... Ką mes galėjome daryti, 
jei tas' butas buvo mums pa
tiems reikalingas? Argi mums 
su Fridą 
tyje? Bet 
ir pyksta, 
busimiems 
valstybės
iki trijų šiintų< tūkstančių. Mes 
įsitikinę, kad čia veikia ir jo 
pirštas. Dabar — insinuacįjos 
“Ūkininkų Drauge” apie manet 
apie Tamstą, apie poną • Tom- 
bergą, apie Krėslinj — vis tai 
jo darbas. Bet tegu jis perdaug 
nesididžiuoja. Tamsta minėjai 

į apie vinis ir seną geležį. Krės- 
linis su Reinvaldu žino papa
sakoti gražių dalykų iš okupa- 

. . .... . .ei jos laikų, kaip jisai pardavi
me u lan ai, po i iniai | n^aVęS vokiečiams baldus iš 

savq šeimininko namų apleist^ 
“Ar čia į Tamstą taikoma?” Į jų butų...” 
Šusteriui paspruko nenoro- šusteris piktai suraukė anta- 

mis. Jis susigriebė, bet buvo|kius. 
vėlu. Robertas’ Neikė pažvelgė 
į jj per akių kampelius, 
jis buvo įpratęs žiūrėti, 
met jis norėjo parodyti 
viršų ir neliečiamybę.

“Gal būt! Tik aš niekuomet I la žino ką... 
nesu užsiėmęs !
Taipgi nesuprantu, kokiu budu I ką nors turi... Leisk mani ir aš 
butų galima į mane taikinti tau leisiu...” 7
insinuacijas apie Maskvos bri- “Jis jau yra tokiu — kas gi 
lijantus, kiauninius kailinius ir neleidžia? Ar mes pirmutiniai 
senųjų tapytojų paveikslus.” pradėjome? Bet tenesiskundžia, 

“Niekšas! Jis, tur būt, mano, kad paskui pačiam teks pirš- 
kad visuomenė jau bus pamir- tus pakramtyti. Mums neskan
aus' tiekimo ministerijos laikus, dės’, ne.” 
vokiečių vinis ir operacijas su Bet šusteris nebegalėjo nusi- 
sena geležimi... Ir apie tai dar kratyti pesimizmo.
galime pasikalbėti. Apie tai “Na, tik Tamsta neapsiskaiV. 
mes *dar pakalbėsime... Aną sa- čiuok! Jis “žemvaldyj” pirmas 
vaitę, Tamsta sakai? Kaip aš direktorius, jie turi žemvaldžių 
jo nepastebėjau? Ir Tamsta sąjungą.
man neparodei?”

“Aš Tamstą šiandien pirmą 
syk matau, jei neklystu, po 
pusantros savaitės nesimaty
mo. Paskutinį sykį susitikome 
Hamburgo prekybos kameros 
raute.”

“Gal būt... Aš visą\sj 
buvau be galo užimtas..

Robertas Neikė visažinančiai 
nusišypsojo. Užimtas' — kaip 
gi! Po paskutinės kelionės jis 
per dienas turėjo reikalus su 
įvairiais, šiberiais' ir perkup- 
čiais, tautiečiais, žydais ir sve
timšaliais. žinomas ponių kon
tingentas vėl jam darė papras
tuosius' vizitus. Ponia Tomberg 
mačiusi šusterio žmonai tris 
naujus žiedus. O pirštai beveik 
lūžo ir be to... Su visais santy
kiais ir bendrais' interesais Ro
bertas Neikė truputį pavydė
jo šusteriui jo lengvai uždirb
tus milijonus. Kailinių vėbri- 
nės irgi- iš šusterio sandėlio. 
Yra įtarimas', kad perbrangiai 
nuplėšta...

Prieš spausdintą žodį Šuste
ris visuomet būdavo ypatingai 
jautrus. Sulig savo papročio 
jis apžiūrinėjo nagus — lyg po 
jais jam niežėtų.

“Jis pyksta ant manęs' dar 
nuo prieškarinių laikų. Penk
tojoj kredito bendrovėj įvyko 
rimtas susirėmimas. Aš* turė- 

vekse-

ryto keliant.
iščio augimui, 
gilesnes venas

operacija 'kojų

ti
nas, kaip tai:

1) Nestovėti per ilgai an 
kojų.

2) Pcrankšli užraišaį (li'ghl 
garters)»

3) Beguli uoli vidurius, pri- 
taikant vulgį.

4) Plauti visad kojas kas va
karą.

5) Guminės pančiakos arba 
bandažai, dėvėti ant kojų, nu
imant įkas vakarą gult einan 
ir uždedant iš

6) Operacija 
kuris spaudžia 
kojose.

7) Radikalė
gysloms arba venoms išimti yra 
gerai ir duoda geras pasekmes, 
bet palieka dideles rantas 
(scarsi), ko ligonis nenori.

8) Moderniškas gydymas 
praktikoje parodė, kad konser
vatyvus gydymo būdas 'duoda 
tolygias arba geresnes pasek
mes, lei’džiant vaistus tiesiog i 
ištysusias venas; duoda gerus 
rezuilla/bus ir nepalieka jokių’ 
rantų. Aš vartoju šilą metodą 
jau ilgą laiką ir gaunu geras 
pasekmę Ligoniui nereikia

Tai 
jau buvo nebe pripuolama dis
kusija, bet tikra mitinginė 
prakalba. Be to, niekas’ nesu
prato, kokius ryšius jis turi su 
sprendžiama tema. Ir patsai 
Dreiblats jau buvo ne pasikal
bėjimo dalyviu tarp kitų, bent 
pienininkystės fanatišku agi
tatorium; Užkaitęs', aprasoju
sia kakta, sugniaužtomis kum
štimis, lyg pripūtęs visą savo 
nedidelį ugi.

.Stengeis pažvelgė į jį iš 
aukšto traukydamas pečiais. 
Lengvai sudavė žiedimui per 
petį.

“Na, o ką Tamsta apie tai 
sakai, pone finansų ministeri
jos atstove?”

Finansų ministerijos atsto
vas' nebuvo pasikeitęs nei po
zoje, nei veido išraiškoje. Apie 
tai, ką čia Dreiblats prikalbė
jo. jis visai nesirūpino. Ne jo 
dalykas! Bet jis neturėjo jo
kių instrukcijų. Pripuolamai, 
telefonišku parėdymu čion at
siųstas. Dabar jam atrodė, kad 
iškilmių puotoje teks’ pusiau 
oficialiai pareikšti finansų mi
nisterijos nuomonę Suomijos 
popierio atžvilgiu. Bet jčkiu 
budu negalėjo atspėti, ką. de
legatams audiencijoje pasakęs 
ministeris. Jis’ užsidėjo dar 
šaltesnę kompetentingumo kau- 
kę.

“Apie šiuos klausimus .mes 
jau nemaža esame galvoję. Tai 
ne taip jau paprasta, kaip po
nams tai atrodo. Iš vienos' pu
sės, mes sutinkame su tuo, 
kad finansų žinyba visomis iš
galėmis turi remti ir ginti tė
vynės pramonę. Bet iš antros 
puses — žaliavos, gaminimui 
medžiagos ir specialistų stoka 
verčia mus galvoti. Taipgi 
svarbi valiutos stabilizacija ir 
jots dengimas. Iš antros pusės 
mes pripažįstame žemės ūkio 
didžiąją reikšmę musų valsty
bės ir tautos egzistavime ir 
gerovėje. Bet musų principiąlė 
nuomonė — čia reikalinga svei
ka proporcija, normalė lygsvar 
ra, ir remiantis šia nuomone 
mes ir rišame įvožiamųjų ir iš- 
vežiamųjų muitų ir kitus; svar
bius' finansinius klausimus. 
Kas liečia tiesiog Suomijos po
pierio sandėlio projektą, tai iš 
vienos pusės----------- ”

šusteris nusigręžė. Robertą 
Neikę už rankos’ nusitvėręs, 
žiūrėdamas kur tai per grupę, i į|^afonumų 
traukė jį šalin. Mostelėjo gąl- manufaktūra, 
va atgal.

Eih! Tautiečiai žodžiais!
Taip I Pjaunasi savo tarpe lyg žiur- ‘ 
kuo- kės. Intrigos iš vienos ir kitos 
savo pusės'. Latvis latviu pavydi.

Į Rausiasi po praeitį, atkasa ba- 
Kas man darbo, 

spekuliacija. I jei tu esi prasigyvenęs, jei tu

savo akcinį banką, 
“Ūkininko Draugą”...”

Robertas Neikė pasistiebė la
biau, užkabindamas Irako apy
kaklei ir antra nykštį. Jo vei
das nušvito pasiryžimu kovoti 
•ir valia. Plaukų garbana iš
lydžiai nusviro ant dešinės

ką
“Bel mes turime “Tautos šir

dies Balsą!” “Tautos širdies 
Balsas” daugiau vertas, negu 
dešimt tokių “Ūkininkų Drau
gų”, “Saulučių” ir “Demokra
tų”. Mes turime tautiniai pa
triotinę. partiją... Žaleniekuose 
šimtas dvidešimt abonentų per 
mėnesį... O svarbiausiai — mes 
turime nesuteptą praeiti ir tuo 
ir moralinės pajėgos musų pu
sėje. Tegu tik jie prasideda!”

Nustebęs Šusteria per kaktą 
pažvelgė į jį. Juk taip negalė
jo kaulėti veidmainys ir me
lagis. Ten girdėjosi kietas kaip 
akmuo įsitikinimas ir nepaju- 
dimas tikėjimas sau ir savo 
reikalui. Argi ištikro tai, ką 
čia aplinkui šnybždėdavo, — 
tiesa? | ką ūkininkų draugai 
ir demokratai atkreipė ypatin
gą publikos dėmesį ir nurodė 
į tai dviprasmiais išsireiški

mais... Tai - - nors tegu — kas

Robcr- 
kalbą.

jau iš jo draugystės 
ii-------”

Ranka numodamas, 
tas' Neikė nutraukė jo

“Kas gi dabar beprisimena 
prieškarinius laikus? Arjęi 
•Škerbelis savo laiku neišedė 
žiedinį iš Rygos komercijos 
banko skyriaus? O žiedinis' — 
ar dabar neproteguoja škerbe- 
lį finansų žinyboje kaip įma
nydamas? Ranka ranką — taip 
sakant... Bet Gulbė, tur būt, 
irgi tikėjosi ko nors... Tamsia 
prisimeni, kur ponui Tomber
gui — tai ekspedicijos firmai 
buvo reikalas su tranzitinėmis 
sėmenimis. Ten buvo koks 
nors reikalas su valstybės ban
ku ir Gulbė giriasi padėjęs, Bet 
paskui ponas Tombergas turėjo 

su ta tranzitine 
. ir toji prarijo 

tą sėmenų pelną. Vakarų-rytų 
banko steigėju Abramovies jt 

gulėti lovoj, bet gali dirbti. Gy- 'nenorėjo jokiu budu dasileisti. 
dytojas gali atlikti tą gydymą; Esą antisemitas, pogromščikas. 
dtf'ise, neieiik.daudamas ligon-,0 Tamsta' juk žinai, kokius ai- 
bučįo. timus ryšius turi z ponas' Tom-

linko kas gi ten galėjo sa
vo praeitimi pasigirti? Taigi, 
kad ir dabartimi... Bet toki 
moralinė sąmonė, toks išdidu
mas — lai didvyriškumas! To- 
kiuo tikėjimu tikrai galima net 
kalnus perstatyti!

šusteris bėjusiomis buvo nu
sitvėręs Roberto Neikęs ranką 
ir spaude tikroje pagarboje 
ir susijaudinime. Tas atsake 

lengvai nusišypsodamas į lyg 
savaime suprantamąjį spaudi
mą. Kaipgi ne! Tas naivus 
žmogelis nežinojo paprastos pa
slapties: Robertas Neikė buvo 
pasidaręs tuo, kuo jį norėjo 
matyli. T?ji kiekvieno didvy
rio psichologijos, tai palies did
vyriškumo mįslės lengvas spren
dimas...

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai 

v.
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Darbininkų šventės 
apvaikščiojimas

Ketverge Mildos svetainė, 
įvyko darbininkų šventės ap
vaikščiosimas, kurį surengė lie
tuviai socialistai. Žmonių susi
rinko gerokas būrelis. Teko pa
stebėti iš senų laikų pažįsta
mų veidų. Jie iš socialistiško 
judėjimo nors dėl senatvės ir 
įkliokiu priežaiscių pasitraukė, 
bot vis vien tam judėjimui pa
siliko ištikimi, jam simpatizuo
ja.

tas. Bet kai pradėjo vystytis 
kapitalizmas (reiškia, stambio
ji pramonė), tai jis ne tik pa
sivijo Europą, ale ir paliko jų 
toli užpakalyj.

Antruoju ’kalbčtojum buvo 
Dr. Montvidas. Jis gana Įdo
miai aiškino partijų atsiradi
mų, ir kodėl žmonės dalinasi 
į partijas. Pats gyvenimas ver
čia juos tatai daryti. O tie, 
kurie bando dangstytis viso
kiomis ibepartyvišikumo skrai
stėmis, yra tik atsilikę nuo gy
venimo, nepajėgia jo suprasti.

Ant galo, Pirmyn choras pa
dainavo kelias tam apvaikščio- 
jimui pritaikytas dainas.

— N.

Žymantas atidarė susirinkimų 
ir prataręs kelis žodžius pri
statė kalbeli “Naujienų” re
daktorių, P. Grigaitį. Pastara-* 
sis aiškino Pirmos Gegužės 
šventės atsiradimo istorijų ir 
jos reikšmę. Jis trumpai per
bėgo darbininkų judėjimo is
torijų Europoj ir Amerikoj.

Jokis kitas judėjimas, sakė 
kalbėftojas, taip smarkiai nesi
vystė, kaip socialistinis. Pirmos 
Gegužės šventimas tapo įsteig
tas prieš keturis dešimtis me
tų. Tąsyk darbininkiškos jėgos, 
darbi n i nkiškos organ-Lziaci j os 
buvo menkutės. Bet pažiūrėki
me, kas yra dabaę. Kai kurio
se šalyse socialistai atsistojo 
nut prie valdžios vairo. Juo 
tolyn, tuo jie daugiau laimi.

Bet kuomet Europoj socia
listinis judėjimas smarkiai plė
tojasi, tai Amerikoj pasireiš
kia kokia lai stagnacija, ap
mirimas. K(xlel taip? Prie tos 
padėties sukūrimo žymiai pri
sidėjo “prosperity” laikai. Tuoj 
po karo visoj Europoj žmones 
atsidūrė sunkioj padėtyj. Tuo 
tarpu Amerikoj darbai ėjo ge
rai; uždarbiai buvo gana ne
blogi. Pas amerikiečius tada ir 
išsidirbo link europiečių toks 
nusistatymas: žinokitės jus su 
savo socializmu, 
taip gerai.

Bet kas atsitiko? Tie “pro- 
speirity” laikai praėjo. Įvyko 
stambus krizis. Nespėjo tas už
sibaigti, kaip prasidėjo kitas, 
kuris paliete milionus žmonių. 
Bedarbių šiandien priskaitoma 
keli milionai. Ir amerikietis 
bedarbis atsidūrė blogesnėj pa- 
<’”'tyj, negu europietis. Euro
pos šalyse yra įvesta apdrau- 
da nuo nedarbo. Taigi ten be
darbis visgi yra šiek aprūpi-j 
urmas. O Amerikoj? Amerikoj 
bedarbiais niekas nesirūpina. 
Socialūs apdraiulos atžvilgiu 
Amerika vra toli nuo Europos 
atsilikusi.

kaip 
uni-
■me-

Pirmoji Gegužės pas 
Chicagos rubsiuvius

Rubsiuvių unija, žinoma k^i- 
ipo Amalgama t ed Clothing Wor- 
kers of America, kas metas 
gegužinę šventę 'tinkamai pa
mini. Pas Amalgameitus 
mos Gegužės šventė yra 
ir legalė šventė. Tų dienų 
jos nariai nedirba, šiais
tais rubsiuviai Chicagoj e gegu
žės šventę tinkamai paminėjo. 
Amalgameitų .svetainė, apie 2 
valandą po piet, buvo tarsi kim
šti prikimšta publikos. Vėliau 
atėjusiems reikėjo grįžti, nc- 
įsigrudus svetainėn.

Programo muzikalę dalį išs
ipildė, rusų choras, smuikinin
kas Samuel M. Dolnick ir or
chestras. Jausmingų, bet su gi
liais įtikinimais, gražių kalbą I 
pasakė žymus darbuotojas dar
bininkų judėjime — Arthuir 
Giovianilti. Programas tęsėsi 
apie 3- valandas; publika buvo 

nkinta. Reiškia, gegužinė
Chicagos rubsiuvius pra- 

tikrai sėkmingai.
Kriaučus.x

renso žmona, kurie iš puses 
su p. 1). Sinjakais turi minkštų 
gėrimų išdiirbystę prie 2811 W. 
40th St.

Pp. Bercns ir Siu jakas irgi 
yra Keistučio kliubo nariai jau 
per keliolika metų. Aš kaipo 
kliubo raštininkas linkiu Dr. 
T. Dunduliui ir Berknsienei 
gero pasisekimo jų užsiėmime.

Belo dar viršminėtam susi
runkime buvo priduotas lapelis 
pcir Jonų Gasiuną. Lapelyje kal
tumą apie bedailbių vaikščio
jimų gatvėms, taipgi kad kliu- 
bas išrinktų delegatus į kon
ferencijų, kurioj bus kalbėta 
apie pirmų gegužės. Už išrin
kimų delegatų balsavo lik vie
nų vienas Gasiunas. Kodelgi 

Itisiip? Nežiūrint ka(| raštinin
kas ta lapelį labai graudingai 
perskaitė, o Gasiunas pasakė 
ilgų — karštą spyčių kaip be
darbiai jau vaikščiojo ir dar 
vaikščios, tai rodos buvo vis
kas gerai prirengia, bet kada 
reikėjo balsuot, lai lik pats Ga
siunas iškėlė rankų. Mian ro
dos šis įvykis, tai buvo graži 
lekcija ir laibai aišku, kad at
eity nereikia nešti tokius ar 
tam panašius politiško pobūd
žio lapelius į Keistučio ipašel- 
pinio kliulbo susirinkimų ir vel
tui brangų laika gaišinti.

Sekantis Lietuvių Keistučio 
pašelpinio kliubo susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gegužio ketvir
tų ( i) d., lygiai plirmą vai. po 
pietų, Liberty Grove svetainė
je, 4615 So. Mozarl St. Nariai 
ir kurie nori prisirašyti prie 
kliubo, prašomi nesivčluoti, nes 
susirinkimas prasideda paskirtu

laiku. Tarp kitko šiame susi
rinkime bus išrinkta darbinin
kai vakarui, kuris bus tų pa
čia diena (gegužio 4) ir toj 
pat svetainėj; ptadžia lygiai 
5:30 vai. vak., tikintas 50c ypa
tai. Visi kliiubo nariai, jų šei
mynos ir gerb. svečiai prašomi 
atsilankyti, bus gražus progra
mas, po programo šokiai. Vie
ta gana patogi, aplink svetai
nės aukštai aptvertas daržas, 
dideli medžiai, po medžiais sė
dynės, taipgi jeigu pasitaikys 
gražus oras, tai pavariusieji 
šokėjai suras sau vietos po me
džiais pasilsėti ir paromansuo- 
ti .mėnuliui šviečiant, žinoma 
pavasario puiki gamta kiekvie
nų, kad ir labiausiai užkietėju
sį vylioja į laukų, į girių, -ten 
kur medžiai žaliuoja ir lapų 
šlamėsis gaivina žmogui širdį.

Anton J ūsas.

jų narių. Jaunimas pasiųąudo- 
jo gražia proga, ir kaip buvo 
slkelbiama, daugelis tapo pri
imti naujais nariais be jokio 
mokesnio.

Stefa Lenkauskienė.

Dženitorių Kliubo 
susirinkimas

West Side Žinios

Lietuvių Amerikos piliečių 
Dženitorių Kliubas kviečia vi
sus savo draugus ir drauges 
Į susirinkimų panedėlį, gegužės 
5 d. Koperacijos name, (>201 
Kim'bark avė., 8 vai. vakare.

Dabar žiemos sezonui pasi
baigus, kiekvienas dženitorius 7
turime daugiau laiko, tad pra
dėsime savo užsibrėžtą darbų 
varyti pirmyn. Nepamirškite 
minėtos dienos ir atsiveskite 
savo gerų draugų, kurie nori 
susipažinti su mumis ir veikti 
<|a uge.

JOHN PAKĘL & CO. 
(PAKALNIS) 

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

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

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

pas 
ėjo

Roseland

Bronislavos
MUZIKOS

Poškaitės
STUDIJA

Smuikos, S a x a-

Iš itikrų šaltinių sužinojau, 
kad draugijos “Lietuvos 
ninikas” valkūnas, įvykęs 
dažio svetainėj balandžio 
pilnai pavyko. “Lietuvos 
ninkas” kų jau rengia, L 
rodo, kiad vienos šeimynos žmo
nes rengia: moka išrinkti ko
mitetus, kurie visuomet suren
gia pasekmingus vakarus. Nors 
visų vakarą lietus lijo, bet jau
nimo prisirinko pilna salė, šia
me vakare prisirašė daug nau-

Kviečia visus
Dženitorių Kliubo Valdyba..

Uki-
Mcl- TAISOME

AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nes, naujus viršus ir kas 
reikalingą prie mašinos 

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

sėdy- 
tiktai 
viską

LENINAS — TROCKIS — KERENSKIS
Kazokai -— Jurininkai — Darbininkai. Viso 1G0 milijonų rusų 

dalyvauja “Dešimty Dienų”.

CINEMA Dailės Teatras šešėlių 
Tyjos

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
z GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikripkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Weiit 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

RADIO STAKO SUMAŽINIMO
____________________ ____ - i_____ * ę-j_________________ 2 -

7 špardavimas
Dabar Tęsiasi Abejose

Peoples Furniture Co 
Krautuvėse

Kainos nužemintos nuo 25% iki 60% 
ant naujų ir Standard padarymo radio 
ar kitaip sakant:
Nauji Standard radios dabar parsi

duoda už pusę kainos ir žemiau.

Chicago Avė., Į rytus nuo Michigan Blvd.
RODO ISTORINĮ VEIKALĄ

Dešimt Dienų
Kurios Supurtė

• v n U 9

Mokinama Piano, 
phone. Klarnetą, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos. Git a r o a, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o. 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

""Z“ Visą Pasaulį
"■ TIESA AITE RUSIJA

CINEMA ART ENSEMBLE 
Ypatingas rusų muzikos suderinimas

DAILĖS PARODA
Emil Zoir, Švedijos garsus artistas 

Paskutinis rodymas 11, valandą vakare.
Dienomis,,50c Vakarais 75c Subatoj ir Nedėlioj 75c

Byloj, gegužės 4 d., Golden 
stariečiai loš beisbolų su Har- 
vey Blue Sox. Pradžia 2:30 po 
pietų.

Vieta prie 95th St. ir iMichi- 
gan Avė. Bus geras lošimas.

— N.

UŽBrighton Park
Keistučio Kliubas.

mums ir

Amerikoj gyvenimas eina smar
kiu temini. Visai dar neseniai 
Amerika buvo ūkininkų kraš-> žinomo biznieriaus Karolio Be-

Laikome Eastman ir Ansco-Agfa Filmas.

Vartotus 
laidą kaip 
išgale.

■ vtRYTHlNG for The HOMES
.................. 39c
/35c iki $1.00 
................ 98c 
.................. 98c 4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St

M.arquette Park Brighton Park
Lalayette 3171 z Hemlock 8.400

Šios savaites bargenai
$1.00 Trynimo Spiritas ....................................................... .<............. 59c
45c Kotex ....................................................................    37c
$1.50 Petrolagar dėl vidurių ..................................   $1.19
35c Valerijono lašų ...............................................   19c
Palangos Trys Devynerios .................................................. 75c ir $1.00
35c Palmolive Shaving Creain ...........v............................................. 29c
Boyer Veido Miteliai .............................  35c — 50c ir $1.00

Pavasariniam valymui
60c Guminės pirštinės (Rubber Gloves)
Sponges nuo ...... ................... ........................
$1.50 Chamois skurinės ............................
$1.50 Chamois skurikės ............................

Ateikite, Matykite, Pasinaudokite
Nes dabar yra geriausia proga žmogaus gyvenime įsigyti gerą 

radio beverčiai. Atsiminkite, kad kai kurių radio modelių skaičius 
yra mažas, todėl kad nebūtumėt suvilti, atsilankykite j Peoples
Krautuves kuogreičiausiai. z

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadiemo va
karais. Taipgi Nedėldieniais pagal sutartj. šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYĖTTE 3171
radios imame Į mainus ant naujų, duodame didesnį nuo- 
kitur. Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems, pagal

BELSKIS ir RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas 
2425 W. Marųuette Rd 

(Kampas 67tos ir Artesian)

Praeitas Lietuvių Keistučio 
Pašelipinio Kliubo susirinkimas 
įvyko balandžio šeštų, Liberty 
Grove. svetainėje, 4615 South 
Mozarl St. Prie kliubo prisi
nešė daktaras Tadas Dundu
lis, kurio ofisas randasi adre
su 4142 Archer Avė., o antras 
ofisas ir gyvenimo vieta 3413 
Franklin Blvtl. Tai yra North 
tSiidūs apielinkėj. Taipgi prisi
rašė ir p. Viktorija- Bercnsie- 
n’ė., Brighton parkiečiams gerai

Išbandyk 
Buick ir Marąuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobiliu , 

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGĄITIS

Lietuvis pardavėjas

METINIS BALIUS
Rengia Gaifiekl Parko Lietuviu Vyrų ir Moterų Kliubas 

Subatos vakare, 3 d. Geg. (May), 1939 
Hali B, ant treciu iuby

Mt. Vernor BJdg., 7 S. Crawford Ave.» kampas MadisciUS’t. .
Pradžia 7 vai. vakare.

Bus suteikti žiodai nariams nesirgusienis per 10 metų.
Šokiams bus gera muzika. Užkandžiai ir kiti pamarginiinai. 

Kviečiume visus atsilankyti į musų iškilminga balių. VALDYBA.

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO

Metinis Bankietas

Demonstratoriai arba krautuvių sempeliai 
radio Standard padarymo parsiduoda 

ž vieną ketvirtą dali tikros kainos.
artėti radios geram stovyje yra dalinami 

visai veltui musų pirkėjams su pirkimu 
kiek nors verčios rakandų

PEOPLES 'KRAUTUVĖSE

MAJESTIC RADIO 
Mados 92 * I

VICTOR Kombinacijos
Radio R. E. 45

A. BELSKIS
A. BELSKIS, Ph. G., R. Ph. vedėjas

1900 S. Halsted St.
I’ildimas daktanį receptų yra musų 

svarbiausis darbas.
SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITĘ 

“Toffee Nut” kvorta plyM^ 
šaltos košės 

45c

CIGARETŲ
Camels, Lucky Strike, Chester- 

fields ir Old Gold > 
200 už $1.25

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoj: “Kaip Dievas 
Sudarkė Šeimynų Abrahomo ?” 
Labai akyva. Verta girdėt ir 
žinot. Prakalba įvyks -Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., ne
dėlioj, Gegužės 4 d., 2 vai. po 
pietų. Padengimui lėšų maža 
įžanga. Kviečiame visus.

RENGĖJAI.

-------- įvyks

SEKMADIENY, GEGUŽĖS .4 d., 1930
Lietuvių Auditorijoj Abejose Svetainėse

3133 South Halstęd Street

Duodame Didelę Nuolaidą už Tamstų 
seną muzikali instrumentą.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga $1.00 ypatai
Gražus muzikalia .programas iu pritaikintom prakalbėlėm. Dainuoja 
Akvila Ančiutė, Kastas Sabonis, Emilija Dočkienė, Jadvyga Gri- 
caitė, Silvija Saboniutė, Minnie Budvydo, Birutė'Briedžiutė; piano 
duetas; Elena Pilkiute: Albertas Bukniukas piano, Aldona Nervidai- 
tė, bandžio duetas. šokiam muzika p. Joseph Budriko korporaci
jos Orkestras po vadovyste Mykolo Juozavito.

Širdingai Užprašo RENGĖJAI.

S76.00
NUOLAIDOS JEI PIRKS1TE

VICTOR KOMBINACIJOS RADIO

530.00
NUOLAIDOS JEI DABAR PIRKSITE

MAJESTIC RADIO 92

Didelis Pavasarinis ŠOKIS
Rengia 

Rytmetinės žvaigždės B. A. Kliubas
Subatos Vakare,

Gegužės-May 3, 1930
Wicker Park Svetainėj

2040 W. North Avė.
Muzika Jee Spetyla orkestro

z Pradžia 7:30 v. v.



NAUJIENOS, Chicago, III: šeštadienis, gegužės 3, 1930

Del Malonaus 
Pusryčiams Kampelio

Kaip tik užtenkamai vietos dėl 4 žmonių prie. šito gražaus 
stalelio. Galite pasirinkti šviesaus enamel užbaigimo. Nu
leidžiamais kraštais stalas ir keturi ruimingi krėslai

-----  TIK UŽ ----

S12.95

Central District 
Furniture Co.

3621-23-25 S. Halsted St.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
/ Rašo Nemunas

Dienynas” iš 1912 ir 
. metų.

1913

1 a ilki* s atgal man l;v- 
airchyvą vieno buvu- 
jau nesančio laikraš

čio Chicagoje, teko užtikti su
pelijusį “Dienynų”. “Dieny
nas”, mcilyt, buvo vedamas pri
puolamai, ne kasdien. Užrašų 
autorius nežinomas, bet iš ve- 
<Į mų.', užrašų įgalima 

.k?,(J turėjo būt giliai 
i vinęg žmogus. Laikas 
jų užrašų yra i.š 1912 
tnetų.

Tūlas 
vai tani 
šio, bet

prasila- 
xjedamų- 
ir 1913 

Jais 'laikais Chicagoje 
>. ()lszewski leidžiama 

“iLieluvji”, p. Tananevfčiaus lei
džiamas “Katalikas”. 01szew- 
šikis ir Tananevgius buvo ne 
vien laikraščių leidėjai, bet ir 
bankini n kiaii. Dar tais garsia is 
laikais buvo gyvas dėdė Šer
nais, Damijonaičiai ir Mišeikos 
“Aušra”. P-nas Balevičius-Bia- 
lutis, dabartinis Lietuvos pa
siuntinys Amerikai, redagavo 
“Lietuvą”, B ra n dūkas — “Kan 
taliką”. 1913 metais lankės Chi-: 
cagoje Lietuvos svečiai — Dir. 
Basanavičius ir Yčas. Jų misi
jai buvo rinkti aukas tautos na
mui Vilniuje.

“Dienyno” autorius daugiau
sia ir kalba apie tą, kas yra

mano čia suminėta. Užrašai.i uis ypatingais svajotojas ar me- 
į(|omųs, tik gaila, kad ne vi
sus Iras galima talpinti. Kai 
kurie jų .riebus, kili užgautų 
kalte ė uc s jmusų inteligentus, 
kurie r; r sveiki ir drūti gy
vena Chicagoje. Taipgi kaiku- 
rias autoriaus pažymėtas pa
vardes irgi reikė? išleisti, — 
t1 i kaikuriems musų kaimy
nams padarytų nemalonumo.

lagiūs, ir daugiau^ nieko. O 
vilniečių menamas di džiausi u 
kalbos žinovu, Tikrai, baisiai 

lietuvių moksliu 
žino k da bus ki-

aUga.i lėtinas 
mas. Dievai 
lai*)?’

yra
ror

DIENYNAS
1912-1913

“šiandien naktį sutikome 
jus metusi Kaįp pradėjo 
dėti ir ūžti fabrikai, įkuogrei- 
či'susia nubėgom virtuvėn ir iš
gėrėm po stiklų vyno. Kaimy
nai iš langų po pora sykių'pa- 
pauškejo iš pištal'ietų. Man 
dingtelėjo mintis apie mirtį. Vi
sokių laiko skaitlhvimo rakus 
visuomet mirtį primina. Nyku 
dėl to pasidaro ant širdies. Nors 
priminta tuomlaiik džiaugiies ir 
viens kitą sveikinti bei gerus 
pageidavimus reikšti. Ryte at
ėjo Mikolai lis, Damijonaičiai— 
visų diena prefe ra n savom e. Va
kare pa raiši a u aplikaciją uni
versitetan.”

nau
du n-

“Kaip sena ir primityvi 
Viduno pilosofija. Ji man

I dosi, ne kas kita. kaip, miši
nys Perm&nido ir Heraklito pi- 
losofijų, gimusių pačioj piloso- 
f'jos kūdikystėje. Jis ta pilo
sofija užsidegęs, tarytum, pilei- 
sėfijos šimtmečiai nebūtų gy
vavę. Sako, ta pilosofija atei- 
n,Tinti iš rytų nuo indų. Gal 
tu.t. Bet Permanides, Zeno iš 
vienos pusės ixr Heraklitas iš 
kilos daugiau kaip 2,009 me
tų atgal Ją pilosol'ijų skelbė.

“Dienos eina kaip užvestas 
mechanizmas. Keli, valgai, ei
ni darbam, pareini pietų, vėl 
darban, vėl namo, vėl paval
gai. Vakare kų-nors darai, ir 
dažniausia nieko nepadarai, 
šiandien perskaičiau keliais pa
sakas. Vis ieškau tos nurpylė- 
tos Rygiškio .Jono “(dalyvių kal
bos” ir vis nerandu. Tas se-

--------------------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------

Roselando, Kensing- 
tono ir Pullmano ko

lonijoms žinoti 
__  t

Šiandien gegužes 3 dienų 
Įvyksta, lietuviams draugingos 
Raltgudžių tautos vakaras. R itt- 
gudžių Mokyklų A. S. Puškino 
vardo draugija, kuri ne syki 
dalyvavusi su Lietuvių Dramos 
Rateliu parengimuose, <labar 
rengia savo spektaklį nuosa
vame name, 11356 Fronl Avė.

Rus vaidinama linksma ko
medija iš Ibalįgūdžių gyvenimo 
“Raryšnia Prąkaznica”, trijuo
se veiksmuose. Veikalą vaidi
na vyresnieji mokiniai, nekar-

I tą jau vaidinimuose dalyvavę, 
Į būtent, Ękma Misevičiutė, Au
na Jakubenia, Jonas Mšar, Juo
zas Sidaravičius ir kt.

Minimosios draugijos visam 
Įkclturos ir švietiiyo darbui 
: Kensinglone vadovauja p. J. J. 
Voronko (buvęs BHtgudžių rei
kalų minisleris Lietuvoje).

Vakaras prasidės 6 vai. va
karo. Po vaidinimų bus šokiai, 
griežiant euro^iškus šokius. 
Rialtgudžių draugai lietuviai 
gražiai kviečiami svečiuosna.

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

PyIhagoriečių mokykla g.ail bu? 
yra Buddhos mokykla. Rytuo- 
e tokių ,pažiūrų buvo teolo

gija (Brahmžlvidja), ir todėl 
kitiems galvočiams 'kaip poniai 
Helenai Blavackienei nebesu n? 
ku buvo uždėti mistiška au-. 
reolę. Iš Permanido ir Herak
lito pilosol'ijų mišinio ir iš indų 
Alma, Brahma ir Guptia Vidjų 
iP'asidja.rė’1 Blavackienūs teosofi
ja, kurios kunigu lietuviams 
nori būt Vidunas.”

IV \

“Buvome pas p-le M. .Rad
zevičiūtę. Mus pamylėjo. Aš 
nuolbodaivau. Pas Mišeiką suti
kau Badžiukyną; išvažiuoja 
Lietuvon.”

(Bau daugiau)

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO

10 METŲ
l .

SUKAKTU VIV

PVAIKSCIOJIMAS
KETVERGE,

Gegužio 15 d., 1930, 8 valanda vakare
Lietuvių Auditorijoj

3133 S. Halsted St.

Įžanga 25 Centai

Bus puikus programas ir geri kai beto jai. Svarbus momentas! Bitinai atsilankykite visi!

Kviečia

VISUOMENĖS DARBO SĄJUNGA

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Loųis Avė. / 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Patariam Visiems Įsigyti šiuos Naujus

Columbia Rekordus
BUDRIKO KRAUTUVĖJE

Jus girdite kas nedėldienį per Radio iš'Sto
ties W. C. F. L. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir 
kas ketvergą iš Radio Stoties W. H. F. C. 
nuo 7 iki 8 v. vakare programus leidžiamus 
lėšomis Jos. F. Budriko Radio Krautuvės.

ŠTAI SURAŠĄS REKORDŲ:
PENSYLVANIJOS ANGLEKASIAI

10” 75c
16162F

16161F

16156F

16139F

Gaspadpinė Anų Dieną 
Zanavikas

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Geismai ir Svajonės (Mikas Petrauskas) 
Valio Dalgelė (Mikas Petrauskas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
• Lazdijų Polka 16160F

Mylimo Polka 
Ar Tau Seselę,

Mahanojaus Lietuviška Mainierių Orkestrą 
Aš žirgeli Balnosiu

K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Atie Rudenis Užšalo 16149F

Mahanojaus Liet. Mainierių Ork., A. šaukevičius ir J. Wicalonis
Atneša Diedas Kukulių Viedrą, 16158F

Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Baltos Rankelės 16149F

Mahanojaus Liet. Mainierių Ork., A. šaukevičius ir J. Wichalonis 
Bernelio Polka

Mahanojaus Lietuviška Mainierių Ork. 
Čigono Meilė (Valcas) Lietuvių Tautiška Ork. 
Eisim Laukan, A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Frano Polka, Mahanojaus Lietuviška Mainierių Orkestrą 
Ganėm Aveles, Kastancija Menkeliiųiiutė ir F. Stankūnas 

’ Gul šiandieną, 
Jaunas Senis, 
Kačiukas, A. 
Katrutės Polka, 

Mahanojaus 
Kelkis Berneli, 
Klaipėdos Polka, 

Mahanojaus
Lietuviško Kliubo Polka,
Lik su Dievu Panitėlę

Mahanojaus Lietuviška Mainierių Ork., A. šaukevičius ir M. Urbas 
Linksma Diena Mums Nušvito

Jonas Butėnas, Baritonas ir Kvartetas 
F. Stankūnas, Baritonas 

Worchesterio Lietuviška Orkestrą
E. Velaco 

Antanas Vanagaitis, Baritonas 
K. Menkeliuniutė, Soprano 
Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
K. Menkeliuniutė, Soprano 

Antanas Vanagaitis, Baritonas

astancija Menkelnmiute n 
Jonas Butėnas, Baritonas 
A. Vanagaitis ir Akiras

Vanagaitis ir J. Olšauskas

Liet. Mainierių Ork. A. šaukevičius 
Mahanojaus Lietuviška Mainierių Ork.

Liet. Mainierių Ork., A. šaukevičius 
Worchesterio Lietuviška Ork.

Linksmas Amerikietis, 
Linksmybės Polka, 
Liūdnas Kalnėnas ir Šventa Lucia, 
Man Tik Rodėsi, 
Mergvtė Jaunoji, 
Mielaširdystė, K. 
Motušaitė Miela, 
O—Čia—Čia, 
Oi, Berneli Vienturį, K. Menkeliuniutą ir, F. Stankūnas 
Oi, Dainos, Seserys Pauliukoniutąs 
Oi, Skauda, Skauda, K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Onytė, Seserys Pauliukoniutės 
Paprieniokų Polka, Mahanojaus Liet. Mainierių Ork. 
Pasaulis "Stovi, Antanas Vanagaitis, Baritonas

16157F

16150F 
16145F 
16142F 
16155F 
16141F 
16148F 
16138F 
16147F

16156F
16147F

16159F
16137F

16140F

16146F 
16159F 
12120F 
16152F 
16144F 
16151F 
16144F 
16154F 
16151F 
16153F 
16139F 
16153F 
16142F 
16152F

Rekordus pasiunčiame ir į kitus miestus

Jos. F. Budri k, M
3417 So. Halsted St 

Chicago, III.
——■«—■ , 11 ■ i . į ■i



šeštadienis, gegužės 3, 1930 NAUJIENOS, dhW, ilL

Jį j Kalba panaikinti Chi-
ca»os “slumsus”

ŽINIOS
Gegužines 1 d. Chica- 

gos Universitete

Gegužės 1 d. 4 vai. po piet 
Mandjįl Hali, prie 57 st. ir Uni- 
versi 
gegužės 1 dienos paminėjimas, 
surengtas sykiu Socialistų ir 
Liberalų kliubų. Didelė sale 
sausai prisipildė studentais, pro
fesoriais ir svečiais, Vargonai 
užgrojo internacionalų. Po to 
įvyko prakalbos, pasakytos Cla- 
rence Darrow ir McAlister 
Coleman, “The Illinois Minei’" 
korespondento. Pirmasis kalbė
jo mainerių svečias, nupasako
damas Amerikos angliakasių 
sunkių būklę Levvis’o diktatū
rai stojus, ir mamerių kova 
už savo teises. Darrosv, kaip 
visuomet, pipirine “ameriko- 
nizmą” politikoj ir ekonomi
joj-

Vėliau buvo koncertas Ida 
Noyes Hali ir šokiai Kandai

avė., įvyko iškilmingas

Vakar Chicagos bankieriai, 
pramonininkai, kontraktoriai 
susirinkę kalibėjo savo išradi
mų, kaip panaikinti du Chi
cagos savitumus: nedarbą ir 
valkatavimų. Rasta, kad reikia 
miesto laužynėse (slunis) sta
tyti gražius namus, lai, girdi, 
ir darbo ibus ir laužų nebe
liks, o laužų nesant, ir geng- 
sterių nclbeliks. Atrodo, kad 

lyg svirpliai, nau- 
paslacius, patys įs

statyba baisiai nu- 
>8 melų (pavasarį

jus pečius 
nytks.

Chicagos 
puolus: 11 
(fuola leidinių naujoms staty
boms už $80,(MM),,000; 11)29 m. 
pavasarį $10,(KM),(MM), šių me
lų pavasarį lik $18,000,(MM).

nSpecialtRtaB gydyme chroniškų ir naujų 
irų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavb 
mas atidengs jusą tikra liga ir jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryį. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jurus skauda, bet pats pasakys 
PO

viesulas 
vakariniu 

užmU'- 
n u nešęs tli-

Nepaprasta audra Chi-
cagoj

(tegužės pirmai dienai pra
ėjus ramiau negu kada nors, 
gamta už tai pasmarkavo. Nak
tį pakilo nepaprastas 
(tornado), atėjęs iš
valstijų, kur jau buvo 
šes 21 žmones ir 
zinų namų.

Chicagoj žuvo 2 žmogų iri 
(tvylika sužeista; ypatingai; 
smarkiai užpuolė Beverly ilills. | 
Iš lietuvių neteko girdėti nu- 
k(*nįėjusių. Tornado greit nu-j 
ūžė į rytus. Lietus, kruša h 
smarki perkūnija dar kurį lai
kų siūlo. Rytmetį vėl tartum 
nieko neįvykę, išaušo giedra 
ir saulėta. . *

galutino išegzamiuavimu—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioį nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

20 St.

po

mo

ai A
MYKOLAS YODAGALVIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 29 dieną, 1:15 va
landą po pietų, 1930 m., sulau
kės 38 metu amžiaus, ginies 

> Švenčionių apskr., Vidiškių pa
rapijoj, Balavetskų kaime. A- 
merikoj išgyveno 17 metų. Pa
liko dideliame nuliudime 
torį Kostanciją po tėvais

’ daitė, dukterį Emelija, brolį 
Jurgį, 2 brolienes — Marijoną 
ir Juzefą, 2 pusbrolius — Sta
nislovą Maskaliuną irs Antaną 
Abaravičių ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Kristiną, 3 se
seris — Luciią, Teofilija ir 
Konstanciją, 3 švogerius. Kū
nas pašarvotas randasi 4423 S.

( Wood St.
Laidotuvės įvyks subatoj, ge- 

, gūžio 3 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Mykolo Yodagal- 
vio giminės, draugai ir pažis- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Brolienės, Pusbroliai ir 
Gimines. f

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

PADĖKAVON®

.A

kuris mirė balandžio 29 dieną, 
• 1930 m. ir palaidotas tapo ge

gužės 2, (k dabar ilsis Tautiš
kose kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgaileda- 
) mi jo prasišalinima iš rnhsų 
į tarpo, reiškiame giliausią pa

dėką dalyvavusiems^ laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
Dr. Montvidui už pasakymą 
puikios kalbos koplyčioje ir 

‘ kapinėse, dėkavojame A. Ma- 
. salskiui ir naujam graboriui A.

Pilipavičiui už rūpestingą ir 
mandagų patarnavimą, širdin
giausia ačiū tariam grabo ne
šėjams, dėkavojame visiems 
lydėjusiems, sudariusiems lai
delį skaitlių automobilių ir/pu- 
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuves^ žmo
nėms; o tau musų mylimas 
Juozapai sakome: ilsėkis šal- 

į toj žemėje.
Nuliūdę

Moteris ir Simai.

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
Midland Motor

, Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASI Ū LIS, savininkas

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JAJtUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette , 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

p. B. Hadley jtic.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas

Graboriai

Akių Gydytojai
DR. J. RIMDZUS

Chiropractor
4650 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878
Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tek Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Musų patarnavimas laidotuvėse tin
kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR, INI).

Tel. Indiana Harbor 288

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi- 

įgesnis už ki- 
1 tų patarnavi- 
: mas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—O-----

slaptas ligas vyrų ir moterų,

Telefonas Yards 0994

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso Telefonas Virpinta 0030 
Res. Tel. Van Duren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietą. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dieną. Namą ofisas North Side 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj nagai sutartį

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—R vakare 

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northyvest Tovver Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. > 

Com. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Scredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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: 4
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel, Ganai 3110 ' 
Rezidencijos telefonai

South SRore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aveo 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:8* ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. DrexeJ 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėli'omis ir šventad. 10—12 dieną

-O-------

ŽMOGAUS
AKI

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487 .

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

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

Advokatai

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

Tel. Roosevelt 21715 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI \ 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1742 
.SKYRIUS.^

4417 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayotto 0727 

SKYRIUS
14JO So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kįdna prieinama

3319 Auburn Avenue
CHldAGO. ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akiu Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878 

Lietuviai Gydytojai

127

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo £> ryto iki 4 po pietw 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo 6 iki 8\ vai. kiekviena 
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

3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

-i-o----
IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chįcagoj

1327 So. 49 Ct9252
prie 

duodu
Telefonas 

Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

Akių Gydytojai

Phone 
Hemlock !

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

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Mclrose
Park 797

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--------

1646 W. 46th St

-------O——

A. LDavrdonis, M. D.
4910 So.; Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
o-------

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį .
KOPLYČIA

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-------

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Te). Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Room 298
Te!. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52- E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pulltnan 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatorais

John Kuciiinskas

KAZIMIERAS GILL1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 2 dieną, 10:25 vai. 
ryte, 1930 m., sulaukęs 66 me
tų amžiaus, gimęs Suvalkų rė- 
dyboj, Obelninkų kaime. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Oną po tėvais Morkevičiutę, 5 
dukteris ;— Oną Sugentienę, 
Ona, Elzbietą, Kotriną ir Jad
vygą, žentą Walter, 2 sūnūs—• 
Jurgį ir Andriu, marčią Julija, 
brolį Juozapą ir daug- artimų 
giminių. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3211 Lime St.

Laidotuvės įvyks utarpinke, 
gegužės 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazirnibro Gillio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas, 
Hunai, Marti, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius S. P. Mažeika, Telefo-

AGNĖ AUGŠTOLIEN® 
po tėvais Pariokiute

ersiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 2 dieną, 2:10-valandą 
vakare, 1930 m., sulaukus 42 
metų amžiaus, gimus Ukmer
gės apskr., Vaitkunų kaime. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rų Juozapą, dukterį Marijoną 
Allmon, žentą Stanislovą ir 
gimines, o Lietuvoj 3 brolius 
ir 3 seseris. Kūnas pašarvotas 
randasi 4031 So. Tai man Avė.

Laidotuves įvyks panedėly, 
gegužės 5 dieną, ’8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš' ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.
’ Visi A. A. Agnės Augštolie- 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse .ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, l)uk|ė, žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Chas 
Syre,wicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

-------O-------
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J; BERTASH
3464 South Halsted Street ’ , . . 1

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

Rez. 3201 South VVallace Street
------- Q, 

6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. "

Rez.

Tel. Yards 1829
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

6-8.

va-

LOVELI KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 W. 35 th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 

Res: 2506 W. 69 St. 
Vai. 4-5:30 v. v.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioja nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leayitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoi ir Pčtnyčidj nuo 9 iki 6

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonus Bngdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo «-»

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

V7 W. RUTKAUSKAS

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

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

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

Tel. Prospect 3525

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone' Canal 0528

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS , 

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

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

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512 i mnimTT uRalph C. Cupler,M.D. JOSEPH J

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

. ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergei* I

3 iki 8 vai. vak. UtarnbikAis ir
Pėtnyčięnjis 1 iki 6 v. v.

Lietuvis Advokatas
4631 So.'"H hl'i.nd \vc.

’1. I. Boųlcv.trd 2>00
Res. ( .>15 So. Kockwell SL

Tel. Republic 9723



CHICAGOS 
ŽINIOS

Gegužės 1 d. pas 
munistus

ko

ma-Iš didelio debesio visai 
žai teišlijo. Apie 500 pėstinin
kų, sykiu su pačiomis ir vai
kais paėmus, maršavo West Side 
įgatvėmįs iki Van Buren, lydi
mi 300 policijos, kuri mielai 
demonstrantams darė tvarkos 
patogumus. Deja, ir to nerei
kėjo, nes “spnsties” neatsiti-

nuošė yra ir vienas lietuvis stu
dentas Alfonsas Pečukas iš 
Lindlblom high school. Iš tų 
bus išrinkti 7 studentai, iš vi
so Illinois State, -kurie vėliau 
vėl ekzaminuosis Springfield 
prieš E-m tikrą ikomisiją. Ta 
komisija išrinks Illinois State 
la’nUiloją ir pasiųs pas patį 
Edison į jo laboratorijas West 
Orange, N. J., kur bus dar tre
ti ir jau galutiniai ekzaminai. 
Laimėtojas gaus scholarship 4 
metams eiti aukštąjį mokslą bi
le kurioj Amerikos technikos 
kolegijoj. 'Linkėsime, kad A. 
Pečukas laimėtų. 1 ' .

šeštadienis, gegužės 3, 1930NAUJIENOS, Chicago, III.

For KentBusiness Service
Biznio Pstama’Hman

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

k<>. Iš Notuvių komunistų, ■pri- 
skaityta 10 galvų ir vienas ly

deris, kurs šaligatviu ženge.
CLASSiFIED ADS

Stud. Petukas gabiau
siu studentų lenktynėse

Educational 
Mokyklos

įvyko Cootk County 
mokyklų studentų 

grupės ckzaminai iš 
ir fizikos su tikslu

aukštųjų
rinktinės 
chemijos 
laimėti Edisono technišką scho- 
larship (stipendiją) techniš
kiems mokslams eiti. Ekzami- 
nų 'pasekmės 'bus paskelbtas 
ateinančią savaitę.

Tarpe dalyvavusių ekzami-

Pranešimas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vięnus metus. Ąpi®- 
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savb būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IIJL

10% P1U1AU UZ VIM DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome Stogus visokios rūšies^ 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbą miesto.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

REIKALINGA moteris į 
Store. Gali turėti vaiką, 
šaukite nedėlioj visą dieną, o 
mis dienomis vakarais. Frank 
šas, 17 W. 119 St.

-------O------- v

Fru it 
Atsi- 
kito- 
Gru-

PASIRENDUOJA: $15 į mėnesį 
3 šviesus švarus kambariai; gasas 
elektra, toiletas. 913 W. 20 Street.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MOR'EGAGE 

EXCHANGE

2%.

809 W. 35 St. ------- o-------  
-------------------------» . ......... ...... ..... 

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių.

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai * •
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaikus. Kreipkitės j groserilę, 1800 
So. Peoria ,St.

Helu Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

EXTRA pjnigai vyrams ir mote
rims, kurie nori užsidirbti po dar
bo. 5404 So. Ashland Avė. 2nd floor

__________ Automobiles___________
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milvraukee Avė. 
/ ----- -o------

NAUJI IR BISKJ VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
GDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S; Union Avė. 1
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. WiUow Springs 58

VIENA reinlį dykai. Du fia
lai naujai išdekoruoti 
nomis, po 6 ikamb.; vienas $23 
į mėnesį, kitas $28. Galima ma
tyti visados 3156 So. Wallace 
St. Lietuvis savininkas.

-------O-k—

šu va

PASIRENDUOJA 5 ir 6 moder
niški kambariai, reųda $22. Savi
ninkas ant antrų lubų. 3121 So. 
Morgan St.

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, 
investmento; 2 ežerai, 
aptvertas.
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.

Del 
^Zisas ulcis 

Kaina $35,000; $15,000

Furnished Rooms
FURNISHED Room pasirenduoja 

vienas arba du, šviesus kambariai, 
labai geroj vietoj, Marųuette par
ke, dėl vedusios poros. Renda pi
gi. Šaukite) tel. Republic 0598 po 6 
vai vak.

PARSIDUODA farma Michipran 
valstijoj, arba mainVsiu ant CTnca- 
goH r\e<lideOo namo, Reru mortjričių 
arba grosemJs ar delicatessen što- 
ro. 1021 W. 60 St. Ėnglewood 2116.

O--------

RENDAI šviesus kambarys dėl 
vaikinų; gali ir virtuvę artoti. Pi
giai 827 W. 34) PI., 1 užp. ------- o-------

RENDAI kambarys dėl vyrų.
3313zSo. Union Avė., 2 užp.

Dr. Geo. Serner. lietuvis akių 
gydytojas praneša, kad nuo 
May 1, 1930 persikėle į naują 
ofisą- po numeriu 756 W. 35th 
Street, kampas Halsted S't., du 
blokai nuo 3265 S. Halsted 
Street, kur pirmiau jo ofisas 
buvo.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO ' 

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

KAMBARYS, dėl vaikino, moder
niškas, su visais patogumais, ant 
antrų lubų, su valgiu ar be valgio. 
4359 So. Maplevvood Avė.

/ ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo, 
geri budinkai, gyvuliai, 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pig0bnx Lofts, Pentwater, Mich.

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. % bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO PitADitiA.

STERNFELD AND CO.
4657 N, Avers Avė., tel, Irving 8607

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

■ ■ —- O— —■

80 akrų ūkė. 
ašinos

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. N£ra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė su furni- 
šiais. Iš priežasties — išvažiuoju f 
Lietuvą. 4629 jšo. Paulina St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda akrų farma, su 

namais, geroj vietoj. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo, vyras mirė. Fanuos vieta, 
162 St., Grove Avė.

Oak Forest, III.
Savininkas H. VINCKUS, 

4646 W. 13th St., Cicero, III.

5 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow, stikliniai ir skrynų por- 
čiai; viškos su grindimis; 2 ka
rų garažas; arti štorų ir gat- 
vekarių. Kaina pigi. Atsišauki
te 7036 So. Maplewood Avė.

Baby Chicks
Vištukai

PARSIDUODA Lietuvoj viešbutis, 
traktiernė ir valgykla, 30 metų kaip 
išdirbtas biznis. Gera proga dėl 
amerikonų pirkti Šį biznį. Vincas 
Miškinis, Mariampolė, Lithuania.

Naujas ofisas yra įrengtas 
su Genothalmic Refracting 
Room r>|uipment, kuris susi
deda iši vėliausiai išdirbtų prie
taisų, kokius galima gauti akių 
gydytojams.

VIŠTUKAI
Skolinam Jums Pinigus 

$100 iki $2,000

PARSIDUODA Cadillac, 1929 me
tų; parduosiu arba mąinysiu ant 
mažesnės mašinos. Yra kaip nauja, 
įvažiuota tik 2300 mylių. 5630 So. 
kedzie Avė., 2nd fl. užpakalyje.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, didelis šviežias stakas. Kai
na $700. Rendos $35 su 5 kamba
riais užpakaly. 6158 S. Carpenter St.

Ofiso valandos nuo 10—12;,

Telephone Yards 1829

Rezidencija: 2506 W. 69th St.

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubo metinis 

bankietas ivyks sekmadieni, gejružės 
4 dieną. Lietuvių Auditorijoj, abie
jose svetainėse, 3133 So. Halsted St. 
Prasidės lygiai 6 vai. 
šieji visais atžvilgiais busite paten
kinti. Užprašo Komitetas.

Atsilankiu-

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Kaip Dievas Sudarkė šeimyną Ab- 
rahomo?” I^abai akyva, verta gir
dėti. Prakalba ivyks Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., nedėlioj, gegu
žės 4 d., 2 vai. no pietų. Padengi
mui lėšų maža įžanga. Kviečia visus

Rengėjai.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą 
gegužės 4 d., šių metų, 
nos, Chicagos Lietuvių 
svet., 3133 So. Halsted 
malonėkite atsilankyti, 
naujų reikalų svarstimui ir nepa
mirškite savo mokesčius apsimokėti 
į draugiją. Pet. Killis, rašt.

sekmadieny, 
12 vai. die- 
Auditori.ios 
St. Nariai 

nes turime

Draugystes Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų, atsibus mi
tingas nedėlioj, Gegužės 4. 1930 m., 
1 valanda po pietų, Tautiškos Para
pijos svetainėj, 3501 So. Union Avė. 
Kviečia visus narius, nes yra daug 
reikalų. Rašt M. Ceplinskas.

SLA 176 kp. Brighton Park su
sirinkimas įvyks gegužės a d.. 2959 
W. 40 St. Sacramento Avė., I^enkų 
svetainėj. Malonėkite visi ir visos 
būti, nes bus renkami delegatai | 
seimą ir šiaip yra daug reikalų.

J., Yons.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gegužės 5 d., 7:30 v. 
vak., Mark White Square parko 
svet., Engine Room, Halsted, ir 30 
gat. Visos narės susirinkite daiku.

Sekretorė.

SĖA 129 kp. susirinki^nas įvyks 
nedėlioj, gegužės 4 d., Chernausko 
svet., 1900 So. Union Avė. (Pradžia 
i1 v. po pietų. Susirinkimas yra, la
bai svarbus, artinasi seimas, yra 
visokių reikalų atlikti susirinkime.

Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
pagerbimui garbės narių vakarie
nė įvyks šį vakarą, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai ir 
svečiai kviečiami būtinai dalyvauti 
šioj vakarienėj, nes bus gera nfu- 
zika dėl šokių ir gardi vakarienė.

Kviečia Komitetas.

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

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

. Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
ANDSDN

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo 
ir lietaus rynas. Mes taipjau 
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
M ET AL CO.

3153 So. Halsted St.

stogą 
atlie-

Telephone Yards 3164 
M. Zelgiewicz, Sav.

ASHLAND STUDIO
FOTOGRAFAS

Vestuvių ir šeimininių grupių foto
grafijos musų specialybė.

4852 S^ Ashland Avė. Chicago

WM. BENECKI
MALEVOJU IR POPIERUOJU

Naujausios mados popiera.
. Pigiai. Greit. 

Darbą garantuoju.
Tel. Lafayette 7554

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jųsų kambarius 
10% PIGIAUS Už VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSRAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

< • \

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

t I

PetrzilekjBros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

h
VISAI mažai vartotas automobi

lis išsimaino ant loto arba biznio. 
Yards 6751,

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež- 
1 ai privatiŠkai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
)ašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

IMMIGRACIJA
Eksperto patariavimas visais im- 

migracijos klausimais. Pagelbėji
mas išsiimant vizą, pasą ar pilie
tybės popieras. Garantuotas akura- 
tiškas išpildymas visų immigracijos 
ir natūralizacijos formų.

Matykite O’CONNOR
Room 715, 35 S. Dearborn St.

tel. Dearborn 0719

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

ANT pardavimo 4 Universal 
State Rankos šėrai. Neša 8 nuo
šimtį. Man reikalingi pinigai, par
duosiu pigiai. Kreipkitės pas A. 
Bučys, 1818 So. Ruble St.

PARDAVIMUI du dideli medžiai 
— rubber plant. Tinkami garadžio 
arba kito biznio langams. 2919 So. 
Emerald Avė.

Partners Wanted
Pusininku Keikia

REIKALINGAS partneris. Aš 
turiu patentuotus kaklaraiščius (nek- 
taizas). Turintį biskį pinigij priim
čiau ant pusės. Patyrimas nereika
lingas.

Kreipkitės 7-9 v. vak. Klauskite 
WALTER,

3243 S. Emerald Avė., 2 fl.
Tel. Victory 8524

Situation Wanted
Darbo Ieško

NORIU gauti darbą prie namų 
apžiūrėjimo. 2537 W. 45th Street, 
Phone Virginia 2061.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbo. Geistina, kad mokėtų 
karves melžti. 3500 So. Union Avė.

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio 

Luxe sedanas. Aš ęsu priverstas 
aukoti, kad sukelti pinigų, 
visai mažai vartota^ ir yra visiškai 
taip naujas. Ir dar tebeturi Cadillac 
garantiją. Jus negalite įsivaizduoti 
<aip gražus karas yra mano Ca
dillac iki jus jo nepamatysite. Tai 
yra gražiausias karas Chicagoje. 
i) originalius balloon tairus, kaip 
naujus ir kiekvieną galimą įrengi
mą. Karas man kainavo $4,000, tik 
;rumpą laiką atgal. Aš paaukosiu 
jį tik už $700, turi būti pinigais. 
Jeigu jus norite geriausio karo 
Amerikoje ir praktiškai naujo, bū
tinai pamatykite mano Gadillacų. 
Aš busiu namie visą dieną nedėlioj. 
2231 North Kedzie, Apt. 1.

De 
pa- 

Karas

PARSIDUODA biznio namas, 
Road House ant didelio kryžkelio, 
su septynių kambarių pagyvenimu. 
Dviejų karų garadžius, su elektra, 
gasu ir vandeniu, šilta vana. Su 
visais fixtures ir rakandais už pri
einamą kainą. Iš priežasties vyro 
mirties.

llOth St., So. Harlem Avė.
FOREST CĄFFE

Savininkė randasi
5959 So. Racine Avė.
Phone Englewood 1794

ŽEMĖ UŽ DJDELĮ BARGENĄ
20 akrų, augšta sausa žemė, ide

ale vieta dėl vištų ar daržovių far
mos. Apie 20 mylių nuo Chicagos. 
Arti mokyklų, bažnyčių ir tt. Pa
togiai prie geležinkelio stoties. Kad 
greitai parduoti, parduosiu visą 
šmotą už pastebėtinai žemą kainą 
— po $500 už akrą. ■ Del platesnių 
žinių kreipkitės \prie savininko.

Room 1104,
185 N. Wabash Avė., 

Chicago, III.

LAIMĖ dėl farmerių. Parda
vimui arlba mainymui 40 <ake- 
rių farma ant namo; įbiz-nio ar 
lotų. Randasi M-ichigan valsti
joj. Geri (budinkai, gera žeme. 
Sav. mainys Iką kas turit. 3140 
S. Wallace St., Tel. Victory 4606

TURI būti parduotas darbininko 5 
kambarių namas su extra lotu, gra
žus yardas su vaisiniais medžiais. 
4513 S. Sacramento Avė.

Del Pirkimo, Pardavi
mo, Mainymo Namų

Kreipkitės pas mus, mes turime 
didelį pasirinkimą.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba
rių flatas viršuj. Mūrinis. Randa- 

__ _____________Lotas 25x- 
Tinka bile kokiam bizniui, 
įmokėjimas. Kaina $13,500. 
išrenduotas už $40 į mėnesį. 

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

si 3139 S. Halsted St. 
125. 
Mažas 
Flatas

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, labai pigiai. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Tel. Commodore 2523.

Exchange—Mainai

HUPMOBILE SEDANAS
Priverstas parduoti, nes netekau 

darbo ir reikia pinigų. Vartojau tik 
celis tūkstančius mylių ir negalima 
atskirti nuo naujo. Jeigu jus pama
tysite mano karą, esu tikras jus 
pirksite jį, nes jis yra tikrai geras. 
Aš noriu tik $375. Namie nedėlioj, 
4448 North Racine Ave„ Apartment 
29.

RESTAURANTAS pardavimui ar 
mainymui, labai peras biznis, priva- 
tiškas valdomasis kambarys. Parsi
duoda iš priežasties menkos sveika
tos. Labai geroj vietoj. Telefonas 
Spaulding 6287.

KAS turite Lietuvoj ūkę ir no
rėtų mainyti ant Chicagos namo ir 
du lotai yra ant pardavimo. Kreip
kitės prie Lapin. Parsiduoda ir na
mų rakandai.

732 W. 18 St., chieapro, III.
Galima matyti po 6 vai. vakare ir 

nedėlioj visą dieną.

DIDELIS BARGENAS. G kam
barių mūrinis bungalovv, gerame sto- 
vyj. Buvo $8500, dabar pigiau. 
Taipgi su visais rakandais, po vie
ną arba sykiu. Važiuoju Lietuvon. 
6837 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI elektrik ir radio 
crautųyė. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu laabi pigiai. Priežastį 
patirsit ant vietos. 3428 South 
lalsted St.

Real Estą te For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambariu muri
nę.bungalovv; 2 karu garažas; kieto 
medžio baigimas. Randasi 5605 S. 
Fairfield Avė. Parduosiu pigiai už 
cash. šaukite savininką Beverly 
8638.

PROGA
STUDEBAKER LATEST MODEL 

sedanas, mano pirktas mažiau kaip 
menesiai atgal, paaukosiu tik už 

$325, nes man reikia sukelti pinigų 
užmokėti morgičius ant namo. AŠ 
užmokėjau $1600 už jį. Karas yra 
taip naujas ir reikia pamatyti, kad 
vertinti. Atsišaukite tiktai nedė- 
ioje, 1845 South Central Park Avė., 
arti Ogden Avė., Ist flat.

DRY GOODS Storas, visokį išsiu- 
vinėjimai, saldainių, sodės, arti baž
nyčios ir mokyklos, gera vieta. Par
duosiu pigiai, 4405 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA barbernė, geriau
sia vieta iš viso pasaulio. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos. 
3531 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė. "Senai 
išdirbtas biznis. Nebrangiai grei
tam pardavimui, 2917 W. 38th St.

PARDAVIMUI storas ir 3 pra
gyvenimai pigiau $1500, negu 
vertas. Sav. turi apleisti Chi- 
cagą. Sutikčiau mainyti į ma
žą namą ar lotus. Namas pui- 
kiausj/>j vietoj. Sav. 2 užpakaly.

6839 So. Loomiis Blvd.

ŠTAI BARGENAS
Tuoj gali mupuotis, 5 kambarių 

mūrinė bungalovv, 3 metų senumo 
arti vienuolyno ir 2 blokai 
Marųuette Parko. Kainavo 
$9500, parduosiu už $G450. 
matykit savininką aprėdalų 
tuvėj 

2945 W. 63rd St.

iki 
man 
Tuoj 

krau-

DIDELIS bargenas. Pardavi
mui 2 aukštų mūrinis namas, su 
šalę tuščiu lotu ir 4 kambarių 
medinis cotitage su beizmentu, 
iš priežasties savininkų mirties, 

3557 So. Emerald Avė.

MŪRINIS namas ant 3 lubų, iš
renduotas, ant Lincoln ir 13 gatvių, 
parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio, tuščių lotu, ar farmos. Atsi
šaukite per laišką. A. S. 1345 So. 
49th Avė., Cicero, III. \

BUICK MASTER SIX
.LSIEDANAS

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Buick sedaną. Var- 
:ojau tiktai nedėliomis ir šventė
mis, karas yra kaip diena išėjęs iš 
dirbtuvės. Originalis gražus užbai
gimas, balloon tairai, puikus mohair 
išmušimas, 4 ratų brėkiai. Karas 
yra kaip naujas. Pirmas $350 pa
ims jį. Atsišaukite nedėlioj. 2116 
North Spąulding Avė., Ist flat.

REIKALINGAS automobilis sep
tynių sėdynių ir ne senas butų, 
mainysiu į lotus ir pinigų pridė
siu, jei Agoras Automobilis. 3500 
Hirsch St.\Phone Behnont 7028.

TUO JAUS TURI būt parduota 
bučernė ir grosernė, yra 4 kambariai 
užpakalyje. 4099 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu. . Cash biznis. Par
duosiu pigiai arba mainysiu, ant 2 

’latų namo, gerų morgičių arba 
farmos. Atsišaukite pas savininką. 
Agentai neatsišaukite

J. J.,
6001 So. Carpenter St.

Tel. Epglevvood 2116

PARDAVIMUI ice cream ir sal
dainių Storas, su namų, geroje vie
toje, 2439 W. 69th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

APLEISDAMAS miestą turiu 
aukoti 4 kambarių labai gražius 
kandus, tik 2 mėnesius valiotus.
Taipgi 9 tūbų radio. Parduosiu la
bai pigiai. 2002 Humboldt Blvd., 
kampas Armitage Avė.

pa- 
ra-

PARSIDUODA cash register, mu
šamas nuo cento iki $3.00; beveik 
naujas safe 1500 svorio ir platfor
minė scale. iParduosiu pigiai. 922 
So. Paulina St., 1 lubos1 iš užpaka
lio.

PARDAVIMUI Road Bonse 
su Sincliaiir Gas service stočia. 
Vieta išdirbta ir randasi prie 
5>at kelio ant 90th ir Archer av., 
Wililofw /Springs, III. Priežastis 
.pardavimo, turiu du bizniu. 
Atsišaukite.

S. BRAŽINSKAS 
3729 So. Morgan St., 
Phone BoulevArd 4323

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis išdirbtas per 13 metų; 
prie lietuviškos bažnyčios. Parduo
siu pigiai. 12300 Emerald Avė.

For Rent
RENDAI 5 kambariai, štymo ap

šildomi ir garažas; mažai šeimynai, 
blaiviems žmoniems, pigi renda, 
4557 S. Albany Ąvę.

I

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino į nedidelį namą, su namu 
ničernė ir grosernė. Priežastis — 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell' 
Avė.

NAUJAS bungalOAv 5 ir 6 
<am!barių, šiltu vandeniu šil
domas; su įmok ėjimu $1,000 
galima nupirkti. 72iid ir Cali- 
j’omia Avė.

Tel. Hemlock 3699

DUONKEPYKLA ir namai;—vie
nas 3 augštų mūrinis prieky ir kitas 
2 augštų medinis užpakaly. Mūrinis 
kepamasis pečius. Puikiai įrengta. 
Gerai einąs biznis. Bargenas. $9000 
iki $10,000 paims jį Savininkas 6913 
S. Racine Avė arba Englewood 4678

BIZNIAVAS namas parsiduoda su 
bizniu ar be biznio, Restaurantas ir 
Hotelis, biznis išdirbtas per 35 me
tus, ant didelio bizniavo streeto ir 
prie geležinkelio stoties. Priežastis 
fjardavimo, turiu daug namų ir nega- 
iu apžiūrėti gerai. 2 Broadvvay, 

Melrtjse Park, III. Tel. Melrose Park 
624. Klauskite Mrs. Širmulis.

BIZNIO mūrinis namas; parduo
siu pigiai, arba mainysiu. Meldžiu 
kreiptis adresu 5354 S. Morgan St., 
2-ras augštas. j •

PARDAVIMUI 4 kambarių cottagc, 
furnaso šiluma, cementinių blokų 
pamatas. Kaina $3,800 iki gegužės 
10 d. tiktai. 7222 S. Maplevvood 
Avė. Prospect 10145.

5 KAMBARIŲ modemiška bunga- 
low, lotas 85x157, Willow Springs. 
Žema kaina. Telefonuokit Willow 
Springs 31-W;

JMOKĖT $600, nupirksi labai gra
žią' vištų auginimo fanną, visi įtai
symai, 4 ruimų namas, gražus sod
nas, prie gero kelio, 40 minučių 
atvažiuoti į miestą. Parduosiu labai 
pigiai arba mainysiu ant namo, lo
do ar biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

PIGIAI 2 flatai, 4-5, cemen
to pamatas, viškos, maudynės, 
stikliniai poneliai, 30x125 County 
Road. Greitam pardavimui. Kai
na $4,950, pinigais $450, kitus 
romioms.

5263 iSbuth Central Avė.
Prie pat Archer 

Prospect 3787

PARGENĄS ant Bridgepor- 
to. 4 pagyvenimų mūrinis na
mas po 4 ant Emerald
Avė., prie 29th St. Parduosiu 
$4,000 pigiaus, negu namas ver
tas. Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas S. Rumchaks, 
610 W. 35 St. Tel. Yards 0699.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda puikus kampinis lotas 

su namu — bučemę ir grosemę, la
bai geroj vieloj, netoli šv. Kazi
miero kapinių, ant double stetion 
husiness line. Norintieji atvažiuoti 
malonėkite atsišaukti pas savininką. 
6935 S. Califomia Avė., 2 lubos, ar
ba Republic 0598. Agentai nerei
kalingi.
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Rašo Dr. A. Montvidas asmenų. Tūli žmonės mano, 
kad butų geriau, jei viskas bu
tų tvarkoma iš vieno centro. 
Savu laiku jie vadinosi federa- 
listais, dabar didžiumoj repub- 
likonais. Kiti bijo šitokio cent- 
ralinės valdžios įsigalėjimo ir 
stoja už tai, kad federalė val
džia nekeltų kojos į jokių kitą 
sritį, o pildytų įtik tai, kas jai 
konstitucijos nusakyta. Tai Jef- 
fersono šalininkai. Savu laiku 
jie vadinosi demokratiškais re- 
publikonais. Nors gyvenimas 
pasikeitė ir atsirado nuomonių 
skirtingumas naujuose klausi
muose, vienok, ir» šiandien vieni 
Amerikos piliečiai stovi už cen
tralizavimą, o kiti už decentra
lizavimą valdžios. Delei šito 
skirtingumo pačioj pradžioj 
respublikos buvo įsikūrusios 
dvi partijos, šitas skirtingu
mas dar ir dabar kiek pasireiš
kia pas demokratus ir republi- 
konus.

Yra gyvenime ir kitokių 
klausimų, kurie liečia kiekvienų 
gyventoją, ir jis negali sakyti, 
kad jam vis tiek pat, ar bus 
vienaip ar kitaip. Pav., šalyj, 
kur yra vergija, žmonės' prade
da organizuotis jos prašalini- 
mui. Be vadovybės, be organi
zacijos jie tykslo negali atsiek
ti. Ne visur Lincolnas ateina 
su laisvės šalininkais vergus 
paliuosuoti. čia jau prisieina 
arba išvien su vergais arba po
nais eiti. Monarchijose, dik- 
taturoše vieni stoja už jas’, ki
ti prieš. Pav., Vokietijoj po 
kaizerio nuvertimo respublikos 
šalininkams prisieina būti gerai 
organizuotiems, kad monarchis- 
tai senosios tvarkos negrąžin
tų. Labai keistas žmogus, ku
ris sako, kad jam vis tiek ar 
vergija, ar monarchija, ar dik- 
tautra, ar respublika. Jam vis 
tiek, ar yra laisvė spaudos, žo
džio, sąžinės, ar rūpinasi val
džia žmo^ų švietimu, sveika
ta, ekonomine būkle.

Ar mes busime daktarai, ar 
advokatai, ar paprasti darbi
ninkai, kiekvienas mus*ų turime 
nuomonę apie valdžią^ Jei žmo
gus galėtų atsiskirti nuo visų 
kitų žmonių, ir gyventi sau kur 
miškuose\ar laukuose, jis butų 
pilnai laisvas. Jis galėtų elg
tis taip, kaip tik jam patinka. 
Gyvenant tarp žmonių ir turint 
reikalus su jais’ prireikia neda
ryti to. ką norėtum daryti ir 
daryti tų, ką nenorėtum daryti. 
Palaido, nerybuota laisvė sukeltų 
suirutę ir sunaikintų draugiją. 
“Todėl kiekvienoj draugijoj yra 
taisyklės (įstatymai), kurias 
reikia pildyti, ir taisyklės tai
syklių įkūnijimui. Autoritetas, 
kuris suvaržo žmogaus’ elgesį 
taisyklėmis ir baudžia jį už jų 
nepildymą, yra valdžia”. Kokios 
tos taisyklės arba įstatymai ir 
kokiomis taisyklėmis ir prie
monėmis jie bus vykdinami,—• 
tai priklauso nuo valdžios. Jei
gu ji išmintinga, sumani ir rū
pinasi žmonių gerove, jos įsta
tymai ir jų vykdinimas yra pa
laima kraštui; jeigu gi valdžia 
susideda iš negabių žmonių, yra 
kvaila arba tironiška, pilie
čiams arba pavaldiniams' ji yra 
tikra sunkenybe. Taigi kiek
vienam žmogui yra svarbu, kad 
turėti gerą, išmintingą, gabią 
valdžių, žmonija savo ilgoj is- 
toriėj eigoj yra išbandžiusi į- 
vairių valdžios formų. Klausi
mas’: “Kas turi būti valdinin
kais ir iš kur jie gauna galią 
valdyti?” nėra taip lengvas at
sakyti. Ar mes pripažinsim^ 
valdininku kiekvieną, kas užsi
manys valdyti? Nemaža yra 
buvę atsitikimų, kad plėšikų 
arba kariuomenės vadai pašali
no senąją valdžią ir pasiskelbė 
save valdininkais. Kad išven
gus nekviestų valdžios uzurpa

Iš kalno noriu pareikšti, kad 
šiame straipsnelyj nepeiksiu ir 
negirsiu nė vienos politinės par
tijos. Mano tikslas yra paniš
ki irti, kodėl žmonės spiečiasi i 
politines partijas ir ko jie sie
kia jų pagelba.

Nemaža yra suaugusių ir ne 
visai durnų vyrų ir moterų, 
kurie jokiai partijai nepriklau
so ir da pasididžiuoja savo ne- 
partyvumu. Kiti didžiuojasi 
savo partyvumu ir yra labai 
darbštus vienoj, ar kitoj parti
joj.

Paanalizuosime dalykų pavyz
džiais.

Amerikoj kaip tik tapo kon
stitucija priimta, pasireiškė dvi 

» skirtingos nuomonės apie fede- 
ralės valdžios planą. Hamilto
nas ir jo šalininkai stojo už 
tai, kad federalė valdžia rūpin
tųsi kiekvienu reikalu, kuris 
apeina generalį šalies gerbūvi. 
Jeffersonas ir jo šalininkai spy
rėsi už tai, kad federalė val
džia pildytų tai. kas yra jai i- 
sakyta konstitucijos ir nesikiš
tų į valstijų ir asmenų reika
lus. Kad butų aiškiau, trum
pai pacituosiu, kokios galios 
konstitucija suteikė kongresui. 
1. Kolektuoti mokesnius, tak
sas, tarifą, iš svetimų šalių 
skolas ir išmokėti skolas. 2. 
Visos šalies apsaugojimui ir 
gerbūvio palaikymui. 3. Sko
linti pinigus. 4 Reguliuoti ko
merciją su svetimais kraštais, 
ifarp atskirų valstijų ir su in- 
dijonų padermėmis. 5. Įvesti 
vienodas taisykles pilietybės su
teikimui ir vienodus įstatymus 
visose valstijose bankrutavimo 
reikale. 6. Daryti pinigus, nu
statyti jų vertybę ir svetimų 
kraštų pinigų vertybę ir nusta
tyti svorio ir matavimo viene
tas. 7. Pasirūpinti baudimu už 
netikrų pinigų darymų. 8. Įs
iteigti paštą ir paštui kelius. 9. 
Skatinti mokslo ir naudingo 
meno progresą teikimui auto
riam ir išradėjams teisių, kad 
per tūlą laiką be jų sutikimo 
niekas negalėtų naudotis jų 
kuriniais. 10. Sudaryti tribuna- 
lus žemesnius ir augščiausį 
teismą. 11. Gaudyti ir bausti 
jurų plėšikus. 12. Skelbti karų 
ir rūpintis visais reikalais, su
rištais su juo. 13. Sudaryti ir 
užlaikyti armiją, bet šiam rei
kalui pinigų neprivalo būti 
skirta ilgesniam lakui, kaip po
rai metų. 14. Sudaryti ir už
laikyti karišką laivyną. 15. Pa
daryti taisykles kariuomenės ir 
laivyno valdymosi ir tvarkymo
si. 16. Patvarkyti, kad galima 
butų pašaukti milicijų šalies į- 
statymų įvykdinimui, sukilimo 
numalšinimui ir priešo užpuoli
mo atmušimui. Dar kalbama 
vienam paragrafe apie kongre
so galią tvarkyti visas tas vie
tas, kurias valdžia yra nupir
kusi arba gavusi nuo valstijų 
ginklų sandėliams, tvirtovėms, 
kariškų laivų statymui ir t.t. 
Kad viską šitą, kas buvo kal
bėta, kongresas galėtų tvarky
ti ir įkūnyti, konstitucija jam 
duoda galią leisti reikalingus ir 
atatinkamus įstatymus. Natūra
lu, kongresas, sutvarkęs jam 
pavestus darbus, gauna noro 
praplėsti savo veikimą ir į to
kias srytis, kur jis neturėtų 
kišti savo nosies. Pav., 1919 
m. jis sumanė padiktuoti, kad 
Amerikos gyventojai negertų 
alkoholinių gėrimų, ir jam pa
vyko konstituciniu keliu įvesti 
prohibiciją. Jeigu nebūtų pa
sipriešinimo, federalė valdžia 
laipsniškai sunaikintų .'valstijų 
teises ir imtų tvarkyti miestų 
ir miestelių mokyklas, ligoni
nes ir viską, kas dabar yra 
tvarkoma lokalių valdžių arba
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torių kiekvieno krašto gyvento
jai stengėsi įvesti, pastovią val
džios formą. Daugelyj kraštų 
tapo įvesta dinastinė monarchi
ja, tai yra kad esamo valdovo 
arba monarcho sūnūs arba duk
tė turėjo tapti valdovu po tėvo 
mirties, šitokį valdovą nuver
tus arba nesant iš jo šeimynos 
įpėdinio, kviečiamas' buvo kitas 
žmogus tapti monarchu.

Monarchas vienas nustatyda
vo taisykles (įstatymus), kaip 
gyventojai turi elgtis, kokios 
jausmės jų laukia už taisyklių 
nesilaikymą ir jis vąrtjo to- 
\iasi priemones, kokios tik jam 
patiko įstatymų įkūnijimui. Jis 
eitiems įsakė kaip elgtis ir ki
tus baudė, bet pats buvo liue
sas nuo atsakomybės ir baus
mės. Jei jis buvo išmintingas, 
rūpinosi krašto gerove, nedarė 
komedijų iš savo pavaldinių gy
vybės’ ir nebuvo egoistiškas, pa
valdiniai juo džiaugėsi ir di
džiavosi. Bet bile dieną jis ga
lėjo jiems iškrėsti gana karčių 
šposų. Neveltui jie turėjo pra
šyti Dievo, kad jie duotų “cieso
riui razumą”. Jie, buvo bejė
giai jį suvaldyti, vienok susi
tarę galėjo jį neteisėtų keliu 
prašalinti.

Valdžios forma, kur vienas 
žmogus valdo: leidžia įstaty
mus, skiria valdininkus, taisė- 
jus, renka mokesnius’, daro ka
rus ir sutartis su svetimais 
kraštais ir aplamai tvarko viso 
krašto reikalus, —vadinasi ab
soliute monarchija. Kur gyven
tojai buvo labiau apsišvietę dėl 
industrijos ir komercijos išbu- 
jojimo, tironiškus ir prastus 
monarchus jie greitai pašalin
davo ir monarchai turėjo tai
kytis su jais, šitas’ taikymąsi 
pasireiškė priėmimu ir gyven
tojų atstovybės monarchui pa
tarti, jį perspėti arba sykiu su 
juo leisti įstatymus' ir tvarkyti 
kitus šalies reikalus, šitokia 
monarchija jau buvo aprybota 
arba suvaržyta, nes monarchas 
be žmonių atstovų sutikimo ma
žai ką galėjo daryti. Atsirado 
kraštų, kur gyventojams pasi
rodė, kad. monarchas yra visai 
nereikalingas, nes vieni žmonių 
atstovai gali kraštą valdyti ir 
už negabumus, neišmintingumų, 
norą iš gyventojų pasinaudoti 
juos’ galima pakeisti geresniais 
žmonėmis be revoliucijų ir 
kraujo liejimo, šitokia valdžios 
forma vadinasi respublika. Res
publikoj visi suaugę piliečiai, 
jei yra sveiki protu ir nėra nu
sižengę prieš šalies įstatymus, 
dalyvauja valdininkų rinkimuo
se. Kur visi žmonės turi ly

gias teises, kur nėra titulų ir 
privilegijų, kur patys piliečiai 
renka valdžią, ten, sakome, gy
vuoja demokratija.

Man nėra Reikalo čia disku- 
suoti, kuri viršminėtų valdžios 
formų yra geresnė, žmonių 
nuomonės' šiame klausime ski
riasi: vieni stoja už absoliutę 
monarchiją, kiti už apribotą, o 
treti už respublikų ir demokra
tiją. Kad palaikius ar atstei- 
gus monarchiją, jos šalininkai 
organizuojasi į monarchistų 
partijų, nes be organizacijos jie. 
neturi vilties- ir jokios galimy
bės savo tikslo atsiekti. Taip 
pat respublikos ir demokratijos 
šalininkai nė savo troškimų ne
atsiektų, nė jų geidžiamos val
džios formos neišlaikytų, jeigu 
nesusiorganizuotų į partijas. 
Kur respublikai negręsia pavo
jus iš monarchistų pusės —kur 
jos gyvavimas užtikrintas, ten 
respublikos ir demokratijos ša
lininkai organizuojasi dar ir į 
kitokias partijas siekimui kokių 
nors specialių tykslų. Pav., 
Amerikoj ir daugely kitų šalių 
yra socialistų partijos', prohibi- 
cionistų, liberalų, konservatorių, 
darbo partijos, ūkininkų parti
jos, klerikalų partijos ir t.t. 
Panašiai darosi ir tose šalyse, 
kur monarchija tik iš vardo 
gyvuoja, nes monarchas neturi 
jokios galios..

Pastaraisiais laikais' da atsi
rado diktatūrų šalininkų. Rusi
joj po pretekstų darbininkų kla
sės gerovės ir socializmo vyk- 
dinimo bolševikų partija valdo 
šalį. Italijoj kapitalistai įve
dė ir da vis palaiko fašistinę 
diktatūrą savo naudai. Ispani
jos karalius išsigelbėjimui iš 
visokių bėdų ir jo privirto^ ko
šės' buvo įvedęs karininkų dik
tatūrą. Lietuvos klerikalai, pa
tekę į nešvarias bėdas ir iš jų 
besigelbėdami. padėjo avantu- 
ristams ir karininkams įkurti 
kariuomeniškai avanturistišką 
diktatūrą. Lenkijoj dvarponis 
karininkas’ Pilsudskis buvo įve
dęs dvarponių ir karininkų dik
tatūrą, kuri baigia griūti. Dik
tatūra yra tik vieno ar dviejų 
luomų, vienos ar dviejų klasių, 
vienos ar dviejų partijų valdžia. 
Ji niekuo nesiskiria nuo monar
chijos, tik tiek, kad jos įvyk- 
dinime ir jos išlaikyme daly
vauja ne vienas’ žmogus, o par
tija, luomas, arba klasė, vienok 
vieną žmogų pastato priešakyj 
valdžios, kaipo svarbiausi, kai
po Dievo pateptą, neklaidingą, 
galingą, kurio visi diktatūros 
šalininkai turi klausyti, kad iš
laikius’ diktatūrą. Ji griežtai 

atmeta demokratiją, nes val
džioj autoritetą gali gauti tik 
to luomo arba tos partijos žmo
nės, kuriems naudinga diktatū
ra palaikyti. Karininkų dikta
tūra karininkams yra malonus 
daiktas, dvarponių diktatūra 
dvarponiams, darbininkų, jeigu 
tokia butų, darbininkams’ bent 
laikinai patiktų.

Diktatorių šalininkai, kad iš
laikyti savo skirtingas diktatū
ras, organizuojasi vieni į fašis
tų partiją, kiti į tautininkų, 
treti į komunistų, ketvirti į da 
kitokias. Kadangi diktatūrų 
valdžia yra užinteresuota vieno 
ar poros’ draugijos sluoksnių ar
ba vienos ar dviejų partijų ge
rove ir idealais, tai ji yra ne 
tik šališka, t. y. vienpusiška, 
bet ir labai griežta. Ji bijo, kad 
jai sugriuvus, kita partija ar
ba kitas1 luomas irgi gali grieb
tis diktatoriškai valdyti, nes 
be valdžios’ šalis nebus, todėl 
griežtos priemonės yra reikalin
gos esamos diktatūros apsaugo
jimui: duodamos privilegijos 
diktatūros’ rėmėjams, draudžia
ma kritika, neleidžiama prie
šams organizuotis.

Bet jeigu žmogus yra kokios 
nors diktatūros šalininkas, jei
gu šita valdžios forma jam iš
rodo gera ir tobula, sutinka su 
jo idealais, jis tariasi ir su ki
tais jos šalininkais ir sudaro 
organizaciją jos' vykinimui ir 
gynimui. Taip sakant, jis yra 
partijos žmogus.

Ne tik delei valdžios formų 
ir joms teikiamų galių žmonių 
nuomonės pasiskirsto. Vieni sto
ja už tai, kad mokyklos lanky
mas jauniems žmonėms turi 
būti verstinas, kiti reikalauja, 
kad valdžia nesikištų į tokius 
dalykus; vieni stovi už bažny
čios atskirimą nuo valstybės 
ir mokyklos, kiti net reikalauja 
bažnyčią ir religiją sunaikinti, 
treti mano, kad valstybė be baž
nyčios' ir relgijos atsidurtų ne
laimėj. Visose šalyse, tūlose 
net milionai, randasi, žmonių, 
kurie mano, kad skurdą, bedar
bę, karus, išnaudojimą ir kitas 
nelaimes galima bus prašalinti 
tik tuomet. kada visuomene 
kontroliuos ne tik transportaci- 
jos ir komunikacijos įmones, 
bet taipgi nusavins ir kontro
liuos' produkcijos įmones ir į- 
rankius. žodžiu, kada paana
lizuosime pasaulyj esamas par
tijas, visos jos turi kokio nors 
pamato gyvuoti, į visas spie
čiasi maž-daug vienodų pažval- 
gų žmonės, kad atsiekus savo 
tikslus ir idealus. Partijos į- 
sikurusios be pagrindinių prin

cipų, be orientacijos, s’ugriuva 
bile vėjui papūtus arba blaško
si palankiai visiems keturiems 
vėjams. Jos nėra partijos tik
rumoj.

.Kadangi skaitlingoj draugi
joj gyvenimas be valdžios yra 
negalimas ir kadangi valdžia 
tvarko kiekvieną žmogų nuo 
pat gimimo iki mirties, kiek
vienam yra svarbu, kad val
džia nepadarytų jį vergu, kad 
neatimtų iš jo tokių teisių ir 
laisvių, be kurių žmogus nesi
jaustų laimingas; svarbu yra, 
kad valdžia tinkamai tvarkytų 
krašto reikalus ir butų išmin
tinga santykiuose su svetimais 
kraštais. Norint turėti tokia 
valdžią, kuri atitinka musų su
pratimui, ir suradus žmonių, 
kurie turi panašų supratimą, 
prisieina organizuotis j politinę 
partiją, kad įgyjus tokią val- 

ir tokius valdininkus’, ko
kių norime. ,

Tiesa, pasaulyj nėra dviejų 
žmonių, kurie butų pilnai’ pana
šus vienas į kitą. Aš galiu tik
rinti, kad nėra nė dviejų žmo
nių, kurių nuomonės pilnai su^ 
tiktu kiekviename klausime. Bet 
dalykai, kurie reikalauja val
džios’, yra neskaitlingi ir stam
bus. Kiekvienas pilno proto 
žmogus sutiks, kad gyvybę rei
kia apsaugoti, kad už žmogžu- 
dybę reikia bausti vienaip ar 
kitaip. Kiekvinas sutiks, kad 
žmogus turi teisę į savo namus 
neįsileisti bile praeivio, kuris 
užsimanytų naktį ar dieną per 
duris ar langus laužtis į sve
čius. Yra šimtai dalykų, delei 
kurių nuomonės nesiskiria. Apie 
tulus dalykus gali būti dvi 
nuomonės: pav., ar geriau, kad 
individualai tvarko produkciją, 
ar kad visuomenė ją. tvarkytų, 
čia jau gali būti susikirtimų ir 
kovų už tą ar kitą pusę. Apie 
da kitus dalykus gali būti trys 
ir daugiau nuomonių skirtin
gumai. Vadinasi, vienuose 
klausimuose susikalbame visi, 
kituose pasiskirstome į du ar 
daugiau skirtingų nusistatymų. 
Tie nusistatymai neretai rišasi 
su asmens ekonomine ir socia- 
le būkle. Jei pažiūrėsime iš ko 
susideda pasaulio partijos, tai 
bus aišku, kad tai tiesa. Parti
jose su socialistiškais idealais 
rasime milionus darbininkų, o 
kitų mažai. Ultra-nacionalistiš- 
kos partijos knibžda karinin
kais. Stipriai konservatyvlškos 
partijos susideda arba ir dvar
ponių, arba stambių kapitalistų. 
Reiškia, žmonės supranta savo 
interesus ir stoja ton partijon. 
kuri gina jų interesus. Nereikia
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suprasti, kad visi žmonės tokie 
jau protingi, todėl kiekviena 
partija susigaudo į savo bučių 
ir durnų žuvių.

Partijų kiekvienoj šalyj butų 
didelis skaitlius, jeigu dėl kiek
vieno nuomonės skirtingumo 
jos’ butų kuriamos. Pav., ūki
ninkai organizuotų savo partiją 
savo ekonominės būklės gyni
mui. Tarp jų vieni yra reli
giški, kiti ne. čia jie susiskal- 
dytų į dvi partiji. Vieni jų ga
li būti militaristai, kiti pacifis
tai. Čia vėl reikėtų skaldytis. 
Kiekvienos profesijos ir amato 
žmonės galėtų organizuotis į 
partijas savo interesų gynimui. 
Pasidarytų politikoj maišatiene 
ir nė viena partija neatsiektų 
savo troškimų. Jaunų šalių gy
venime šitokie dalykai kartais 
pasireiškia.i*bet greitai gyven
tojai patiria, kad reikia atmes
ti mažus skirtingumus, o spies
tis į skaitlingas ir galingas 
partijas pačių svarbiųjų idealų 
ir tikslų siekimui. Nėra jau taip 
sunku orijentuotis, kuriai par
tijai priklausyti arba kokią su
kūrus’ galima didelį gyventojų 
skaitlių gauti jos nariais. Pav., 
žmogus, kuris pripažįsta demo
kratijos principą, neišvengiamai 
pripažįsta ir respubikos' val- 
žios formą, ir balsavimo teises 
piliečiams, ir lygias visiems tei
ses, ir pilną asmens laisvę, bi
le tik ji nekenkia kitiems. Mo- 
narchislas stoja už tinkamai 
organizuotą stiprią valdžią, ku
rios gyventojai baimingai turi 
klausyti ir nezurzėti prieš ją. 
Tam reikalinga didelė kariška 
jėga, skaitlinga biurokratija ir 
įvairus laisvės varžymai. Žo
džiu, užtenka pripažinti vieną 
pagrindinį principą, iš kurio 
jau logiškai seka visi kiti su 
juo surišti principai. Taip sa
kant, pasidaro nekeblu orien
tuotis įvairiuose klausimuose 
partyviškai. Žmonių mokėji
mas’ orientuotis politiniuose 
klausimuose, jų interesas turėti 
tokią valdžią, kokios jie nori, 
jų patirimas, kad dėl mažmo
žių negalima skaldytis—ir su
darė skaitlingas ir galingas po
litines partijas, kurių intaka 
valdžioj visur jaučiama. Juo to
lyn, tuo artyn einama prie to, 
kad ta ar kita partija duoda 
visą valdžią kraštui iš savo ša
lininkų tarpo. Be tvarkiai or
ganizuotų ir nariais skaitlingų 
partijų respublikose valdžios 
išrinkimas butų veik neįmano
mas, piliečiai apsnūstų laips
niškai ir sustotų interesuotis 
ir politiniais klausimais ir pa
čios valdžios rinkimų.

Taigi vienur partijos tveria
si valdžios’ palaikymui, kitur 
nuvertimui, trečiur jos pakeiti
mui, ketvirtur vienokių ar ki
tokių reformų įvedimui. Parti
jų pagrindai pas labiau apsi
švietusius žmones jau netiesia
mi svajonėmis', filosofijomis, o 
gyvenimo realybe, todėl jų prin
cipai ir platformos paprastai 
remiasi ekonominiais ir socia
liais luomų ir klasių interesais’. 
Tad negalima sakyti, kad par
tijų nariai arba partyviai žmo
nės esą siaurapročiai arba fa
natikai. Jie žino, kur jie sto
vi, ko jie nori ir žino, kaip savo 
tikslo siekti. Jie yra jėga, prieš 
kurią bepartyviai nieko nereiš
kia. žmonės, kurie moka susi
organizuoti savo troškimų sie
kimui ir savo interesų gynimui 
yra išmintingi.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas? 
dresiu moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di
plomus išduodamos. Ra- 

1 šykite dėl nėmokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 
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190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.
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APŽVALGA

Radio 
blogame 
n i radio

Radio biznis
pramonė yra pusėtinai 
stovy j. Praeitą rude- 
priimtuvų buvo paga

minta tris kartus daugiau, ne
gu buvo galima parduoti. Prieš 
Kalėdas biznis kiek pagerėjo 
ir pasisekė išleisti didelę radio 
perviršio dalį. Radio priimtu
vų gamintojai ir pardavėjai 
kiek liuosiau atsiduso. Bet ne
ilgam. Radio Corporation of 
America paskelbė, jog ji par- 
duosianti tūkstančius radiolų ir 
Victor xradio elektrolu žymiai 
mipigintimos kainomis. Prie vi
go to ta korporacija, 
naujus priimtuvus, i 
Victor nutarė skaityti 
pardavimo kampanija 
pratęsti iki birželio 1 

■ Tatai, žinoma, labai 
i kitu radio išdirbysčių biznį. 
Beveik visur teko produkciją 
žymiai sumažinti.

Radio biznis buvo pradėjęs 
nepaprastai bujoti 1928 m., ka
da 3,200.000 priimtuvų buvo 
parduota. Tai buvo didelis pa- 
akstinimas pramonininkams. 
Kaikurie pradėjo pranašauti, 
jog per metus' Amerikoj busiąjshcP- 
galima lengvai išleisti 
000 radio priimtuvų, 
radio korporacijos 
dygti, kaip grybai po 
šiandien stambių radio 
mo korporacijų priskaitoma iki j 
70. Radio dirbtuvės nepapras- • 
tai tai>o padidintos. Apskaito-Į 
ma, kad jos galėtų per metus; 
padaryti iki 15,000.000 priim-! 
tuvų. Na, o prie tokių apysto-1 
vų radio biznis negali tinka- i 
mai bujoti. Į radio biznį tapo 
investuota daug kapitale, kuris 
dabartiniu laiku galima skai
tyti “negyvu”.

Nai igaci ja
Ant didžiųjų ežerų jau prasi

deda navigacija. Tai duos' ga
limybes tūkstančiams darbinin
kų gauti darbas. Paprastai 
apie 25,000 žmonių dirba ant 
laivų. O uostuose ir prie gėle-

perkant 
už senus 

i $76. Ta
nutarta i 
d.

žies rudies kasimo bus reika
linga apie 175,000 darbininkų.*

Grąžina daug drabužių
Stanius drabužių gamintojai, 

kurie pardavinėja savo prekes 
olseliu, turi naują problemą. Jie 
sako, jog juo t’olyn, 'tuo krau
tuvės jiems daugiau grąžina 
drabužių. Ypač daug grąžina
ma moteriškų drabužių. —apie 
pusaštunto nuošimčio.

Krautuves teisimai, jog su 
tuo piktu ir joms tenka kovo
ti. Dažnai moterys nuperka 
drabužius, o už dienos kilos 
giažlna juos tai dėl vienos, tai 
dėl kitos priežasties. Tokiame 
atvėjyj krautuvninkai yra pri
versti drabužius grąžinti į olselį 
ir iš ten imiti nanja-snės mados.

Šiomis dienomis drabužių 
, gamintojai nutarė paskirti spe- 
I cialę komisiją., kuri stengsis su
rasti bintų, kaip išvengti tų 
nuostolių, kurie susidaro dėl 
grąžinimo drabužių.
Fordas statys naują dirbtuvę

Fordas pienuoja Buffalo 
mieste, stalyti naują milžinišką 
dirbtuvę. Tam tikslui jis nori 
užpirkti 80 akerių žemes. Eina 
derybos. Ta dirbtuvė busianti

kuliacija nuo rugpiučio mėnesio 
1922 m. Pereitų metų kovo 
mėnęsyj cirkuliacija buvo ant 
$200,000,000 didesnė.

Didžiausias pasaulio bankas
Didžiausias pasaulio bankas 

yra Chasc-Eųuitable. Jis randa
si New York e. Praeitų metų 
pabaigoj jo resursai siekė $2,- 
814,585,635.57. Pasireiškusi di- 
presijK šiek tiek tuos resursus 
sumažino. Bet nežiūrint j tai, 
to banko ištekliai viršija du ir 
pusę bilionų dolerių, ir su juo 
tuo atžvilgiu jokis kitas bankas 
negali susilyginti.

tik šveicarų frankai ir italų li
ros. Kanados doleriai laikosi 
gana tvirtai, — labai mažai te
įvairuoja.

Havanos bankas persiuntė j 
New Yoriką $100,000 vertės 
aukso. Trumpoj ateityj numa
toma gauti iš Pietinės Ameri
kos $20,000,000 vertės aukso.

Europoj Ir Kitur
Vienas svarbiausių įvykių, 

kokis įvyko Europoj, yra su
kūrimas internacionalio • banko 
ir paskyrimas jo prezidentu 
.amerikiečio Gatės W. McGa- 
rrah. Pirmas to banko uždavi
nys bus nustatymas' datos, ka
da užtraukti reperacijų pasko-

Paskolos

5,000,-! 
Nau jos. 
pradėjo) 
lietaus. 
gamini-I

savo rūšies “junk 
bus su vežam i seni 
bei trokai ir iš- 
Elektrišku Rudu

Ten 
■ automobiliai i | gi alinami.
geležis ir kilclks metalas bus iš
valomas ir siunčiamas į Fordo 
automobilių dirbtuves. Buffalo 
pasiimk to todėl, kad prie jo 
yra paranku privažiuoti vande
niu. Gi visiems žinoma, kad 
Iransportacij'?.' vandeniu atsi
eina daug pigiau, negu geležin
keliais.

Nedarbas

Palagas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENU 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Apie siaučiantį Amerikoj nc- 
daiba d-aug yra rašoma. Ta
čiau 'tikrai dar niekas negali 
pasakyti, kiek išviso yra be
darbių. Tatai paaiškės tik ta
da, kai bus paskelbti gyvento
jų surašinėjimo rezultatai, 'ra
čiau spėti galima ir dabar. Kai 
kurių industrinių miestų gy
ventojų sifrašinėjimo pasek
mes jau lapo paskelbtos. Pasi
rodė, kad bedarbiai sudaro 10, 
12 ir kai kur net 15 nuošimčiu 
viso daiblninkų skaičiaus. Ka
dangi Amerikoj priskailoma 
apie 10,000,000 visokios rūšies 
daibininkų ir darbininkių, tai 
galima spėti, jog bedarbių vi
soj šalyj randasi per penkis 
milionus.

Amerikos darbininkai per 
metus mažomis sumomis pasi
skolina apie $2,600,000,000. To
kį raportą padarė Tvventieth 
Century fondas, kuris specialiai 
tyrinėjo, tą reikalą. Smulkių 
paskolų biznis nuolat auga. Ir 
tuo naudojasi visokie šaisteriai, 
kurie plėšia tiesiog inežmoniškus 
nuošimčius.

Atpigo cukrus
New Yorko kavos ir cukraus 

biržoj neįmanomai atpigo cuk
rus. Tik 1902 m. taip pigiai 
bebuvo cukrus pardavinėja
mas. Balandžio 26 d. cukraus 
kaina biržoj buvo 1.57 centų 
svarui.

Toks cukraus ^pigimas įvy-i matoma 
ko todėl, kad daug buvo siū
loma pardavimui Europos 
Kubos cukraus.

Kanados vario kasyklos
Vario atpigimas skaudžiai 

lietė Kanados 
savininkus. Apskaitoma, kad 
per šiuos metus jis turės ant 
$15,000,000 mažiau įplaukų. 
Mat, kasyklos buvo užsimoju
sios labai daug vario pagamin
ti. Dabar jos turės žymiai su
siaurinti produkciją.

Chemikalų pramonė
Kuomet beveik visos pramo

nės šakos daugiau ar 
šlubuoja, tai chemikalų pramo- 

laikosi gana tvirtai. Ji ne 
nesumažino produkcijoš, bet 
kuriais atvejais net padidi-

Juo tolyn, tuo Amerika

Įvyko taip pat iir kaikurių 
ik susipratim'ų. ILenbija pada
vė Tautų Sąjungai proteslįą 
(prieš Vokietiją, kuri žymiai pa
kėlė muitą ant importuojamų 
maisto produktų. Lenkai savo 
proteste tvirtina, kad vokiečiai 
sulaužė padarytąją su jais pre
kybos sutartį.

Dedama pastangos aprube- 
žiuoti gumos produkcija, kadan
gi šiais metais numatomas ma
žesnis biznis.
t ai ibį 
000 
'tonų 
tais.

Per įpirmą l>er- 
Ameriika sumaudojo 105,- 

tonų gumos arba 24,000 
mažiau nei pereitais me- 
Apie balandžio vidurį an- 
turėjo 95,000 tonų neiš-

parduotos gumos, o pereitais 
metais tuo laiku lik 35,000v

Europa turi didelio galvosū
kio ir dėl grudų perviršio. Iki 
šiol tapo parduota lik vienas 

liis grudų perviršio. Nu
kąri iki naujo del

bus parduota dar vienas

produ'ktų tapo uždėti neįmano
mai aukštas muitas, kuris sie
kia net 50%. Tuo budu, mat, 
buvo manoma sustiprinti žemes 
ūkis. Bet jau dabar pradeda 
reikštis pesimizmas- Ypač neri
mauja pramonininkai. Jie sa
ko, kad tie muitai gal kiek ir 
pagerins ūkininkų padėlį, bet 
užtat skaudžiai atsilieps i pra
monę. Ir štai kodėl: dėl muilų 
žymiai pabrangs maisto produk
tai. Reiškia, pragyvenimas pa
sidarys dar brangesnis. Padiar 
rinyj galima laukti, kad dar
bininkai pradės reikalauti di
desnio uždarbio. Todėl susikir- 
timia-i lairp darbininkų ir darb
davių pasidarys neišvengiami. 
O jeigu teks darbininkams pa
kelti uždarbį, lai neišvengia
mai turės pakilti kainos ir dir
biniams. Gi brangesnius dirbi
nius bus daug sunkiau par
tijų oti.

žodžiu, pramonininkai numa
to sunkius laikus. Todėl jie ir 
saiko, kad ta muilų politika 
trumpoj ateityj turės būti pa
keistai.

Turint visa tai galvoj, at
rodo, kad Vokietijos “biznio 
kalbinėtas” nekaip tepasirodė. 
Tad galima pranašauti, jog jo 
amžius nebus laibai ilgas.

Franci ja. — Prieš Velykas 
biznis buvo pusėtinai apsnū
dęs. Priėmus biudžetą, parla
mentas daugiausia dėmesio pra
liejo ikrcipti į sumažinimą mo
kesnių ir priėmimą socialės 
draudos įstatymo.

Pirmojo bortai n io biznis 
sai patenkinantis. Tics-ai, ir
šiuos tris mėnesius lapo dau
giau impoLtuola įvairių pre
kių ir žaliavos, negu ekspor
tuota. Bet palyginus su perei
tais metais tarp eksporto ir im
porto skirtumas daug mažes
nis.

Italija. — Biznis po trupu
tį gerėja. Bet laibai nežymiai. 
Bankai 
duoda 
skolas, 
monės

Lotynų Amerika. — Pasko
los užima pirmą vietą, o mine
ralinis aliejus antrą. Argenti
na rengiasi nacionalizuoti alie
jaus laukus. Kolombijoj irgi 
manomia. pakeisti kaikuriuos į- 
statymus iryšyj su aliejum.

Brazilija dabartiniu laiku yra 
labiausia užinteresuola orl'aivi- 
ninkyste. Ji hiukia allickiant 
derižablio Graf Zeppclin. Prieš1

kiek laiko ji užtraukė paskolą 
Ne\v York e ir L.ondone.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiaai 
Naujienose.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO AI’IELINKĖS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

į KLAIPĖDA
TIESIAI 

be persėdimo 
Didžiuoju laivu

OSCAR

ir

ap

vi-
per

lipus

Tai 
Tuo 

sūja-

ryti su likusiais 'grūdais 
laibai keblus klausimas.

kad šiais metais
mūs plotas tapo žymiai

kibiau, 
l)a" mos žc 

vario kasyklų padidintas. Vadinasi, galima ti-

mažiau

nė 
tik 
kai 
no.
mažiau beimportuoja chemika
lų iš kitur, ypač Vokietijos.
Per pereitus metus Amerikoj 
buvo pagaminta už $14,000,000,- 
000 chemikalų.
cijos nepasireiškė. O 
kad žymiai padidėjo 
chemikalų eksportas, 
ma, kad chemikalų
šiais metais bus dar labiau pa
didinta.

Paminklų Išdirbystč
Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
niškus ir A- 
rikoniškus ak- 
menius painiu- 
Idus. Pasirin- 
kinias didžiau- 
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines 
Taipgi skyrius
3958 W. lllth St.,

ant 14.2 nuošimčių ma 
pelno, negu pereitais mc- 
per pirmuosius tris mėne-

prie Tautišku kapinių 
Chicago, III. 

Tol, Beverly 0005

korporacijų 
Kai kurios 

didesnį pelną nei 
Prie jų pri-

H0LL^DAMERICa LlNę

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile ’ vietiniam

agentui, arba: 
HOLLANI) AMERICA LINE

40 N. Dearborn St. Chicago.

Korporacijų pelnas sumažėjo

šių metų pirmas bertainis pa
sibaigė. Daugelis korporacijų 
paskelbė savo uždarbius. Pasi
rodo, kad,bendrai imant, šiais 
metais korporacijų biznis yra 
prastesnis nei pereitais metais. 
Per šį bertainį korporacijos tu
rėjo 
žiau 
tais 
sius.

Tačiau ne visų 
pelnas tesumažėjo, 
j ų padarė 
pereitais metais,
klauso General Foods korpora
cija, kuri uždirbo $5,990,000. 
Pereitais metais per tą laiką ji 
uždirbo tik $5,168,384. Dar ge
riau dalykai stovi su Paramout- 
Famous Lasky Players. Ta kor
poracija uždirbo $4,800,000, o 
pereitais metais per tą laiką 
$2,565,000. Kitos korporacijos, 
kurioms šiais metais geriau 
biznis sekasi, yra šios: Com- 
monwealth Edison, General 
Electric, Curtis Publishing Co., 
Colorado Fuel and Irprn, Wm. 
VVrigley, Sheffield Steel, Otis 
Elevator ir kt.

PKone Virginia

joseph Vilimas
N a m u S i u L y m ° , 

? KONTRAK TORIUS ■

Mažiau pinigų apyvartoj
Pinigų cirkuliacija yra vie

nas geriausių biznio stovio ro
diklių. Ir reikia pasakyti, kad 
kovo mėnesis biznio atžvilgiu 
buvo vienas blogiausių. Tą mė
nesi apyvartoj buvo $4,505,000,- 
000. Tai žemiausia pinigų cir-

Ir overproduk- 
tai dėl to, 
Amerikos 
Numato- 
gamyba

Pinigu valiuta

ketis, jog derlius bus dar di
desnis nei pereitais

Angliji.
sis biudžetas tapo paskelbtas 
prieš pat Velykas, lai kol kas 
sunku pasakyti, kokia bu.s jo 
įtaka bizniui. Buvo numatoma, 
kad mokėsimu bus padidinti, 
taip iir atsitiko. Tačiau tas pa
didinimas nėra jau labai žy
mus. Todėl pramonininkai ir 
biznieriai lengviau atsiduso.

Bendrame biznyje didelių per
mainų kaip ir neįvyko. 'Lik Im
perini Chemical korporacija iš 
sovietų valdžios gavo užsaky
mą per dvejus melus pagamin
ti už $15,000,000 trąšų, dažų 
ir kitokių chemikalų.

Vokietji. — Kai tapo nuver
stas koalicinis kabinetas, tai 
kaikurie laikraščiai pasiskubi
no duc'ti naujam kabinetui “biz
nio kabineto” titulą. Jie pareiš
kė savo pasitenkinimą ir pra
našavo Vokietijai geresnius lai
kus. Esą pirma socialistai da
rę visokių kliūčių pramonei ir 
stambiajam bizniui. Tačiau tas 
džiaugsmas neilgai tesi tęsė. 
'“'Biznio 
ras n i o

metais.
— Kadangi nauja

lengvesnėmis sąlygomis 
pramonės įmonėms pa
jai prisidėjo prie pra- 
atgijimo. Dalbai pra

deda geriau eiti. Bedarbių skai
čius sumažėjo iki 383,000.

Paskelbtas iraportas rodo, 
kadį amerikiečiai prarado Ita
lijoj mineralinio aliejaus rin
ką. Mineralinį aliejų dabar pri
steiki Rumunija ir Rusija.

is NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit vietą 
dabar.

Del žemiausiu kai
nų ir tolimesnių ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuoti! Chica- 

gos agentų:

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio ^VYTAUTO
mirties.

VISI LIETUVIAI VISOSE 
ŠALYSE

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

Scandinavian American Linija siunčia 
vienų iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko i Klapedą.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

“NAUJ1ENOS” 
1739 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

arba j

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

SĮtiiiiiiiaEiiiiiiiiiiiiiEsimniiiiiiEįEiiiiiimiiiisiiniiiimii^iiimiiiiii^iiiiiiiiiiiii^iiiiiiHHiisjiiiiiiiiiiKisiiiiiiiiiuisi

Jus Turėtumėt Turėti
Taupimo Sąskaitą

Kaipo Piniginį Rezervą Jūsų Ateities Reikalams!

ffillllllllllll® ffillllllllllllffl

Pereitą savaitę Anglijos 
sterlingo vertė kiek 'nupuolė. 
Svyravo taip pat Franci jos 
frankai, danų gileriai ir skan
dinavų pinigai. Tvirtai laikėsi na. Ant importuojamų maisto

kabinetas” nieko ge- 
nesugalvojo padaryti, 

kaip tik apsitverti muilų sie-

Pirkite pas Hellman ir sutaupinkit 25%

iwaqs

1411 S. Halsted St.

Malevos ir Sienų Popiera
Pasinaudokite žemiau paduodamu kuponu 

dėl geriausio 4 Valandų Enamelio
30 skaisčiausių spalvų padaro daiktus 

gražiausiais
ŠIS KUPONAS GERAS DEL SEM- 
PELIO KENO HILO ENAMELIO 
AR VARNIŠIO, ARBA DEL 25c 
VERTES TAVORŲ.

S AM I1ELLMAN.

Atidarykit Taupimo Sąskaitą šiandie šiame 
dideliame stipriame banke, kuriame 40,000 
vyrų ir moterų TAUPINA savo pinigus' ka
dangi jie žino, kad jų pinigai čia yra apsau
goti ir aprūpinti visą laiką.

Mes turime virš 4,000 
Lietuvių Depozitorių.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR NEIŠ
DALINTAS PELNAS $1,600,000.00

Del patogumo kostumerių šis bankas būna 
atdaras kiekvieną Subatą ir Utarninką nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Kitomis dieno

mis* nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

9/zrA\j>iSii)i; SAVANOS Ban k 
cIheBank of “Safety and Fnendly Seivice"

Rooscvcl l’ Roatlfaf Halsted "Street7 C 11 i ea (>o
— ~~ i —— ■ ~ ~r - . _ — - - ,,—* * T"' 1 y
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Biznio, Ekonomijos ir Finansų Skyrius
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Ar investuoti pinigus 
į Lietuvos laivyną?

Ūkio mašinų išdirbe- 
jams geri metai

Pereito šeštadienio “Naujie
nų” laidoj (No. 99) tilpt 
Česl. Kareivos straipsnis 
galviu: “Lietuva steigia 
prekybos laivynų, 
straipsnyj 
eini apibudikia Lietuvos preky
bos laivyrt^Jsteigimo idėja, rei
ktąją bei perspektyvas. Be ko 
kita autorius plačiai aprašo a- 
merikiečių pastangas daryt 
biznį Lietuvoj, jų nepasiseki
mus Lietuvoj ir paduoda tų 
nepasisekimų priežastis. Inž. 
Kareiva tvirtina, kat| dabar 
biznis bus kitaip tvarkomas ir 
totiel duos pelno. Jis neape
liuojamas į patriotiškus jaus
mus, bet į bizniškus jausmus, 
kviečia amerikiečius prisidėti 
su savo kapitalu prie steigimo 
Lietuvos prekybos laivyno. Gir
di, vistiek, Lietuvai teks ieš
koti kapitalo užsieny pas Iran- 
euzus, anglus, italus ir kilus, 
nes I Jei u va savo kapitalo ne
turės pakankamai laivyno pa
statymui. Tad, sako, p. Karei
va, ar nebūtų geriau, kad pa
tys lietuviai ipasinaudotų šia 
proga. Jis mano, kad Lietuvos 
valdžia duotų Amerikos lietu
viams daugiau privilegijų, ne
gu svetimų šalių kapitalistams 
šiame bizny.

Kad Lietuvai ireikalinga tu
rėti šioks toks prekybos laivy
nas, apie tai nėra reikalo gin
čytis. Bet ar tekis laivynas 
įsikurs, ar jis įsikūręs pasilai
kys, ar jis duos pelno, tai lik 
ateitis galės parodyti. Kiek iš 
inž. Kareivos aprašymo maty
ti, tai Lietuvos prekybos lai
vynas dar nėra gimęs; jis kol 
kas dar tik sumanytas statyti. 
Jokio pagrindinio kapitalo dair 
nėra sukelta, tad sunku ką nors 
apie tokį 
tuo labiau 
nigų į jų.

Nors p. 
į patriotiškus jausnuist, rūgin
damas amerikiečius prisidėti 
su kapitalu steigimui Lietuvos 
prekybos laivyno, lačiaus at
rodo, jog lik (Fidelis patriotas 
galėtų investuoti pinigus į bu
simų laivynų, o ne žmogus ti
kėdamasis daug iM'lno padaryti 
iš tokio investavimo. Kiekvie
no dari/o pradžia yra sunki. 
Šimtą sykių yra sunkiau su
kurti laivynas neturint pinigų, 
prityrusių specialistų darbinin
kų ir žmonių, kurie turėtų pa
tyrimo tokio biznio vedime, 
kaip laivynas. Turint visa tai 
omenyj, didelių pelnų trumpoj 
ateityj iš tokio laivyno laukti 
negalima. — V. R-s.

ant- 
siavo 

Ilgame savo 
nž. C. Kareiva pla-

laivynų ir kalbėti, 
apie investavimų pi-

Kareiva ncaindiuoja

Eksportas ūkio mašinų iš 
Jungi. Valstijų per pastaruo
sius tris mėnesius siekė $50,- 
000,000. Tai yra 37 nuošim
čiais daugiau, negu pereitais 
motais tuo pačiu laiku. Svar
biausioji priežastis šito padi
dėjimo yra — didelė kiekybe 
ūkio Įrankių, ypatingai trak
torių išvežama Rusijon.

Studebaker sumažino 
dividendus

Garsi Studelbaker automobi
lių kompanija sumažino divi
dendus nuo $5.00 iki $4.00 me
tams. Sumažino dividendus to
dėl, kad už pereitą berlainį kom- 
(panija padariusi gryno pelno 
tik 65c ant kiekvieno Šero.

Brazilijos kavos mono
polis likviduojasi

Keletas metų taigai Brazili- 
valdžia, kad palaikyti ku
kai nas, pradėjo remti ka- 
augintojus ir nustatyti ka- 
kainas. Kavos augintojai, 

priau-

jos 
vos 
vos 
vai
naudodamiesi ta proga, 
gino liek kavos, kad buvo daug 
daugiau, negu pasaulinė rinka 
gali jos išpirkti. Paprastai Bra
zilija pagamina apie 14,000,- 
000 maišų kavos įkas metai. 
Gi 1921-28 metais pagamino 
28,000,(100 arba 6,000,000 mai
šų daugiau, negu pasaulis su
vartoja. Kavos augintojai ir 
valdžia atsidūrė, keblioj padė
ty. Kad išeiti iš tos padėties 
iS'an Paulo valstija, Brazilijoj, 
užtraukia Amerikoj taip vadi
namą “Kavos realizavimo pa
skolą” ia.nl $97,000,000. Sutar
tis padaryta tarp Brazilijos val
džios ir tarptautinių bankinin
kų nusako, kad valstija pri<va- 
lo likviduoti sra-vo kavos per
virši ir vengti kito tokio per
viršio iki paskola nebus at
mokėta.

Real estate biznio 
ydos ir klaidos
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masi pradėti bent 10 namų sy
kiu ir statyti tiek, kiek busrei- 
kalinga,—bet ne daugiau. Sulig 
tuo, kaip Lockportas. auga, yra 
numatoma, kad bėgyje metų 
bus reikalinga aipie 150 naujų 
rezidencijų, kuriomis butų ga
lima aprūpinti naujai pribiinan- 
čias ^priaugančias šeimas.

. NJfmams' statyti; daromi i- 
vairųs planai, įvairaus stiliaus. 
Busiu dedamos pastangos, kad 
naujoji miesto dalis butų su
planuota ir pastatyta ne bile 
kaip, bet butų įvairi, graži ar
chitektūros žvilgsniu ir nebran
gi —prieinama darbo žmonėms. 
Namai bus statomi ant Rozens- 
kio ir Gompany žemės, The 
Lockiport Highlands, kuri per
nai vasarą tapo išdalyta į lotus. 
Lockport Highlands yra gra
žiausia miesto vieta: daugybe 
gražių medžių, tyro vandens 
upelis; o gatvės pravestos, ne 
tiesiai, bet vingiuotomis linijo
mis. Vietinis bankas sutiko fi
nansuoti statybų kiek tik bus 
reikalinga.

Jau prieš trejetų metų Lock
porte pasireiškė didelis namų 
trukumas, kuris kas metą didė
ja. šioje valandoje nerasi mies
te nė vienos tuščios rezidenci
jos, nė vieno flato, ir tai di
džiuma darbininkų priversti yra 
gyventi kitur ir važinėti dar
ban ir namo kasdieną. Apgy
ventos yra ne tik rezidencijos, 
bet ir privatiški garažiai, kurie 
kiek nors tinka gyvenimui.

Per šių vasara namų truku
mas darysis dar didesnis ir tuo- 
mi yra ypatingai susirūpinę vie
tos biznieriai ir dirbtuvių ve
dėjai. Bznierams yra ubai 
svarbu, kad čia uždirbti pinigai 
nebūtų išvežti kitur; o dirbtu
vių vedėjams svarbu turėti pa
stovius darbininkus. Kitur gy- 
venatys darbininkai, pasirodo, 
labai nepastovus: jie dirba čia 
tik tol, kol gauna darbą kur 
nors arčiau; o keičiantis darbi
ninkams visuomet nukenčia 
darbo našumas. Užtai dirbtuvių 
vedėjai reikalauti reikalauja iš 
p. Rozensikio statyti jų darbi-1| 
ninkams namus ir siūlo visoke
riopų paramą namų pardavime. 
Reikia pasakyti, kad Rozenskis 
and Co. yra nupirkę didelį 
žemės plotų prie pat Lockporto. 
Ta žemė yra vienintelė vieta 
miesto plėtimui.

Greitu laiku čia atisdarys 
nauja, didelė dirbtuvė su 
00(1,000 kapitalu—Shingle 
tory, kuri reikalaus keletos 
tų darbininkų. Chamber
Commerce praneša, kad atida
rymas ivyksiųs dar šiame—ge
gužės mėnesyje.

Texas Gompany pernai pabai
gė milžinišką darbą — sudėjo 
per vadas žemėje tarp Oklaho- 
mos ir Lockporto valytuvų, ši
tomis pervadomiš yra varomas 
žalias aliejus j LocJcportų ir čia 
išvalomas. Neperseniai Texas 
Co. pradėjo čia darbą su kelio-

mis dešimtimis darbininkų; per
nai priėmė 250 naujų darbinin
kų ir trumpame laike rengiasi 
sutalpinti apie 100 darbininkų. 
Texas Co. Lockporte turi neuž
ginčijamų šansų plėstis ir aug
ti, kadangi jos gaminimas gaza- 
linas yra geras, o gazalino 

jmarketas nuolat didėja.

Lockportas yra prie Illinois 
kanalo: pirmutinė laivų stotis 
iš Chicago. Be to yra po šo
nais seno miesto—Joliet, kuris 
dėl žemės ypatybių ir savo se
noviškumo nelabai gali plėstis; 
o Lockortas kaip tik yra patogi 
vieta naujoms rezidencijoms, 
naujiems biznio distriiktams, o 
kanalo zona—naujoms dirbtu
vėms. Ir 'šitokias progas laiko 
savo rankose lietuviai, chicagic- 
čiai.—J. š.

kimu, štai kaip ši yda yra prak
tikuojama: vienas agentas turi 
kostumerį ir siūlo jam tokį ir 
tokį namą air žemės kavalką. 
Kostuineris, norėdamas kuoge- 
riausiai pirkti, daro platų ty- 
linėjima apie deramąją sąvas- 
lį ir betyirinėdamas nueina pa
siklausti rodos pas kitų agen
tų. šis agentas, sutikęs pirkė
ja, apsidžiaugia ir vietoje kų 
nors patarti, stengiasi nupeik
ti ir piršti ikų kitą. 'Pavydas 
ir sugadinta transakcijų, gim
do kerštų: vienas biznierius ima 
kaltinti kitų priigavystėmis, pir
masis atsimokėdamas kaltina 

anų; viens eina į talka kitam, 
antras trečiam, ir taip, kaip 
bematant, į kaltinimus įsivelia 
visi tos šakos biznieriai. O rei
kia pasakyti, ikad norint mu
šti, — įnagį visuomet rasi. 
Klausantis iš šalies žmogus įgy- 
jiai vienodų nuomonę apie vi
sus, būtent: visi yra sukčiai.

Antra stambi yda yra godu
mas —. pavyduolio godumas, ir 
ši yda pas kaikuriuos yra įlei
dusi labai giliai šaknis. Pavyz
džiui, pasitaiko pardavimui sa
vastis labai pigia kaina. Agen
tas vieton parduoti už tų, kas 
reikalaujama ir pasitenkinti pa
prastu komisu, užsiprašo daug 
brangiau iir parduoda su dide
liu pelnu, padarydamas lega- 
liškų “šakar-makar”. Pelnas 
šiame atvejyje priklausė ne 
agentui, bet pirkėjui; o agen
tas pasiimdamas tą pelną su
gadino savo vardų ir pasitikė
jimų. šioje valandoje pelnė, 
bet kelią į geresnę ateiti su
siaurino.

'Trečia yda yra bandymas 
parduoti žmogui sųvastį bran
giau, negu verta. Nėra reika
lo abejoti, kad ireales ta t įnin
kąs esąs tame biznyje keletą 
melų apie savasčių vertę turi 
gera supratimų, ir parduodant 
savastį turėtų būt ne tik tar
pininkas, bet ir patarėjas. Yra 
tiesa, kad ne kiekvienas žmo
gus ir ne visuomet įvertina tei
singų rodą, bet teisinga ir nuo
širdi biznieriaus rodą sutveria 
žmonėse pasitikėjimų juo. Be 
pasitikėjimo negali būt pasise
kimo.

Virš paminėtos ydos yra 
svarbiausios ir labiausia kenks
mingos real estete biznyje ir 
prieš jas biznieriai turėtų ko
voti visais galimais budais.

Apie kitas ydas ir klaidas 
pakalbėsime sekamų kiairtą.

■

Archer Avenue
BIRD STORE

Užlaiko Kanar- 
kas, gražiuosius 
Paukščius, Papu- 
g a s, Importuo
ti u s Narvelius 
(kletkas), T r o- 
piškas žuvis, A- 
quariumus, šunis 
ir kitus naminius 
JOHN F. KALKE, 

4123 Archer Avė.,

’I

k.
£11

gyvulius.
Savininkas

Chicago, III
Phone Virginia 2448

DVIEJŲ AŠMENŲ »
BLE1DAI |

Geriausi skustis, ko- Iž 
į kius turėjot — arba I 

pinigai grąžinami.
I Jeigu jūsų pardavikaa ne- 1 
ii gali jus aprūpinti, rašykite ' 
ji tiesiai mums.
tl 50c už 5 — $1 už 10 

Seinpeliu Meldus — 10c

II PROBAK CORPORATION
■ vi Mollrjp fetety Riwe U.. *.

AM (IMT AVINUI NIW YOBK

i

~W.W

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną 
j Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursiją Surengė:

St.
P. P. BALTUTIS

3327 S. Halsted 
Chicago

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halsted St..
Chicago

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St.. 

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

Laivakortes ekskursiją parduoda ir dokumentusi šia .. , 
prirengia visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago, III.

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon''
24 dienąGegužio

Garsinkitės ‘N-nose’

Fac- 
šim- 

of

Gerai žinomas chicagietis 
realestateninkas, p. M. Rozens- 
kis, neužilgo pradės statyti 
ockportiečiams namus. Rengia-

čia jaučiamas didelis namų 
trukumas; atsidaro nauja 
dirbtuvė; Texas Company 
sparčiai plečiasi.

Kailiniai!Kailiniai!

MALT TONIC'O f
arba :Y:

Eitra Pale Alaus :r:

Ben The Tailor

1739 So. Halsted St., Chicago, IiiChicago.

Vadovaujama laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Rypkevičiaus.

is yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

mVlftORATVH® 
roa 

RtratSHlNC. 
GOOD f O» TH*

Kalbėdami apie kieno nors 
ydas, mes išanksto žinome, jog 
palaikysime kam nors į skau
džią vietą; lx»t skaudu ar ne
skaudu, kalbėti reikia. Apie 
ydas kalbėli, save kritikuoti, 
verčia mus musų visų gerovė. 
Taigi kalbėkime apie ydas taip 
jau nuoširdžiai, kaip ir apie 
gražiuosius pasižymėjijnus.

Pradėsime nuo realeslatinin
kų, arba 
real estate

Didžiausia 
tininkus yra 
vydo kenčia 
biznieriai ir
interesuoti namų ar žemės piir-

kaip lietuviai sako 
agentų.

yda pas realesta- 
pavydas. Del pu
pa lys šios šakos 
visi žmonės, už-

Chicagiečiai statys 
namus Lockporte

MALT TONIC — EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Dabar yra laikas padėti savo kailinius, 
kad išlaikyti juos nuo kandžių

Jus negalite tiek gerai ir tiek saugiai išlaikyti 
kailinius savo namuose, kaip kad mes galime tai 
padaryti. Dykai, jei jus turite ką atlikti—išvalyti 
ar pataisyti.

Mes pertaisome sulig vėliausios mados. Pri
taikome kailius ir užtaisome nusidėvėjusias vietas. 
Pašaukite mus kada busite prisirengę padėti kai
linis.

*

Taipjau atliekame abelną valymo, prosinimo ir 
taisymo darbą’ prie moterų ir vyrų drabužių.

Pasiuvame ant užsakymo geriausius rubus. 
Žemos kainos.

Lietuvis Siuvėjas
4106 So. Francisco Avė.,

Tel. Lafayette 2873

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo. , /
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

" NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.



Trissyk

Pilvas

žvaigždė

__________

garbina,
musų rašytojai 

rašinėdavo, dabar 
piktais’ keiksmais
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Nigeriukai
Kur aš gyvenu, tai skersai 

alėjos gyvena lenkui šeima, ku
ri turi nemažai vaikų. Tarpe 
visų kitų vaikų yra viena mer
gina su raudona galva. Plaukai 
kaip ugnis. O jau piktumas, 
stačiai nežmoniškas. Jei. jau jai 
kuo pasipainiosi, tai gatava ta
ve gyvą praryti. Ta raudono
ji auklėjasi nigeriuką, vardu 
Jurgis. Nigeriukas’ ne visas 
juodai žibantis, bet tik pilkas. 
Aš jį beveik kas dieną maty
damas, pamąstydavau, kas žin 
lietuviškų nigeriukų ar yra... ar 
ne?

Bet kaip tą klausimą atsaky
ti, nežinojau, taip ir lukuriavau/ 
Bet štai iš Detroito rašo ko
respondentas, kad ten lietuviš
kas nigeriukas išdygo. Aš vi
sai mažai domės kreipiau ir ne
galvojau, kaip tai pasidaro. 
Pats maniau, kad tai tik taip 
sau palyginimas. Bet netru
kus ir vėl rašo, kad ir antrai 
nigeriukas jau išdygo. Dabar 
tai jau tikiu.

—Padaužų Draugas.

ryt 
tris 
it ris

“Grigai- 
visiems 

syk Gri- 
syk ap-

Tris blakes nukovęs ir tris 
syk nusispiovęs raudonas juo
dukų peckelis iškrito iš lovos 
ir išmaukė tris stiklus samo- 
gonkos. Tris kantus ir tris’ syk 
susiraukęs pasigriebė raudoną 
plunksnakotį. Tris syk pakau
šį pasikasė ir tris syk pasira
šė jam baisiausi 
tis”. Reiškia šį 
peckeliams reikės 
gaitį parašyt ir 
keikt.

Mažiausia tris syk. Galima ir 
daugiaus. Paskui tas pats ta- 
vorščių erštas arba erzatz re
daktorius susišaukė visus vel
nio peckelius ir tarė jiems:

—O žinokite visi. Jogei Gri
gaitis uždarė fabrikus, įvedė ir 
įsteigė kapitalizmą Amerikoje, 
čainiukus bolševikus jisai su
šaudė, SLA. kontroliuoja... Ir 
tas Grigaitis yra prieina viso
kių blogybių... Už tai mes visi 
tris syk kasdien jam turime 
liežuvius parodyt ir bent tris 
syk jį apsvoločiuot, o apšmeižt, 
tai šmeižkite kiek šylu turite, 
nes visiems velnio durys 
ros’. —Sal.

atvi-

Revoliucijos
Ekonomija

Rašo pats pinionzų m misteris
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Mato poezijukė

Pilvas didis, 
pilvas storas 
reiškia asmens luomą: 
juo daugiau * 
pilvas atsikišęs, 
juo galingesnis pilietis. 
Dabar didelių pilvų gadynė. 
Galima be galvos’ 
gyventi— 
daug musų brolių ir gyvena. 
Be pilvo gi nė vienas negyvena.

—Mat.

Vadinasi, pažengėm
Iš tikrųjų mes žengiame pu

sėtinais žingsniais.... Pirmiaus
buvome draugai, dabar tavorš- 
čių atsirado. Visi anuomet juo
dų žmonių bijojome, o dabar 
buvę musų broliai lietuviai už 
juodukų teises galvas guldo.

Kitados turėjome tautiečių, 
kurie “bože caria chrani” dai
nuodavo, o dabar turime fašis
tų tautininkų, kurie Smetoną 
laižo.

Kitados meš visi Rusijos ne- 
kęsdavome, o dabar musų ta- 
vorščiai ją

Pirmiaus 
straipsnius 
laikraščius 
užpildo.

Būdavo dirbame visi kas ką 
galime “dėl idėjos”. Dabar idėja 
ant dolerių apmainėme.

žodžiu sakant, mes žengėme 
ir pažengėme—tik musų žings
niai mus pačius’, poetiškai sa
kant. išvedė į laukus, į balas.

—Mat.

Lietuviško urvyno karalaitė. 
Moteris vedusi “dėl svieto 
akių”, taip sakant. Storoka, 
minkštai riebi, amžinai linksma 
moteris. O tasai linksmumas tai 
naminės padarinys. Kitaip sa
kant, jinai naminę nespiauna. 
Kur čia spiaus, kad pati šin- 
kuoja...

Lietuviško urvyno karžygiai 
už minėtas dievo dovanas jų ir 
žvaigžde praminė. Jinai šviečia 
naktimis: juo tamsiau, juo la
biau ir juo karščiau.

Palydovų arba mėnulių tai 
žvaigždei irgi netrūksta, ypa
tingai nakties tamsumoje arba 
prie barų bei gros’ernių užpa
kaliuose ir piknikuose.

Lietuviško urvyno arba pur
vyno žvaigždės liežuvis ilgas, 
bet kartu itin miklas ir purvi
nas. Jinai anglišku žargonu 
keikiasi, bet savo išpurpusio 
kūno jėgas ir galimybes lietu
viškai atpasakoja. Jinai nege
ria, bet srėbte srebia pilna bur
na. žvaigždės pirštai žiba dei
mantais, o kaklas’ gintarais iš 
Palangos. Jos riebų kūną den
gia brangus, bet visuomet su
velti rūbai, o išklypusias kojas 
šilkines kojinės ir nauji, bet 
subraižyti batukai. —Mat.

Neekonomiškai daromos’ revo
liucijos atgyveno savo dienas, 
todėl pinionzų ministeris pasta
raisiais keliais metais studijuo
ja svieto problemas, daro ma- 
pas ir planus revoliucijų vyk- 
dinimui be eikvojimo turto ir 
energijos. Revoliucijos darosi 
vis dažnesnių įvykiu, neužilgo 
jos bus kasdieninis reikalas, 
taip kaip barzdos skutimas’. 
Kada daiktas darosi kaipo reik
muo, o ne pasilepinimas arba 
retenybė, reikia/ taip sakant, jį 
tinkamai sutvarkyti. Pernai 
aš jau patariau, kad jei bolše
vikai nori revoliuciją kelti, tai 
turi gauti iš policijos departa
mento leidimą arba permitą. Aš 
nurodžiau, kad geografiškai ir 
etnologiškai tinkamiausia viet 
revoliucijos pradžiai yra Max- 
well St., Jefferson St., dalinai 
Halsted St. ir arti stock yardų. 
Tai žiemos laiku. Vasaros’ lai
ku patogiausia miškuose.

Džiaugiuos, kad mano patari
mus nors dalinai priėmė bol
ševikai kovo 6 d. Judėjimą jie 
pradėjo nuo Lake ir Halsted St., 
kur nakties’ laiku paprastas'pi
lietis nedrįsta vaikščioti. Jef
ferson St. irgi nėra saugesnė. 
Visoj šitoj apielinkėj, ypač prie 
Madison St., yra daugiau val
katų, negu visoj Chicagoj. Ap
lamai viso bolševikų kelionė 
buvo per skurdo apielinkes. Tai 
buvo bedarbių demonstracija: 
maršavo komisarai, kurie iš au
kų, ir Maskvos pašalpų gyvena. 
Maršavo žmonės, kurie darbo 
niekados neieško. Sustodami 
prie dirbtuvių jie kvietė, ir dir
bančius mesti darbą ir tapus 
bedarbiais sykiu maršuoti.

Bolševikai, sumanę revoliuci
ją kelti, nuėjo pas Chicagos’ po
licijos viršininką ir gavo per
mitą. Viršininko pagelbininkas 
su savo draugais atvažiavo prie 
Lake ir Halsted St. ir tinkamai 
sutvarkė demonstraciją. Polici
jos vedama, tvarkoma 'ir ap
saugota demonstraęija pasibai
gė sėkmingai.

Demonstrantai nešė lentas, 
popieras’ ir vėlukus su įvairiais 
užrašais. Miesto valdžios agen
tai iš kalno peržiurėjo tuos už
rašus ir užgyrė juos. Taip sa
kant, visas reikalai buvo su
tvarkytas policijos departamen
to. Vienas užrašas skambėjo: 
“We demand work or wages”. 
Minis’teriuį išrodo, kad tai klai
da. Reikėjo užrašyti: “We de
mand wages”, nes darbo be al
gos reikalauti yra kvaila. Kas 
kita, nedirbti, o gauti algą.

Ata, boys! Bolševikai susi
prato, kad be policijos leidimo 
ir tvarkymo revoliucijos neužsi
moka kelti.

Žiema Jau Praėjo
bet kita žiema bus už

kelių mėnesių
Prisirengkite su šiluma. Jus galite sutaupinti pinigus pada
rydami tai dabar, vieton laukti vėliau. Mes turime didelį 
pasirinkimą boilerių ir radiatorių, kuriuos mes galime tuoj 
pristatyti ir gauti užtektinai žmonių įvesti šilumą dabar..
Jeigu jus neturite pinigų, jus galite įmokėti biskį su užsaky
mu, o kitus pradėti mokėti rugpiučio 1 d. Jus turite progos 
.dabar gauti geresnį patarnavimą, negu kuriuo kitu laiku.

namus ateinančią žiemą, pašaukite mus te- 
prisiųsime vieną musų inžinierių, kuris ateis 
šilumą nesutrukdant kitų kasdieninių rei-

Todėl jei jus manote įsivesti šilumą į savo 
lefonu, arba užeikite į musų ofisą ir mes 
ir parodys jums kaip įsivesti į savo namus 
kalų. Mes taipjau paskolinsime visus reikalingus darbo atlikimui įrankius visiškai 
dykai.
Mes atliekame tiktai pirmos klesos darbą. Mes nesame kainų mušikai. Jeigu mes ne
galime atlikti pirmos klesos darbo, mes nepriimsime užsakymo. Mes nesame kaip kiti 
stimfitteriai, ar pardavėjai, kurie nukerta kainas ir tuo pačiu kartu nukerta kiekį radia
cijos' taip kad jus turite šalti per visą žiemą. Mes netikime į tokios rūšies biznį. Mes 
įvedėm pereitais metais 1,200 apšildymo plantų, daugelį jų jūsų pačių apielinkėje, iš 
kurių jus galite patirti, kad ką mes sakome šiame apgarsinime yra gryna tiesa. Delei 
visų musų parduotų apšildymo plantų mes neturėjome nė vieno nusiskundimo.
Duodant njums savo užsakymą įvesti apšildymą nereiškia, kad jus turite imti ir įsi
vesti tuo jaus. Mes tik palaikysime jums viską reikalingą už dabartines kainas, taip 
kad jus galėsite pasinaudoti dabartinėmis žemomis kainomis ir įsivesti apšildymą 
rudenį.
Jeigu jus susižinosite su mumis dabar, mes prisiusime savo pardavėją, i jūsų namus ir 
jis nurodys kodėl verta jums yra pirkti apšildymo plantą dabar. Todėl pašaukite mus 
tuojaus. Jums nėra reikalo duoti musų pardavėjui užsakymą, bet jis pribus pas jus, 
kad suteikti jums tikras kainas be jokios iš jūsų pusės pareigos. į

Mes taipgi turime didelį pasirinkimą visokių plumbingo reikmenų už žemas kainas. 
Viskas ką jus perkate iš mus, ar tai plumbingo, ar apšildymo srity, jei nebūtų paten
kinantis, mes sugrąžinsime pinigus, arba išmainysime daiktą dykai.
Todėl pabandykite pas mus pirmiausia' pirm negu pirksite kur kitur ir įsitikinkite, 
kad mes esame tinkami žmonės daryti biznį. Mes esame viena iš seniausių plumbingo 
ir'apšildymo įstaigų Chicagos mieste ir mes nieko klaidinančiai jums nepristatysime. 
Jeigu jus gyvenate pietvakarinėj miesto daly, mes esame jūsų patogumui atidarę savo 
skyrių prie 4101 Archer Avė. Mes taipjau turime skyrių prie 9300 Commencial Avė. 
Musų žmonės tose vietose suteiks jums tiek tiek pat gerą patarnavimą, kaip ir musų 
vyriausioj sankrovoj.

Laisvė išeinamoj 
vietoj

Navatniausią dalyką iš bolše
vikų rojaus aprašo vienas Ame
rikos korespdhdentas.

Visose vietose bolševikų ro
juj šnipai valkiojasi. Visų pi
liečių burnos uždarytos ir pai
šeliai kontroliuojami. Bet išei
namose vietose (toiletuose) žy
di (tikriausia laisve. Už tai kiek
vienas žmogui ant sienų gali 
rašyti ką nori. Ir išeinamose 
vietose ant sienų matosi tūks
tančiai šitokių parašų “Smert 
Stalinu” (“Mirtis Stalinui”), 
“Doloi komisari” (Salin komi
sarai”).

Vadinasi, o menševikai sako, 
kad bolševikai laisves nepripa
žįsta...

Caras duodavo laisvę miru
sioms, o Stalinas duoda laisvę 
gyviems’ išeinamose vietose.

—Mat.

APDRAUDA
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau 
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos komapnijų agentūrų ir duoda greitą 
ir teisingą patarnavimą.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Kada jus nusispręsite užeit pas mus, 
būtinai pasidairykite, kad užeitu
mėt i tikrą vietą. Musų namas yra 
State gatvėj, arti 22-ros gatvės, rity- 
nėj gatvės pusėj. Dviejų augštų 
geltonų plytų namas su su M. Levy 
& Company užrašu ant viršaus 
namo.

VYRIAUSIA SANKROVA
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M. LEVY & CO
211 7-33 South State

South West Skyrius: Mes Kalbame Lietuviškai 
TELEFONAI:

Calumet 0642-0643-0644-0645 
Atdara vakarais iki 8 valandų 

Atdara nedėliomis iki 1 v. p. piet

4101 Archer Avenue
Chicago.

Street
So. Chicago Skyrius:
9300 Commercial Avė.

So. Chicago, III.
Saginaw 4847


