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Mahatma Gandhi, Indy Na 
cionalistn Vadas, Suimtas

Žinios apie jo suėmimą tuojau paplito po 
visą Indiją - Milžiniška indų protesto 
demonstracija Bombėjuje

indų susirinki- 
dalyvavo apie 

asmenų. Kalbė-

BOMBĖJUS, liuli ja, geg. 5. ko milžiniškas 
mas, kuriame 
100 tūkstančių 
tojai iš septynių tribūnų kal
bėjo minioms. Kalbėtojai par 
reiškė, kad Mahatmos Gandhi 
suėmimas tik dar labiau išju
dinsiąs indų mases kovai dėl 
nepriklausomybės.

Suimto Gandhi vietą civilio 
priešinimos kampanijai vado
vauti užėmė jo draugas Abbas 
Tyabji.

Policija su kulkosvai
džiais sergi gatves ir 

valdžios trobesius
KARAlOHI, Indfija, geg. 5.— 

Šiandie čia visose svarbesnė

mu Mahatma Gandhi, indų na
cionalistų vadas, tapo šiandie 
suimtas ir padėtas Yeravdos 
kalėjime. Tuo bildu jo vado
vavimas indų civilio priešini- 
mos kampanijai, kuri traukia
si jau daugiau kaip du mėne
siu, pasibaigė.

Gandhi buvo areštuotas ei
nant 1327 metų įstatymo 27 
straipsniu, o tai reiškia, kad 
jis veikiausia bus internuotas, 
o ne kalėjime uždarytas.

Du Gandhi sūnus buvo jau 
pirmiau suimti, kaltinami dėl 
dalyvavimo civilio priešinimos 
kampanijoj ir dėl britų drus
kos monopolio įstatymo lau
žymo. Gandhi žmona, kuri taip
aktingai dalyvauja kampanijo
je ir veikia ypačiai tarp indų 
moterų, pasilieka laisvėj.

Žinia apie Gandhi suėmimą 
tuojau paplito po visą Indiją. 
Bombėjuje šiandie vakarą įvy-

Maskvos diktatoriai 
vis dėlto bijo trocki- 

ninkų pavojaus
“Pravda” sako, kad ateinančia

me sovietų kongrese Trockio 
šalininkai galį paimti viršų

BYGA, geg. 5. — Nors Troc
kis, buvęs sovietų Bušų karo 
m misteris ir dešinioji Lenino 
ranka, yra Stalino ištremtas į 
Turkiją, tačiau, kaip matyt iš 
Maskvos Plrav(|os, kompartijos 
leiiborgano, jis vis dar turi di
džiausios Įtakos bolševikijoje.

Pravda, būtent, rašo, kad 
sovietų režimas turįs dabar du 
sparnu, kairią jį, su diktato
rium (Stalinu priešaky, ir de
šiniąją opoziciją, kurios tikruo
ju vadu tebesąs Trockis. Atei
nančiame Kitame sovietų kon
grese, kuris greitai prasidįės 
Maskvoj, Trockio šalininkai, 
pasak Pravdos, galį įsigyti to
kios didelės Įtakos, kad Stali
nui galį būt suduotas mirtinas 
smūgis.

Charakterizuodamas T rockį 
lka?p bukĮų, klastingą ir be 
principų politikierių, sovietų 
laikraštis kaltina jį ne tik dėl 
žaidimo su abiem f akcijom, bet 
taipjau ir dėl visų Stalino re
žimo nepasisekimų. Trockio ša
lininkai kaltinami dėl statymo 
kliūčių pen kerių metų indus
trializacijos programų! vykdy
ti, žemes ūkiams kolektivizuo- 
ti, “įkulakams” išnaikinti etc.

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

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi ir vidutiniai, daugiausia pie
tų ir pietų vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 660 ir 84° F.

šiandie saulė teka 5:42, lei
džiasi 7:52. 1 Mėnuo leidžiasi 
2:55 ryto.

se vietose topo pastatyta poli-1 loj, kuri yra Anglijos laivyn 
ci'ja su kulkosvaidžiais gat- 'r- ; j. 1 '
vėms, viešoms įstaigoms ir val
džios trobesiams sergėti. Del 
suėmimo indų nacionalistų va
do Gandhi atmosfera pasidarė 
labai įtempta, nors kolkas ne
ramumų nepasireiškė.

šešioliktasis kongresas, pasak 
Praydos, galįs būt laibai sensa
cingas, nes jeigu trockiininkai 
laimėsią pakankamai įtakos, tai 
Trockini vėl busiąs atidarytos 
kelias grįžti į sovietų Rusiją.

Politinių kalinių 
riaušės Latvijos 

kalėjimuose
BERLYNAS, geg. 5. — Iš 

Rygos praneša, kad ten įvyko 
lalštritj politinių kalinių rilauP 
šių, per kurias penkiolika ka
lėjimo sargų ir penki kareiviai 
buvo sužaloti, kai kurie jų pa
vojingai.

Kaliniai bandė išsimušti lais
vėn, ir tik atvykus kareiviams 
riaušės buvo likviduotos. Riau
šių vadjai tapo uždaryti kar
čemose.

Beveik tuo pačiu laiku, kaip 
praneša, kalinių riaušių Įvyko 
taip pat Jelgavos (Mintaujos) 
ir Liepojos kalėjimuose.

Kviečia Wheleną į Wa- 
shingtoną papasakoti 
apie bolševikų darbus
VVASHINGTONAS, geg. 5. 

— Atstovų buto komisija imi
gracijos ' reikalams šiandie nu
tarė pakviesti New Yarko po
licijos viršininką Whelaną, kad 
ateinantį pemk tądien į jis atvyk
tų j Washingtoną ir komisijai 
papasakotų, ką jis žinąs apie 
komunistų darbuotę Jungtinė
se Valstybėse.

[Andai Whelan paskelbė, 
kad jo žvalgybininkai suėmę 
slaptų dokumentų, neva paro
dančių, kad Įvairiuose Jungti
nių Valstybių miestuose veikią 
sovietų čekos agentai, atsiųsti 
iš Maskvos.]

5 asmens žuvo automo- 
biliaus nelaimėje

FORT BRAGG, Gal., geg. 5. 
— Vakar netoli nuo čia vie
nam automobiliui nukritus nuo 
tilto 70 pėdų žemyn, užsimušė 
penki asmenys: dvi moterys, 
du vyrai ir vienas 6 metų am
žiaus vaikas. Visi jie važiavo 
į pikniką. ■
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Del tikėjimo nušovė 
savo jauną žentą

ROGK'FOBD, III., ge£. 5. — 
John Pokos.% 40, nušovė savo 
žentų Gordoną Saafą, 24 me
tų amžiaus, kurs prie keletą 
dienų pabėgo su jo dukteria 
Este 11c Į Oregoną, III., ir ten 
vedė. Jauna porelė buvo' su
grįžus pas jaunavedės tėvus 
prašyti a t leidi’ mo ir pahiimini- 
mo, bet tėvas, kuris nenorėjo 
savo dukters leisti už Saafo, 
dėl to kad jis buvo kitokio ti
kėjimo, buvo taip įtužęi, kad 
pagrobęs revolverį žentą nu
šovė. Pokosa tapo suimtas.

Kova tarp katalikų 
bažnyčios ir valsty

bės britų salose
Maltos vyskupai užgina kata

likams balsuoti už kandida
tus, kurių Romos papą ne
mėgta

ROMA, geg. 5. — Maltos sa-
10

bazė Tarpžemio juroj, eina ko-
va tarp bažnyčios ir valsty
bes. Ta kova paaštrėjo ypač 
dabar prieš artėjančius rinki
mus. ' <

Romos katalikų bažnyčios 
vyskupai, kaltindami Lordą 
Stricklandą, salos miinisterj pir
mininką, busią jis esąs bažny
čios priešas, pheš keletą die
nų išleido aplinkraštį, kuriuo 
užgintai katalikams balsuoti už 
lordo Stricklandą šalininkus 
kandidatus. Vyskupai paskelbė 
dagi, kad jie neduosią “išri
šimo” tiems katalikams, kurie 
busią palankus premjerui.

Ministerių taryba: laikė savo 
posėi^Į ir po to pranešė, salų 
gubernatoriui, kad busią nega
lima išlaikyti’ konstitucinė val
džia ir tvarka Maltos ir Gozo 
salose, jei Vatikanui busią lei
sta ir toliau diktuoti gyvento
jams, ką jie turį rinkti ir ko 
nerinkti kraštui valdyti.

Jau pirmiau britai reikala
vo, kad Vatikanas įsakytų sa
lų vyskupams, idant jie žiūrė
tų tik dvasios reikalų, bet kar
dinolas Pacelli, Vatikano vai; 
stybės sekretorius, atsakė, kad 
jis nematąs, cfel ko vyskupai 
turėtų šiais rinkimais elgtis ki
taip, nekaip jie elgdavęsi pir
miau.

Kivirčai tarp lordo Strick- 
lando iir Vatikano kilo prieš 
dvejus metus, kai iš salos bu
vo išguitas vienas franciškonų 
vienuolis.

Del vyskupų kurstymo žmo
nių prieš esamą valdžią, per 
ateinančius rinkimus gali Mal
tos ir Gozo salose įvykti rim
tų neramumų ir smurto aktų.

Automobilis užgavo ba
są; 21 sužeistas

ELKHART, Ind., geg. 5. — 
Netoli nuo čia vienas automo
bilis užgavo Nevins autobusą, 
ėjusį į Cbicagą. Dvidešimt bu- 
so pasažierių buvo lengviau ar 
skaudžiau sužeisti. Automobi
liu važiavęs Daniel Miller, 55 
metų amžiaus, buvo taip pa
vojingai sužalotas, kad vargiai 
beišliks gyvas.

Katastrofingas sprogi
mas britų fabrike

LIVERPULIS, Anglija, geg. 
5. — Bibby’s malūne Great 
Howard gatvėj čia šiandie įvy
ko smarkus sprogimas, kurio 
trys darbininkai buvo užmuš
ti ir daugelis kitų sužaloti, ku
rių tarpe keletas, tuibut, mir
tinai. i i

[Atlantic iiiul Pacific Photo]

Mahatma Gandai, Indijos nacionalistu vadas, kurį anglai irgi 
areštavo

Gaisras nušlavė Na- 
\ shua miesto dalį
230 namų ir pramonės įstaigų 

sudegė; apie 700 žmonių li
ko be pastogės

NASHUA, N. H„ geg. 5.— 
Siautęs čia vakar didelis gais
ras nušlavė apie 230 namų, ir 
dėl to apie 700 žmonių liko be 
pastogės. Trijų mylių ilgumo 
plote viskas žuvo ugny. Visas 
Grown Hill rezidencijų distrik- 
tas su dviem (bažnyčiom, vie
nuolynu, mokykla ir keturio
mis didelėmis pramonės įstai
gomis ugnies sunaikintas. Gais
ro padaryti materialiniai nuo
stoliai siekia apie 3 milijonus 
dolerių. » . \ ■ .

Laivyno prieira sudegė
NORFOLK, Va., geg. 5. — 

Kilęs šį rytą gaisras sunaikino 
Hampton Roads laivyno bazes 
prieiirą No. 7, kuriai atremon
tuoti neseniai buvo išleista 210 
tūkstančių dolerių. Du velka
mieji laivai taipjau apdegė.*

Didelis gaisras Coloradoj
MONTE VISTA, Eolo., geg. 

5. i— Didelis gaisras sunaikino 
čia svarbiausį biznio bloką, pa
darydamas per 300 tukstąnč-ų 
dolerių žalos.

Jauna anglų aviatorė 
skrenda į Australiją 

■ ž .
GROYlDON, Anglija, geg. 5. 

— Amy Johnson, 23 metų am
žiaus anglų laviatorė, mažu 
įMoth aeroplanu šiandie išskri
do kelionėn Į Australiją. Ji no
ri prašokti lakūno Berto Ilink- 
lerio rekordą, nusknidusid j Au
straliją per 15 dienų.

Penki asmenys prigėrė 
* jų valčiai prisisėmus' 

J___
FORT KENT, Maine, geg. 5. 

— St. John upėj, x netoli nuo 
čia, praeitu naktį prigėrė pen
ki vyrai, jų motorinei valčiai 
prisisėmus* ir nugrimzdus. Dvie
jų kitų jų draugų pasigenda
ma.

Aviacijos nelaimėse
8 asmens užsimušė
I \ ■ .'

Du lakūnai žuvo ugny, jų aero
planui nukritus žemėn ir už
sidegus

MIAIM1I, Fla., geg. 5. — Jų 
aeroplanui nukritus netoli nuo 
Hialeah ir užsidegus, liepsnose 
žuvo du jąuni lakūnai, J. Lea- 
vitt, 19, ir D. Ashland, 20 me
tų amžiaus.

Aeroplanas nukrito; 3 žuvo
FORT STOCKTON, Tex., 

geg. 5. — Vakar čia vienam 
aeroplanui nukritus iš 200 pė
dų augŠtumos, užsimušė pilo
tas S. Adams ir du jo pasa- 
žieriai, Johns ir Thorp.

Aviatorius Scott užsimušė
MARYSVIIjLE, Cal., geg. 5.

— Jo aeroplanui nukritus vie
tos aerodrome, užsimušė avia
torius Thomas Scott.

Du šveicarai užsimušė
BAZELIS, Šveicarija, geg. 5.

— Netoli nuo Dornacho vakar 
vienas šveicarų aeroplanas spar
nu užsigavo į medį ir nukrito 
žemėn. Pilotas ir vienas pasa- 
žierius užsimušė.

Lenkų Gegužės. 3 kon
stitucijos apeigos

PATo, Lenkų telegrafo agen
tūros, pranešimu Vairšuvoj su 
didelėmis iškilmėmis buvus 
švenčiama Gegužės trečios šven
tė. Iškilmingai buvus švęsta ji 
ir kituose Lenkijos miestuose. 
Bet per iškilmes Gldnyėj įvy
kę aštrių susikirtimų tarp pil- 
su<b'kininkų Lr endekų jauni
mo. Trys asmenys buvę skau
džiai sužeisti, o septyni leng
viau.

Francuzų lakūnas at' 
skrido j Senegaliją

ST. LOUIS, Senegalija, Af
rika, geg. 5. — Jean Mermoz, 
francuzų aviatorius, kuris hi- 
dro-aėroplanu skrenda iš Fran- 
cijos j Braziliją, šiandie atlė
kė į čiia. Rytoj air trečiadienį 
jis iš St. Louis išlėks per At
lanto vandepyną i Braziliją.

Šeši asmetis užmušti 
stadijonui sulužus

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
5. — Iš Guadaljiairos praneša, 
kad vakar ten per naujo aero
dromo atidarymo ceremonijas 
sulužo dalis staefijono ir kad 
šeši asmenys buvo užmušti, o 
(kugelis kitų sužaloti. Trisde
šimt šeši asmenys buvo nuga
benti i ligoninę.

Aerodromo atidarymo cere
monijose dalyvavo apie 40 tūk
stančių žmonių.

Čiagimių neramumai 
Pietų Afrikoje; 6 už
mušti, daug sužeistų

i WORCESTER, Pietų Afrika, 
geg. 5, — Vakar čia įvyko ne
grų ir mulatų riaušių ir muš
tynių su policija, per kurias 
šeši asmenys buvo užmušti, jų 
tarpe vienas policininkas, ir de
vyniolikai kitų sužaloti.

Riaušės buvo patremptos tik 
atvykus policijos pagalbai iš 
Kaptauno, 60 mylių į pietų va- 
kairus nuo Worcestcrio.

Nušovė sąvo motiną, 
norėdamas ją pa

gąsdinti
SALT LAKE CITY, Utah, 

geg. 5. — Earl Rayt 17 metų 
vaikas, nušovė čia savo mo
tiną, Mrs. Annie Ray, f kai ji 
gulėjo lovoj.

Suimtas vaikas pasisakė, kad 
jis bandęs tik pagąsdinti mo
tiną, manydiamas, kad pištalie- 
tas nepritaisytas.

10,000 žmonių suplaukė 
j eucharistini kongre

sų Kartagoje
KiARTAGA, Tunisija, geg. 5.

— | eucharistinį kongresą,i ku
ris čia prasidės šią savaitę, jau 
suplaukė daugiau kaip 10 tūk
stančių katalikų iš visų pasau
lio dalių. Tūkstančiai katalikų 
atkeliauja ir iš Jungtinių Val
stybių.

Raudonojo Kryžiaus su
važiavimas Wash- 

ingtone
WA^HINGTOINAS, geg. 5.

— Šiandie čia prasidėjo meti
nis Amerikos Raudonojo Kry
žiaus kongresas, kuriame da
lyvauja apie tūkstantis delega
tų. Delegatus sveikino prezi
dentas Hooveiris, kuris yra tos 
organizacijos garbės preziden
tus.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 

, patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau. 

\ /

Naujieną ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.
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LIETUVOS ŽINIOS
Sąžinė privertė prisipa

žinti nedorą darbą 
padarius

KAUNAS. — Balandžio 11 
d. pil. Salužka Juozas, kilęs 
iš Biržų ap., atvykęs policijom 
Kaune, pranešė, kad 1927 m. 
jis,nelegaliai buvo išvykęs Ru
sijon, iš kur jį ir pil. Sakalau
ską ištrėmė Latvijon. Jied
viem būnant miške, Sakalau
skas užmigo, tuomet jį Saluž
ka akmeniu primušęs, o vė
liau nudūręs peiliu ir pasisa
vinęs Sakalausko rubus, nes Sa- 
lužkos rūbai buvę suplyšę. Sa
lužka perduotas kriminalinei 
policijai.

Didelis plėšikų užpuo
limas Ruigių kaime
VEVIRŽENAI. i— Bal. 9 d., 

naktį du piktadariai Įlipo per 
langą j pil. Toleikio Aniceto 
Ruigių km. Veviržėnų v. butą 
ir grąsindami revolveriais at
ėmė iš jo 700 litų, 5 vekselius 
500 lt. sumai, taipgi atėmė iš 
jo žmonos 25 litus ir iš sunaus 
150 lit. Be to, pasiėmę įvairių 
drabužių ir pasikinkę arklį iš
važiavo. Į antrą dieną iš ryto 
Toleikis rado arklį |be pakink
tų ir ratų savo kieme. Plėši
kai grasino, kad už pranešimą 
policijai padegsią namus.

Reikalauja įvesti Lietu
voj socialinį draudimą
KAUNAS. *— Kabino m. Li

gonių kasos taryba kovo 29 d. 
savo posėdyje priėmėv sociali
nio draudimo reikalu šitokią 
rezoliuciją: *

Kauno miesto ligonių kasos 
taryba, ikovo 29 dienos savo po
sėdyje, turėdama galvoj, kad: 
1) nėsant draudimo nuo ligos 
visoj Lietuvoj, esamoms ka
soms gula sunki gydymo naš
ta; 2) nesant kitų ryšių socia
linio draudimo samditių būklė 
nelaimės, invalidumo, senatvės 
ir nedarbo atveju yra katas- 
trofinga, ir tas viskas neigia
mai atsiliepia ligonių kasoms, 
— todėl nutaria: reikalauti ir 
kreipti vyriausyfljės ir visuo
menės dėmesį į tai, kad tuo
jau butų įvestas draudimas nuo 
ligos visoj Lietuvoj ir kad bu
tų pradedama gyvendinti kitų 
rųšių socialinis draudimas, šią 
rezoliuciją nusiųsti p. Vidaus 
reikalų ministeriui, Vyriausia
jai socialinio draudimo valdy
bai ir paskelbti spaudoje.
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Mainieriai ir jų uniją
Kytra mekanika” arba gudri 

politika
kai yra įtempę jėgas, kad at
remti jo puolimą.

Le'wis paškėlbė, kad Illinois 
organizacijos Ąl’ba 12 distrik- 
to čarteris nebėsąs vertas po- 
pieros, ant kurios jis yra išra
šytas. Kad nieko negiliuoju čar- 
toriai subdistn’ktų, kurie re
mia 12 distriktą. Kad pagalios 
lokalai, kurie remia 12-tą dis- 
*triktą (t. y. Illinois organiza
ciją), esą 
tininkai,”

Illinois

Jau teko kalbėti “Naujieno
se” apie einančią mainierių ko
vą. Dabar mėginsiu papasakoti 
apie tos kovos metodas; apie 
tai, kaip ta kova yra vedama 
praktikoje.

Kovojančių priešaky stovi 
vienoj pusėj John Lewis, o ki
toj — Aleksandra IIowat (ka
ringasis ir mylimas Kansas 
mainierių vadas), buvęs Illinois 
Darbo Federacijos prezidentas 
John Walker ir Adolph Germer. 

Kovai pamatas yra toks. 
Pirm devynių ar dešimties mo
tų, kada John Lewis tapo iš
rinktas mainierių unijos nacio- 
nalis prezidenas, minkštosios 
anglies kasimo pramonėj dirbo 
apie 500,000 darbininkų . Iš 
to pusės miliono darbininkų 
unijai priklausė apie 450,000. 
Reiškia, 90% mainierių buvo 
organizuoti. Angliakasiu uni- niūkūs — IIowatą, Walkerį ir 
ja buvo galinga parama darbi
ninkų kovoms su samdytojais, 
buvo tvitra darbininkų intere
sų gynėja. Ji buvo viena di- 
džiausiu unijų (jei ne didžiau
sia) visoj Amerikoj. Ji buvo 
pažiba, ji buvo organizuotų A- 
merikos darbininkų judėjimo 
grožė.

Po devynių metų Levviso pre
zidentavimo, minkštosios ang
lies kasimo pramonėje tebedir
ba kuone tiek pat darbininkų, 
kiek pirmiau. Bet unijai pri- 
laūso jau nebe 450,000, o tik 
apie 80,000 (apskaičiuojama, 
kad 83,000). Iš to skaičiaus 
Illinois valstijoj yra 53,000, o 
visose kitose bendrai — vos 
30,000.

30,000 organizuotų mainierių, 
iš viso, Pennsylvanijoj, Ohioj, 
Kanšase, Indianoj, Tennessee, 
Virginijoj, \Vest Virginijoj ir 
kituose laukuose! Juk tai kaip 
nieko. Tenka pripažinti, kad 
unijos ten nebeliko praktikoj, 
arba kad ji užsiliko ant popio- 
ros; kad ji užsiliko Čarteriuoso, 
kurie guli pas John Levvisą ofi
se (Indianapolise) dulkėmis ap
kloti.

Tik Illinois valstijoj išliko 
mainierių organizacija, verta to 
žodžio, nors irgi gerokai aplam
dyta, žymiai susilpninta. Visgi 
ji viena išlaikė dangau, kaip 
5(1,000 narių, kuomet visose ki
tose anglies kasimo srityse te
paliko tik 30,000 organizuotų 
anglekasių iš viso.

Kodėl Ilhiois mainierių orga
nizacija išsilaikė geriau, nei ki
tų valstijų? Prie progos mė
ginsiu tą klausimą panagrinėti 
plačiau. šičia gi pažymėsiu 
tik vieną, kaip man atrodo, 
svarbią jos išsilaikymo priežas
tį. Ji yra ta, kad John Levvis 
Illinois mainierių organizacijos 
reikaluose niekuomet nevaidino 
svarbios rolės.

Teisybė, kad Illinois organi
zacija mokėdavo duokles nacio-i 
naliam ofisui. Tai darė ir ki
tų vąlstijų organizaiijos, kol 
gyvavo. Illinois organizacijos 
perdėtiniai tvirtina, kad iš 
kiekvienų 6 dolerių, kuriuos 
sumokėdavę lokalai, Indianapo- 
lis (a ba nacionalis ofisas) gau
davęs $5, o distritas tik $1. 
Illinois valstijos perdėtiniai su
tinka parodyti rekordus, paro
dyti knygas kiekvienam beša
liškam tyrinėtojui, kad jų tvir
tinamas esąs teisingas.

Bet tuo ir pasibaigdavo Illi
nois organizaiijos prilausomybė 
nuo Levviso. Levviso diktatūros, 
Levviso paliepimų Illinois mai- 
niei ių, organizacija nepriimdavo, 
jeigu tik jai pasirodydavo,'kad 
tas diktavimas gali būti jai 
kenksmingas.

Ir ot, kaip vieną iš prikas
ei ų, dėl kurių išliko

“insurgentai”, “maiš- 
unijos “škaldytojai.” 
organizacijos šalinin- 
Levviso priešininkai),

iš savo pusės, nutarė nebesiųs
ti ir nebesiunčia duoklių Lew- 
isui į Indianapolį. Lokalai, re
miantys 12-tą distriktą, siunčia 
duokles tik Illinois organizaci
jai. Jie nurodo, kad Lewis (ir 
jo bendrai) išteriojo mainerių 
uniją, kaip tas sūnūs palaidū
nas išteriojo tėvo paliktą skli
diną ūki. Ir todėl, sako jie, mes 
remiame mainerių unijos virsi-

Germerį—-kurie buvo išrinkti 
neseniai Springfieldo konvenci
joj, kad perorganizuoti ir atbū
davote mainerių uniją.

Kova yra vedama, idant pa
traukti lokalus ton ar kiton pu
sėn. Ir štai šičia pasirodo “kyt- 
roji mekanika” — gudrioji po
litika.

(Bus daugiau).
— Reporteris.

Illinois mainierių 
vargai

Daugiau žinitj apie Levvis gen- 
gių terorų prieš reformuotą
ją mainierių uniją. Kruvinos 
kovos smulkmenos Royaltone, 
UI. Pasikėsinimas prieš mai
nierių mitingą Peorijoj.

Boyalton, III. John L. Levvis, 
norėdamas apginti savo algą ir 
$20,000 metinių pelnų, pradėjo 
siuntinėti stačiai ginkluotas 
gengs-terių '• bandės ‘j i ramius 
mainierių distrrktus, kurie ne
pripažįsta jo, ir susijungę į re
formuotąją Amerikos Mainierių 
Darbininkų Uniją, stengiasi iš
sigelbėti nuo Levviso teroro. Ba
landžio 18 d. įvykus susirinki
mui Boyaltone, apie 2 vai. po 
piet netikėtai atbildėjo apie 70 
automobilių, pilni prisėdę, gin
kluotų Levvis banditų, ir įmar- 
šavę stačiai į mitingo salę, gar
siai paskelbė, kad jie atvyko 
išskaidyti mitingo. Hoffman, 
kurs bandė užprotestuoti, tapo 
pirmiausia sumuštas “black 
džekiais”. Vienintelis mieste
lio policininkas John Hieks, 
kurs bandė užpultąjį ginti, ta
po žiauriai primuštas ir veik 
nužudytas. Kiti gengsteriai 
puolė mušti susirinkusių mai
nierių, ir šaudyt. Pašauta 6 
mainieriai, du iš jų .sunkiai. 
Banditai paleido apie 30 šūvių 
į žmones. Mainieriams atsiga
vus ir pradėjus užpuolikus at
mušti, banditai pabėgo atgal į 
We.st Frankfort. šeši iš tų 
banditų suareštuoti ir atiduoda/- 
mi grand jury, kaltinami pasi
kėsinimu nužudyti mainierį 
Davey ir konstablį John Hieks.

Pcorijos mainieriai buvo su
sirinkę balandžio 20 d. savo rei
kalus aptarti. Visoj Peorijoj 
negalėjo gauti salės, nes visi 
buvo terorizuoti Levvis gengste- 
rių ir bijojo salę duoti. Tai 
mainieriai gavo susirįnkti City 
Hali, kur apsaugoje keturių po
licininkų, pradėjo mitingą. Nors 
Levvis gengsteriai ir buvo gra
sinę kraujo praliejimu, jei mi
tingą darys, 
pradėti.

Kalbėtojai 
hierių baisias 

Levvis 
pranešė

tačiau neišdrįso

nupasakojo mai- 
sąlygas, susida- 

Illinois riusias Levvis viešpataujant, 
mainerių organizacija tvirtesnė Daech pranešė įspūdžius iš 
nei kitos (nors ir ji susilpnėju-' Penusylvauia mainierių gyveni- 
si šiandie), Levviso priešininkai mo, sulužusius mainierių mies- 
skaito tą faktą, kad jam, Lew-. tolius, apgavikų monelnikų 
isui, niekuomet neteko domi- bankų sistemas, pusbadžiu gy
liuoti (diktuoti) lllinojujui ; venančius mainierius, N dirban- 

šiandie Levvis ir jo šaliniu-*čius už mizerišlkai menką atly- 
kai deda visas pastangas “už-’ginimą, moteris ir vaikus sta- 
kariauti” Illinois organizaciją, čiai pusgyvius nuo bado, vargo. 
Antra vertus, Lewiso priešiniu-1 llapgood papasakojo Levviso

vylių, kaip jis įtraukė į nelaimę 
75,000 mainierių Sommerset 
County, Penu. laike streiko 
1922 metais: kada Levvis buvo 
pasižadėjęs nesirašyti atskiros 
s'utatties, ‘‘Pennsylvanrjos mai
nierių miesteliuose, kur mainie
riai turėjo unijas po 34 metus, 
Levvis atėjęs visiką suardė ir 
nidko nebeliko, tik laužai,” įkal
bėjo Hapgood. Jis pasakojo 
apie Sommerset žmonių nusi
vylimą ir apmaudą, kurie išėjo 
į streiką savo Unijos broliams 
padėti ir patys pasijuto begė
diškai apgauti, apleisti ir pa
likti vieni, po to kai Levvis su
sitarė su savo bičiuliais ope
ratoriais. Nežiūrint j vylių ir 
apgavimą, jie dar kelis mėne
sius patys vieni laikėsi niekie
no nebegelbimi, kuomet organi
zuoti mainieriai senai jau dir
bo.

Laike kalbų Levvis pakalikai, 
kurių keletas buvo salėj, kėlė 
riaušes, bet buvo greitai 
ramdomi, ir mainieriai 
balsu pritarė kalbėtojams, 
tingas pasisekė laimingai.

apgyvendinimo 
darbu užsiim- 

Valdžios Im- 
Colonization 
tarpini nkau-

1 nu- 
vienu 

Mi-

Kanados nauji imi 
gracijos patvar

kymai
Dauguma Kanados lietuvių 

yra susidomėję nauja imigra
cijos permaina. Lietuvių spau
doj apie tai mažai buvo rašy
ta ir todėl Kanados lietuviai, 
kuriems rūpėjo parsitraukti są- 
vo draugus bei pažįstamus iš 
Lietuvos, semdavo žinias “kiči- 
nuose” ir abelnai iš “gudres
nių” žmonių. Dažnai tokios ži
nios būdavo perduodamos klai
dingoj šviesoj ir nešdavo dau
giau žalos, negu naudos. Kad 
suteikus platesnių-oficialių ži
nių apie, imigraciją, pasiryžau 
nudugniau pastudijuoti Kana
dos valdžios tarimus šituo rei
kalu ir supažindinti Kanados 
lietuvius su jais.

Pora metų atgal buvo siekia
ma apgyvendinai Kaliąja 5 mi
lijonais naujų ;in)jgi:antų. Ir 
kas tais laikais norėjo atva
žiuot Kanadon, galėjo tai pada
ryti be didelių kliūčių. Vėliau
si daviniai iš Ottąvva praneša, 
kad šį metą bus įsileista iš vi
sos Europos tik 90,000 imig
rantų. Tame skaičiuje tik 8,- 
000 iš Centralinės Europos, tai 
yra Lietuvos, Lenkijos, Busi- 
jos. Vengrijos, čeko-Siovakijos 
ir kitų tautų, priskaitomų prie 
nepageidaujamų. Likusis skai-

čius 82,000—Anglijos, Franci- 
jos, Vokietijos, Suomijos' ir 
Skandinavijos. Sprendžiant' su
lig šituo pranešimu, galimą nu
manyti, kad iš Lietuvos šį me
tą galės atvažiuoti vos keli] 
šimtai imigrantų.

Iki šio meto 
(kolonizavimo) 
davo Eederalės 
migration and 
Departamentas,
jamt dviem gelžkelio kompani
jom: Canadian Pacific ir Ca- 
nadian National Railvvayš. 
Kekvieną metą federalė valdžia 
su gelžkelių kompanijų atsto
vais, posėdžiuose, išspręsdavo 
kokį skaičių imigrantų įsileis 
tą metą. . Išsprendę tokį skai
čių padalindavo ląivų kompani
joms, kurioms buvo duota tei
se atvežti tiek ir tiek iš Eu<- 
ropos pasažiorių. Tuomet leng
va buvo atvažiuoti iš Lietuvos. 
Darbimečiui-pjutei veždavo be 
jokių afidavitų, o kas nesuspė
davo užteko nuo mažo fariperio 
gauti .afidavitą, ‘kurį lengvai 
gelžkelio kompanija tvirtinda
vo ir imigrantas galėjo važiuo
ti • bile laiku. Čia gelžkelio, 
kompanija vaidindavo svar
bią rolę. Jinai veikė val
džios vietoje. Bet su gegu
žės 31 d. š. m. šitokia imigra
cijos procedūra bus panaikinta 
ir kas iki tai dienai neišvažiuos 
iš Lietuvos, tai turės išgauti 
iš Kanados federalės valdžios 
‘Termitą” • (Department Let- 
ter). Be tokio leidimo niekas 
iš Centralinės Europos' negalės 
įvažiuoti Kanadon. šis imigra
cijos patvarkymas (regulktion) 
nepaliečia tų, kurie turi Kana
doj savo šeimynos narius: tė
vus, vaikus. vyrus, žmonas, 
brolius bei seseris. Taipgi yra 
pirmenybė duota ir tiems, kuį- 
rie važiuoja ant ūkio su visa 
šeimyna. Bet apie šie dvi imi
grantų rųši paaiškinsiu kitą

Del Liesiu, SJpnų žmonių
Tuksiančiai vyrų ir motorų vis.> savo gy

venimų bufui silpni ir liguisti, kuomet jie 
(urėtų Imti stiprus, sveiki ir veiklus. 
Nuga-Tonc yra pastobėtiąui geras dol tokių 
žmonių. Jis išvnlo kun;^ nuo susirinkusių 
nuodingų atmatų ir nugali konstipaciją. 
Nuga-Toiio suteikia jums gerąsnj apetitą, ką 
jus valgoto yra lengvai suvirškinama, gasui 
pilvo ar viduriuose, ir inkstų ar pūslės įde
gimas, galvos skaudėjimas, vėmimas ir kvai
tuliai apsistoja, nusilpę nervai, muskulai ir 
organai pasidaro stipresni, jus atsikeliate 
rytais po gero nakties miego jausdamasis 
žymiai atsigaivinęs ir jūsų ąbelna sveikata 
žymiai pagerėja.

Nuga-Tone yra puikus dėl pasenusių ir 
paliegusių ir dėl tų jaunesnių metais, ku
rie yra silpni ir nusikamavę. Jeigu jus ne
sate tiek stiprus ir veikhls, kiek jus turė
tumėt būti, arba jei jus 'esate pasenę prieš 
laiką, imkite Nuga-Tone nors tik kelias die
nas ir pastebėkite kokis pastebėtinas page
rėjimas tai seks.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas netur 
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaboi’io. '

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Flctcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius -vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijoj, o, 
aš padarysiu gražią. dresiuke pa-* 

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir
SL. Erskine

Ufl atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
fC Dczaininimas ir siuvimas 

dresib moka didele algų. 
Jus galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 
mimo { trumpą laiką. Di- lįjjį plomos išduodamos. Ra- 

lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State tst., k. Lake St. lOfl.

Vericoše Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Aš suradau ir pradėjau vartoti 

{čirškimo būda gydymui pądidS- 
jusi.ų gyslą kojose 1918 metais, 
keliais metais prieš kitus dakta
rus.

1921 m. aš mokinau kitus dak
tarus Šio 
jus turite nesmagumų, kodėl ne
ateiti pas 
iriausi ir 
tokiuose atsitikimuose ?

Gydymas yra be skausmo, sau
gus ir išgydymas yrą tikras.

Yra tiesiog smagu matyti kaip 
pastebėtinai šios negražios gys
los išnyksta. Palieka kojas ly
gias ir Švelnias kaip kūdikio.

gydymo budo. Jeigu

daktarą, kuris turėjo il- 
didžiausj patyrimu ši-

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ ‘

PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
\
Aš taipgi išgydau ruptura be 

peilio, skausmo, ar išlikimo iŠ 
darbo. *

I)r. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valaiulos nuo 9. ryto iki 4:00 . 
pietų. Panedely ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

PO

savaitę. Dabar man apeina • 
nušviesti imigracijos patvar
kymai, paliečianti tokius, kurie J 
neturi jokių giminių Kanadoje, 
ir kurių įvažiavimas yra- sun
kiausias'.

Kaip jau minėjau, kas gaus 
“permitą”, galės atvažiuoti Ka- 
nadori. Bet ne kitaip, šimtai 
Kanadoj lietuvių rengėsi parsi
traukti iš Lietuvos savo drau
gus bei pažįstamus. Jie visi 
stoto sau klausimą, kokia pro
cedūra gauti tokį “permitą” 
prie dabartinių imigracijos per
mainų? Reikia susirasti gerą 
farmerį vakarinėse provincijo
se: Saskachevvan, Alberta,
British Columbia ir kitose. Te
gul jis padaro afidavitą, kad 
jam reikalingas darbininkas ir 
vėliaus reikia pasiųsti jį (afi- 
davi'tą) į Immigration and Co- ( 
lonization Department, Otta- ■ 
wa, <4uebec ir jeigu šis depar
tamentas suras, kad jam darbi
ninkas būtinai reikalingas, tuo
met. be abejo, išduos “pęrmi- 
tą” ir toksai žmogus ga!ėš 
lengvai atvažiuoti į Kanada. 
Bet darydami afidavitą, įsitė- 
mykite, kad farmeris butų di
delis (didelę farmą turėtų), 
nes valdžios' inspektoriai tai ge
rai ištirs ir jeigu atras, kad 
ūkis mažas ir jis gali apsidirb
ti su tais darbininkais, kurie 
jau pas' jį dirba, tuomet afida- 
vito netvirtins ir “permito” ne
išduos.

Tik tokiu budu šiais metais, 
tai yra nuo gegužės 31 d. bus 
galima įvažiuoti neturintiems 
savo šeimynos narių.

—Karolis Bure.

Išbandyk 
Buick ir Marąuette 

Pirm negru nusipirksi 
Automobiliu ♦ 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

Virginia 2400 
1‘ blokas i vakarus- nuo Itedzie Avė. 

. JONAS ^LĖGAITIS 
VLtbtpvū» 4nar<lav5.1as

Specialis namu valymo ’ 
PA S1UI YMA Sf

BANDOMASIS SKALBIMAS SU

NAUJĄJA MAYTAG
PASINAUDOKITE musu specialiu namų 

valymo pasiūlymu. I atelefonuokit dėl 
NAUJOS Maytag išbandymui. Jums tai nie

ko nekaštuos... nėra jokių pareigų.
Naujosios Maytag vieno šmoto lieto aliu- 

mino rėčka yra kaip tik jums reikalinga, 
kad išplauti sunkius blanketus ir skudurinius 
kaurus. Giliai {leistas gyratator išplauna sau
giai ploniausias firankas ir draperijas.

Naujosios Maytair rolių vandens gręžėjas, 
turintis minkšta viršutini rolių ir kielą apa
tini rolių, pats nusistato dėl storo blanketo 
ar plonos firankos ir abu išgręžia vienodai 
sausai.
THE MAYTAG, COMPANY, New(on, Iowa

Fouridod 1893

Del namų be 
elektros, May
tag galima 
gauti su jbu- 
davotu gaso- 
lino motoru.

Patelefo
nuoki!;

dėl bandomo
jo skalbimo su 
NAUJĄJA 

Maytag. Jeigu 
ji pati nepar- 
sjduos savos, 
tai nclaikykit 
j o s. Išdalinti 
Išmokoj' m a i, 
kurių jus nie
kad nepasige
site.

TUNE I N 
onMayligRadlo Programa 
ovcrN.U.C.CoasttoCoast 
NcUvork Momlay Kvcn- 
iugs, DayiightSavingTbne 
—9:00 E. T., 8:00 C.T., 
7:00 Mt.'l ..6:00 l’.l. — 
Standard Timcisonchour 
carlicr. WJZ.NewYork; 
KUKA, 1* 111 ■ bu r g h; 
KYKV.Chicago; K T P, 
St.Paul; WSM. NashvHlc; 
WREN. Kansas City; 
KOA.Dcnvcr; KSL.Sdt 
Lale City : WKY, Okla-

MAYTAG CHICAGO CO.
CIIAKLES KRATSCH—Distributor

160 East Illinois Street, Superior 1776
CHICAGO, ILLINOIS

urninum
IF IT DOESN'T SELL KEEP IT

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon
Gegužio 24 dieną

■.(i'1
Vadovaujama laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Bypkcvičiaus.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gęlžkelio, 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.



Antradienis, geg. 6, 1930

“Cirkus”.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visi rengkimės prie šios di
delės iškilmes; rengkimės joje 
dalyvauti ir kartu raginkime 
kitus dalyvauti. Paminėkime 
pirmojo Lietuvos Seimo sukak
tuves! —Sąjungietis.

Apvaikščios Steigia
mojo Seimo su

kaktuves
Jono Januso lavonas 

rastas upeje

Apvaikščiojimas bus gegužis 
15 d., Lietuvių Auditorijoj

Gegužės 15 d. sukanka lygiai 
dešimt metų kai Kaune susi
rinko Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. Tai buvo pirmas Lie
tuvos gyvenime tokis Įvykis. 
Kadaise buvusi galinga ir lais
va, paskui patekusi svetimųjų 
nelaisvėn, per šimtus metų ne
šusi svetimųjų jungą, sunkiai 
kovojusi kad 'to jungo nusikra
tyti. palaidota pasaulinio karo 
pelenuose, Lietuva, pagalios, 
prisikėlė laisva ir nepriklauso
ma ir sušaukė savo pirmąjį 
parlamentą-Seimą pareikšti pa
sauliui savo nepriklausomą gy
vavimą, paruošti konstituciją 
ir nustatyti visus tvarkymosi 
pagrindus.

Tai yra svarbiausias naujo
sios, atgimusios Lietuvos Įvy
kis, kurio Lietuvos istorija nie
kad neužmirš.

Kad tinkamai paminėti šias 
svarbias sukaktuves, Visuome
nės Darbo Sąjunga — neparti
nė kultūrinio ir visuomeninio 
darbo organizacija — rengia 
didelį apvaikščiojimas Seimo 
atidarymo dienoje — gegužės 
15 d.. Lietuvių Auditorijoje. 
Bus geriausi kalbėtojai ir di
delis muzikalis programas.

Plačiai pažįstamo 18-tos apie- 
linkės* gyventojams, Jonas Ja
nusas, kuris gyveno 2052 Ca- 
nalport Avė., rastas 16-tos gat
vės upėje pliuderiojant. Mano
ma. kad jis pats pasiskandino. 
Paskutiniu laiku nedirbo, buvo 
kaip ir netekęs vilties geresnio 
gyvenimo pasiekimui. Velionis 
Janusas paėjo iš Papilės mies
telio, Amerikoje išgyveno virš 
20 metų. Seniau dirbo kai ku
riose bankuose, buvo pažangus 
žmogus. Kūnas pašarvotas Pa
džiaus koplyčioje. Laidotuves 
bus trečiadienyje, gegužės 7 d., 
10 vai. ryte iš< koplyčios tiesiai

Liet. Tautiškas kapines.
Minkštutis.

i

Cicero Naujienos
Motinų diena.

Sekmadienį, gegužės 11 d., 
Li uosy bes svetainėj, bus pami
nėjimas Motinų Dienos. Tuo 
reikalu rūpinasi jaunimo drau- 
'giijėlė “Aušrelė”. Jungtinių 
Valstijų prezidentas Hooveris 
paskelbė, kad gegužės 11 <!. 
yra Motinų Diena ir ją tinka
mai paminės visoj Amerikoje. 
Mes Ciceros lietuviai šitą svar
bią dieną irgi paminėsime su
sirinkę į Liuosybės svetainę 

apie 6 vai. vakare.

Sekmadienį, geg. 11 d., virš 
jažymėioj svetainėje be Moti

nų Dienos ceremonijų dar bus 
lošimas — “Cirkus”. Į cirką 
nyli eiti ne vien vaikai, bet 
uaugę ir seni — žodžiu sa

kant, ciiką myli visi. Sekamą 
sekmadienį čia bus visų cirkų 
Cirkus”, 'bus pirmą sykį ma

tomas Ciceroje. Aš nuo savęs 
raginu visus Cicero lietuvius 
atvykti į Liuosybės svetainę ir 
pamatyti ši gražų kurinį “Cir
kus”. Šiame kūrinėlyje pama
tykite daugiau juokų, negu kur 
nors kitur: čaunpijoną ristiką, 
magiką, kuris hipnotizuos žmo
nes, nykštuką didvyrį, muzikan
tų, dainininkų, šokėjų ir dau
gelį kitų svieto “mandrysčių”. 
Gegužės 11 d. Ibus kaip ir 
Cicero lietuvių atlaidų diena 
— mes visi pasimatysime Liuo
sybės svetainėje.' Bilietus per
kant iš kalno galima gauti 
papiginta kaina. Klauskite pas 
“Aušrelės” narius — jie su
teiks jums tikietą papiginta 
kaina. Iki pasimatymo.

— J. Rutkauskas.

Naujos kuopos valdyba bu
vo išrinkta iš sekamų narių:

Kazimieras Gramontas, pir
mininkas,

Antanas Masiliūnas, padėdė- 
j’as,

Anelė Gaižiūnas,
raštininkė, »

Ona Povilaitienė,

nutarimų

turtų raš-

Domininkas Senjako, iždinin
kas,

Dr. A. K. Gutkauskas, dak
taras kvotėju.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks geg. 9 d., 8 v. v., 
4535 So. Rockvvell St.

— M. Norkus, 
S.L.A. 238 Kp. Organizatorius.

Babravičius dainuos 
Auditorijoj

Brighton Park
S.L.A. 238 kuopa.

čia susiorganizavo nauji S>. 
L. A*, kuopa, — gavo iš cen
tro čarterį ir bus žinoma kai
po S.L.A. 238 kuopa. Pirmas' 
formalia naujos kuopos susi
rinkimas buvo laikomas geg. 
2 d., 8 v. v,, 4535 So. Rock- 
well St. Susirinkiman atvyko 
pusėtinas skaičius naujų narių 
ir dalis svččių pasižiūrėti, 
sirinkimo tvarką vedė <p. 
Norkus, raštininkavo p-nia 
vilaitienė.

M

Indija. — Dėvi Das Gandhi, 
nacionalistų vado sūnūs, kuris 
tapo nuteistas nuo vienų iki 
dviejų metų kalėjimo už kur
stančias kalbas.

Iš SLA. 109 kuopos 
susirinkimo

iyy-

kad 
daly-

galais išrinkta J. Stungis ir 
adv. Borden. — K. L.

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

Jau gerokai, prabėgo laiko, kai 
chicagiečiams teko girdėti art. 
J. Babravičių dainuojant. Kai 
kurie dainų mėgėjai net pasi
ilgo jo.

Ateinantį sekmadienį, Lietu
vių auditorijoj art. Babravičius 
duos koncertą. Nėra reikalo 
nei sakyti, kad tokie koncertai 
yra retenybė ir kad juos lan
kantys ne tik turi sau smagu
mo ir pasitenkinimo, bet kartu 
paremia • musų geriausią daini
ninką ir tuo kelia lietuviškąjį 
meną.—V. R-'as.

mėšienė paminėjo ir savo gim
tuvių dieną.

P.p. Kemešiu sukatkuvių pa
minėjime dalyvavo gražus bū
relis chicagiečių. Sukaktuvių 
dalyvius pp. Kemėšiai maloniai 
priėmė ir širdingai pavašino.

—Svečias.

North Side
Kosciuszkos diena.

Kemešiu penkių me
tų sukaktuvės

Pereitą sekmadienį (geg. 5 
d.), Melrose Porke pp. Kemė
šiai (buv. Universal Klubo ve
dėjai) apvaikščiojo savo penkių

Po- metų šeimyninio gyvenimo su- 
• kaktuves. Ta proga p-nia Ke-

^^JjSOP^?KZUTlNGAS ŠEŠĖLIS 
U dar su mumis vaiksciojas^

ivctf

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TG

ATEITIES SESELIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

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

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūkė, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—^<4IT’S
TOASTED”. Tas ištarimas aprašo Lucky 
Striku extra, slaptingą kaitinimo metodą. 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinimas) ne tiktai pra
šalina nešvarumus, bet prisideda prie kvap
snio ir pagerina skonį.

“It’s toasted”
* ' ' t k f

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

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarą per N. B. C. Radio tinklus.
© 1930. The American Tobacco Co., Manufacturera

> Praeitą sekmadienį Ilum- 
hoklt Parke prie Tadeus Kos- 
ciuszko monumento, buvo mil
žiniška lenkų demonstracija . ir 
iškilmės pagerbimui Kosciusz
kos, kunis padėjo Washingto- 
nui ^kovoti už šios šalies ne-, 
priklausomybę. Nuo dvyliktos 
valandos pradėjo lenkų minios 
plaukti iš visų kampų Chicagos 
miesto ir artimų apielinkių. Sa
koma, kad daugiau nei 25,000 
lenkų dalyvavo šiose iškilmėse. 
Vyriausiu kalbėtoju prie Kos
ciuszkos monumento buvo Illi
nois Supreme Court Chief 
bice iFrederic de Young, 

ICasper II. Conrad iš Fort 
ridan ir daug kitų žymių 
kų tautos žmonių.

Žinoma, čia buvo lenkams 
proga pasigirti, kad jų tautos 
didvyriai buvo narsus kovoto
jai Visose revoliucijose, kurios 
ėjo už išsiliuosavimą prispau
stųjų tautų tžmonių. čia ibuvo 
jiems proga pasigirti: istori
kais, menininkais ir kitais gar
siais savo tautos genijais. Bu
vo nemaž garbinamas Adam 
Mickiewicz ir kiti. Vienas iš 
kalbėtojų, rodosi, kad Romasz- 
kicAvicz, priminė, kad Kosciu- 
szko, 'Mickievvicz ir dar keletą 
kitų savinasi ir kai kurie mu
sų kaimynai, bet kaip ten ne
būtų jie savo sieloje buvę 
tikri lenkų tautos sūnus.

— Maxim Lupus.

Apie susirinkimą, kurs 
ko gegužės 2 d, bus ve.ta 
pkitėliaurs paminėt. Todėl, 
jame buvo vienas kitas
kė’iis kiek įdomesnis, negu kad 
būna paprastai susirinkimuose.

Šiame sus’ i ūkime advoka
tui Borden toko gint savo tei
ses SLA. Matote, jei man ar 
kitam griešnam žmogui butą 
tas atsitikę, tai esmių tikras, 
ked ‘bučiau likęs kaitąs ir su
silaukęs ncužp.’nytos suspen
davimo bausmes. Dalykas bu
vo sekantis: Adv. Borden pra
eitam kuopos susirinkime bu
vo nominuotas į SiLA. Seimo 
(klega tss. Bet liko jam paste
bėta, kad jis yra- buvęs su
spenduotas už neužsimok ėjimą 
duoklių už tris mėnesius, 'ir 
todėl negalįs būt kandidatu į 
Seimo delegatus. Adv. Borden 
nusistebėjo, išgirdęs tokį pa
reiškimą, nes jis nėra gavęs 
nuo kuopos finansų raštinin
ko jokio pranešimo apie sia.vo 
užvilktai! mokestis. O čia jam 
sako, kad jis esąs suspenduo
tas. šituo reikalu adv. Borden 
kreipėsi j SLA. įstatų komisi
ją ir į Pildomąją Tarybą, įro
dinėdamas, 
spenduotas,
apigindjama nario teises, prisa
ko finansų sekretoriui, kad jis 
turi, pranešti nariui laišku iapie 
jo užvilktas mokestis. Paaiškė
jo, kad sekretorius kalbamos 
pereigos neatliko, ir todėl na
rys negali būt baudžiamas su
spendavimu. Šitą teisę advo
katui Borden pripažino SLA. 
pirm. Gegužis ir sekr. Jurge- 
liutė, prisakydami kuopai, kad 
nuimtų nuo adv. Bordeno su
spendavimą. Kuopa, pildydama 
centro valdybos įsakymą, panai
kino buvusio suspendavimo nu
tarimą. Išrišus tą taip keflalų 
klausimą, liko nutarta panai
kint praeito susirinkimo išrin
kimas delegatų į Seimą ir pa
skelbta nauji rinkiniai. Dele-

:;2>d jis nėra su
uos konstitucija,

Jus-
Gen.
She-
len-

Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i ^vokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir Vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų 

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
lips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins Jš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipači jai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus 
šykit 
“Use^ 
kit T 
St., t
siųsta DYKAI.

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

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

U’l motinų ir kūdikių. Ra- 
I dėl žingeidžios knygelės 
ui Information”. Adresuo
se Phillips Co., 117 Hudson 
lew York, N. Y. Ji bus pa-

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

NAUJA IR GREITESNĖ KELIONĖ

Į NEW YORKĄ ir 
MONTREAL

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

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu visiems savo 

draugams, pažystamiems ir kos- 
tumeriams, kad aš perkėliau sa
vo Real Estate ofią i 
narna, adresu:

5339 S. Central
S. E. Cor. Archer and

Tel. Prospect 8759

nuosavą

Ave.
Central

Savo name Real Estate ofisą 
įrengiau moderniškai. Kiekvie
nam suteiksiu greitą, mandagų ir 
gerą patarnavimą.

Perku, parduodu ir mainau na
mus, fannas ir lotus. Namų — 
Žemes reikalais visuomet kreip
kitės i mano ofisą.

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė

S. E. Cor. Archer and Central

Tel. Prospect 8759

r " ............... s

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy- 
nęs, naujas virius ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
. Phone Yards 1806 
I CHICAGO, ILĘ.

Trys traukiniai
I Montrealą

Išeina ią <" ’
Ateina į \ Montrealą

Trys patogus dieniniai išvažiavimai.
Maple I^eaf ir International Limited turi observation lounge va
gonus, įrengtus su radio jūsų pasmaginimui kelionėje.

Du traukiniai
I New Yorką “Maple Lcaf” “New Yorker”
Išeina iš Chicagos (Dearborn stoties) 9:05 v. r. 12:45 v. p. p. 
Ateina į New Yorką (Penn. stoti) 10:15 v. r. 5:45 v. p. p.

Keliaukite sceniškuoju keliu i New Yorką per Niagarą Falls, 
Pennsylvanijos Mėlinuosius Kalnus ir palei gražiąją Susųuehanna 
upę. x Jus atvyksite į pačią New Yorko hotelių ir laivų prieplaukų' 
širdį — į Pennsylvania stotį. “Maple Leaf” yra įrengtas su radio; 
abu traukiniai turi observation lounge vagonus.

/ ■' t

C. G. ORTTENBURGER, Gen’l West Pass. Ag’t
4 S. Michigan Avė., Chicago, III. 

Tel. Randolph 8770

HranoTrunk 
rANAOiAN National

Maple Lcaf” “Int. Ltd” “Inter— 
City Ltd.” 

Chicagos (Dearborn Stoties) 9:05 v. r. 6:30 v. v. 11:50 v.
’j 7:20 v. r. 4:45 v. v. 10:00 v.

Vėliausi įrengimai.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
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 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 West 26 St., kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO. B.L.

■ . .. ____ .____________________________________ __________ __________________________
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VENERAEditor P. GRIGAITIS

Fak
yra davinių manyti

DEMARKACIJOS LINIJOJ

'Andrejs Upits

ma

eksko

skun

SAVIKRITIKA

vienas ko

$8.00
4.00

prie 
Mir-

- žiemą, 
pakrypi- 
todel ir

intensyvu 
tymas tie

ma-
tub

plau- 
jau į

dar nebuvo 
žinoti, kuri puse ims

Mokslininkai yra tos 
kad žemės atmosfe-

vaikštinėti, kviečia ir kitus pa 
sivaikščioti, ir toliau taip sa

nentų\ lyginai kaip ir musų že 
mė.

Iš kitos pusės, galima prilei
sti, kad Venera yra ištisinė ju
ra, kaip
—kadaise buvo Marsas, ir kaip 
butų buvusi žemė, jei ne tas 
pripuolamas atsitikimas, kuris 
prieš ibilionus metų atplėšė že
mės dalį, kuri dabar yra žino
ma kaipo mėnulis. Dabartiniu 
laiku niekas nieko nežinb apie 
Veneros juras arba kontinen
tus. Ir greičiausia nieko nebus 
žinoma tol, kol mokslininkams 
pasiseks išrasti naujos rųšies 
žiūroną, kuris duos galimybės 
permatyti per debesų apdanga-

Taigi triukšminga Voldemaro politika privedė prie 
Lietuvos pralaimėjimo. Gal būt, kad, po tokio patyrimo, 
dabartinis užsienių reikalų ministeris, p. Zaunius, yra 
nusitaręs kitaip elgtis santykiuose su lenkais, ir tyliai 
veda sų jais derybas “praktiškais” klausimais. Bet gai
la, kad apie Kauno susitarimus su Varšuva visuomenė 
patiria tiktai iš lenkų pranešimų.

Kai dėl paviršiaus, kuris ran
dasi kur nors už debesų ap
valkalo, astronomai beveik nie
ko nežino. Geimas ' daiktas 
kad planeta turi i jurų ir konti-

Draugai” nesibaikite, — 
mirsite ir geruoju bėgy 

vendami!
Pastaruoj u laiku Amerikoj 

pasidarė labai populiariška 
naujos rųšies literatūra, —tai 
moksliškos apysakos. Tose apy
sakose bandoma atvaizduoti 
ateities gyvenimas. Dažnai mė
gstama aprašyti, kaip žmonės su 
pagalba raketos nukeliavo į 
vieną ar kitą planetą ir ten 
turėjo progos susipažnti su 
keistais sutvėrimais. Tos rųšies 
apysakų rašytojai, supranta
mas daiktas, įsivaizduoja viso
kių įstabių dalykų. Bet, sako 
l)r. Free, ir apysakininkų fan
tazija vargu galės atvaizduoti 
;uos stebėtinus dalykus, kurie 
randasi ant kitų planetų ir ku
riuos kada nors mokslininkams 
pasiseks patirti. Prieš kiek lai
ko garsus Francuzų astrono-

Albert Nodon, Paryžiaus
Nature”

prileisti, jog 
kol kas 
formoj

$8.00
$7.00
$8.00

Fantastiškos apysakos.
tai apie Veneros planetą. — 
Pasibaisėtinos liūtys. — Ve
nera ir žemė. — Deguonies 
pėdsakai. — Veneros atmos
fera. — Juros ir kontinentai. 
— Metų sezonai. — Verdan
čio vandens juros.

$7.00
3.50
1.75
1.25

Subscription Kates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Po nepasisekusių komunistinių gegužinių demon
stracijų komunistų spaudoje dabar prasidėjo “savikri
tika”. Dejuojama, kad permažai buvę rengtasi prie de
monstracijų, kad partijos nariai susirgę tinginio liga 
ir t. t. “Laisvės” gegužės 5 dienos numeryje 
misarėlis, pavyzdžiui, taip rašo:

“...Tūli taip vadinami mus veiklieji 
mingieji organizacijų (ir net partijos!) 
siteikė pasidarbuoti dėl demonstracijos, 
leido per pirštus ir, atėjus demonstracijos dienai, 
iš tingėjimo ar (gal iš sarmatos) kitokios priežas
ties, visai nemaršavo. Čia tai jau daugiau, nei sar
mata! Tai nusidėjimas darbininkų judėjimui! Tūli 
partijos nariai, teko patirti, knioksojo gatvių šaly- 
gatviais ir žiopsojo į demonstraciją. Kiti, nors ga
lėjo išlikti iš darbo, sakoma, dirbę.

Partijos nariai ypačiai turėtų pasiklausti sa
vęs, kodėl jie nedalyvavo šitoj demonstracijoj?’’ 
Kitas komisaras “Laisvėje” piktai pašiepia tuos 

“tinginius”, kurie nemaršavo demonstracijoje, ir sako:
“New Yorko miesto policija Pirmą Gegužės 

davė gerą lekciją •tinginiams: neįleido į Union 
Sųuare nei vieno iš tų, kurie nedemonstravo eilėse 
darbininkų po raudona vėliava. Daugelis tinginių 
manė pasirodyti ‘gudriai’: neis maršuoti, ale nueis 
ant Union Square pasiklausyti prakalbų. Gi polici
ja... nedemonstrantų neleido nei prakalbų kiaušy-

Lietuvos 
Steigiamojo Seimo

10 Metų Sukaktuvių
mas
SSSRS” : 
praktikoj 
eilėse”...

šitose Amgariečio ■ enciklikos 
lietuviai komunistai ir’ “Raudo
nasis Artojas” kaltinami “deši
niųjų klaidų neprisipažinimuv 
(!), “'kritikos ir savikritikos 
neišvystymu”, “Zolpio pakvie
timu į Minską dešiniųjų pozici
jų stiprinimui”, “sklokinio (?) 
darbo rėmimu”, “nematymu lie
tuvių kaime buožes”, “atsiliki
mu užpakaly nuo VKP” ir tt. 
Na, vyrai, jei geru neprisipa
žįsta dešiniųjų klaidų, tai be in
kvizicijos vangu ir prisipažins. 
Reikia manyti, “draugas” An
garietis jau turi torturas gata
vas, kad tokias enciklikas ra-

Iš Varšuvos pranešama, kad gegužės mėnesio 1 
dieną Lietuvos ir Lenkijos atstovai susitarė vadinamu 
“mažuoju susisiekimo programų” tąja, būtent, prasme, 
kad demarkacijos linijos apielinkėje gyveną kaimiečiai 
galėtų laisvai pereiti iš vienos pusės į kitą. Pasak 
“Pato”, tąja sutartim pasinaudodami, tuojaus perėjo 
700 kaimiečių iš Lenkų pusės į Lietuvą ir 300 iš Lietu
vos į Lenkų pusę.

Iš Lietuvos šaltinių dar nebuvo šitos žinios patvir
tinimo., Bet atrodo, kad ji gali būt teisinga. Jeigu Len
kų Telegrafo Agentūra (“Pat”) butų sufabrikavusi ži
nią, tai ji vargiai butų sakiusi, kad didesnis skaičius 
kaimiečių perėjo iš Lenkų pusės į Lietuvą, negu iš 
Lietuvos į Lenkų pusę. Lenkai stengiasi visuomet pa
rodyti, kad Lietuvos žmonės veržte veržiasi į lenkų 
glėbį, tik Lietuvos “politikieriai” darą kliūtis tų dviejų 
“broliškų” tautų susiartinimui.

Jei tikrai tokia sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos 
atstovų buvo padaryta, tai reiškia, kad dabartinė vy
riausybė patyloms keičia tą nusistatymą klausime gin
čo su lenkais, kurio laikėsi Voldemaras. Kai diktatorių- 
vo Voldemaras, tai kuone kas mėnesį jisai paskelbdavo 
naujo ginkluoto su Lenkija konflikto pavojų. Tais savo 
bauginančiais pareiškimais jisai buvo sukėlęs tiek ne
rimo Europos politikos sferose, kad Tautų Sąjunga pa
reikalavo Lietuvos valdžią atšaukti karo stovį su Len
kija, ir Voldemaras buvo priverstas šitą reikalavimą 
atšaukti, negaunant už tai jokios kompensacijos iš len-

tenka (keliauti iš vieno pusiau 
rutulio į kitą, 
pusaurutulį,’ kur saulė ne tiek 
intensyviai degina.

Jei Veneros atmosferoj ne
būtų galima pastebėti deguo
nies,' tai tąsyk apie kokią nors 
gyvybę negalėtų būti ir kalbos. 
Bet dabar tenk 
ten yra gyvybė, nors 
niekas pasakyti kokioj 
ta gyvybė egzistuoja.

mas 
mokslo žurnale 
paskelbė visus faktus apie pla
netą Venerą, kokie tik mokslo 
žmonėms yra žinomi. Venera 
yra labinu panaši į žemę, negu 
bile kuri kita planeta. »

Nodon daro išvadą, kad Ve
neroj randasi verdančios juros. 
Ten siaučia tokios pasibaisėti
nos liūtys, apie kurias mos ne
turime jokio supratimo. Tropi
kų periodiškos liūtys yra tik 
menkutis žaislas palyginus su 
tuo, kas dedasi Veneroj. Metų 
sezonai pasižymi savo kontras- 
tiškumu. Jeigu ten randasi ko
kie gyventojai, tai jie privers
ti yra vieną pusmetį praleisti 
viename Veneros ašigalyj, o ki
tą — kitame. Tačiau padaryti 
tokią kelionę, Nodon mano, yra 
pusėtinai sunkus uždavinys. O 
tai dėl to, kad oras ten neįma
nomai karštas, o jurose vanduo 
tiesiog verda.

Savo didumu ir standumu 
Venera yra tiesiog žemės dvy
nukė sesuo. Jos skersinis yra 
tik penkiais nuošimčiais ma
žesnis, o bendras standumas, 
— šešiais nuošimčiais. Tai reiš
kia, jog Veneros trauka (gravi
tacija) yra beveik tokia pat, 
kaip ir žemės. Ant Marso, Mer
kurijaus, o ypač ant mėnulio, 
trauka yra nepalyginamai ma
žesnė nei ant žemės.

Yra žinoma, kad Venera tu
ri atmosferą. Labai galima, 
jog toj atmosferoj yra ir de
guonies; jo pėdsakus parodo 
spektroskopiški tyrimai. O tai 
duoda pagrindo manyti, jog Ve
neroj randasi ir augmenų. Kiek 
chemikams yra žinoma, tai 
liuosas deguonis atmosferoj ga
li būti tik tame atvėjyj, jei jį 
pagamina augmenys, kurie su
skaldo vandens ir anglies dvide- 
gio molekules. Kai tas suskal
dymas įvyksta, tai deguonis pa- 
siliuosuoja ir įeina j atmosferos 
sudėtį 
nuomonės 
roj esantis deguonis, kuris yra 
būtinai reikalingas žmonių gy
vybės palaikymui, irgi tokiu 
pat budu atsirado.

Manoma, taip pat, jog Vene
ros atmosfera palaikę debesis. 
Na, o tai duoda pagrindo ma- 
myli, jog ten randasi ir van
dens. Be nuolatinio s ugniakal- 
nių išsiveržimo, nėra kito me
chanizmo, kuris galėtų suteik
ti planetai debesų sluoksnį, ku
ris yra matomas pro telesko
pus. Retkarčiais tenka paste
bėti savotiškas juostas, ku
rios, spėjama, pareina nuo vė
jo arba kitoniškų oro permai-
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bedarbes jie
Reikalauti 

savaitę...
Reikalauti 

dieną I... 
parašyta!)

Veneros žiemos gal nėra taip 
šaltos, kaip žemės, kadangi sau
lė ten daug intensyviškiau šil
do. Bet vasaros ten yra neį
manomai šiltos, — tiksliau pa
sakius, karštos. štai kodėl 
Nodon ir mano, jog Veneros 
gyventojams (jeigu tokie yra)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

mų savininkams, 
nesirūpinama pigia 
medžiaga ir sugriautųjų namų 
atstatymui? šiuo klausimu abi 
grupės buvo vienodos nuomo
nės. Ponai taip jaudinosi, kad 
geroką valandėlę kalbėjo vie
nas per kitą, vienas kitą nu
traukdami ir užkirsdami. muš
dami kumštimis j stalą. Pirmi
ninkaujantis Robertas Neikė 
veltui stengėsi juos nuraminti 
ir patiekti savo proj-ektą apie 
tai, kokiu budu butų užginčija
mos akcinės bendrovės mono
polinės teisės į Šloko roman- 
cemento klodų eksploatavimą, 
ir kokiu budu bent dalis jų bu
tų užkariaujama “Tarpininkui”.

(Bus daugiau)

ir atsako- 
nariai ne- 
Jie viską

kuriuos Sovietų lakūnai turėjo 
parvežti savo orlaivy “Strana 
Sovietov”, tai ir “draugas” Zol- 
pis sumanęs parinkti iš ameri
kiečių pinigų panašiam dalykui. 
Dabar Angarietis savo encikli
koj sako: “Mes neturim nieko, 
jei amerikiečiai renka aukAs 
traktoriui lietuviškam chojcho- 
zui, bet mes matome tame rin
kime ne norą paremt kolchozą, o 
nukreipimą aukų rinkimo į kitą 
vagą...”

“Raudonasis Artojas”, 
damas’ savo rankas, rodo 
draugą Zolpį, sakydamas: 
gu Z. Angarietis turi rimtų 
prieš draugą Zolpį apkaltinimų, 
tai privalėjo jau senai juos pra
nešti Baltarusijos vietinei par
tinei organizacijai, kuri turi 
pilną teisę Zolpį bausti už jo 
prasi kaltinius...” Atrodo, daly
kas tikrai paraku kvepia! /

Raudondvario įsakymas
Prieš pirmą gegužės Bridge- 

porto raudonoji išleido atsišau
kimą “Gegužinė demonstraci
ja”, kurioj giriasi gavę leidimą

plytų išpardavinėjimui gelžke- 
lio sandėliams statyti — ten 
pat šalimais', šiuo reikalu ga
lėjo pasirūpinti prabaščius. ku
rio pusbrolis Friesons tarnavo 
techninėj direkcijoj. Mandels 
patiekė visai naują idėją. Jo 
pažįstamas turėjo apleistas 
vapnihyčias Ikškilės apylinkė
se, tas reikia nusipirkti. At
naujinimui ir praplėtimui val
stybine pašalpa užtikrinta. 
Kaipgi ne! Jei jau šelpia įvai
rius malūnininkus, vilnų’ kur
šėj us' ir stiklo putėj us, argi 
ne dešimteriopai daugiau ir 
greičiau nereikia šelpti tautinę 
statybą? Ką reiškia rėkti, kad 
stinga butų ir išgalvoti įvai
rias komunistines priespaudas 
iki elgetavimo privarytiems na- 

jei skubiai 
statybos

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

“Draugas veidmainys”
Bridgeporto raudondvaris, ir 

Minskas, rodosi, kiek atsčiau 
kaip skersai Olstryčio; jei čia 
du “draugai” gali skersai gat
vės ne tik išsi’kolioti, bet ir ap- 
sispiaudyti, tai iš Olstryčio nu
spjauti į Minską reikia tikrai 
didelės burnos. Tačiau musų 
“draugas” Strazdas pasiekia!

“Baltarusijos Komunistų Par
tijos CK. laikraštis Litovskaja 
gazeta “Raudonasis Artojas” 
(kurį Tryliktasis Numeris at
siuntė), bara K. Valonj už ko
das ten “nedraugiškas” pasta
bas, ir sako: “Man rodosi ge
riau butų buvę, kad d. Valonis 
jutų ištyręs dalyką, o paskui 
rašęs šią pastabą. O tai ne
sunku buvo padaryti. Reikėtų 
kreiptis pas kun.i Anderson ant 
67 .gatvės tarp Elizabeth ir 
Racine gatvių. Tiesa įtarimas 
žmogaus yra blogas dalykas, 
bet jokiu budu negalima tole
ruoti veidmainystę... tai nėra 
menkniekis bet rimtas dalykas. 
Juo labiau, kada veidmainiauja 
senas prasilavinęs narys”. Svei
kiname “seną prasilavinusį 
draugą” K. Valonj su nauju ti
tulu.
“Raudonojo Arto jaus 

munikacija!

Taigi matome, kad net daugelis komunistų partijos 
narių, iš tinginio ar iš sarmatos, nėjo maršuoti savo 
demonstracijoje, ir policija turėjo jiems “duoti lekciją”, 
kaip partyviskas komunistas privalo elgtis!

Tas pat buvo pastebėta ir Chicagoje. Iš lietuvių ko
munistų turbut nė desėtkas nėjo maršuoti. Dalis jų 
“knioksojo” šalygatviuose, o kiti sėdėjo užpečkyje ar
ba dirbo dirbtuvėse, laužydami" partijos įsakymą strei
kuoti per 1-ą gegužės.

Na, o tuo tarpu komunistai tauzija svietui, kad 
jie esą pasiryžę padaryti “pasaulio revoliuciją”! Jie kū
dikiškai įsivaizduoja, kad revoliuciją padaryt yra leng
viau, negu pikniką.

Maloniai kviečiame Chicagos 
lietuvių demokratinę visuome
nę dalyvauti šiame iškilminga
me. apvaįkščiojime. Kviečia

Visuomenės Darlio Sąjunga.

“Nors policija leidimą demon
stracijai yra davusi, bet... “Nau
jienos” deda visas pastangas, 
kad tik atitraukus darbininkus 
•nup dalyvavimo šioje darbinin
kų demonstracijoje... “Naujie
nos” įsakymu Pijušo Grigaičio 
rengia, kaip jie sako, “masinį 
susirinkimą paminėjimui pir
mos gegužės”. Teisybė, “Nau
jienos” rengė rimtą masinį su
sirinkimą ir rimtai paminėjo 
darbo žmonių šventę, kas ir 
įvarė bolševikams baimės.

Dar toliau va kaip sako:
“Siaučiant .bedarbei visoj ša

ly, darbininkų klesa turi progą 
ir privalo ją panaudoti (vadi
nas, nėra to blogo, kurs bolše
vikams neišeitų į gerą! Net 

panaudoja”)...
darbo valandų įKai kurie stebėtojai paskel- 

į bė, jog jiems esą pasisekė įžiu- 
i rėti Venerųs) kalnų viršūnes, 
i Mat, kartas nuo karto ten gali- 
: ma pastebėti keistus šviesius 
• taškus. Tų stebėtojų manymu 

tie šviesus taškai ir reprezen
tuoja kalnus.

Tačiau Nodon mano, jog ne 
tik jokių aukštų kalnų ten ne
siranda, bet kad ir visa Vene
ros atmosfera yra nepalygina
mai skystesnė nei žemės. Tai 
reiškia, kad Veneros atmosfe
ros klodas yra daug plonesnis, 
—jis sudaro apie vieną trečda
lį žemės atmosferos. O taip da
lykams esant žemės atmosferos 
slėgimas yra tris kartus dides
nis nei Veneros.

Na, o tai duoda pagrindo 
nyti, jog Veneros' tropikų 
rosc vanduo verda, nes juo 
žesnis atmosferos slėgimas, 
reikia žemesnės temperatūros, 
kad vanduo užvirtų. Jei iš tie
sų Veneros atmosfera yra tris 
kartus lengvesnė nei žemės at
mosfera, tai ten vanduo 
užvirti prie 130 laipsnių 
mos Fahrenheito, o ne 
212, kaip yra ant žemės, 
ties Klonyj ir Sacharos dyku
moj temperatūra dažnai pasie
kia daugiau nei 130 laipsnių ši
limos. Vadinasi, tose 'vietose 
ežerų vanduo irgi virtų, jeigu 
ten butų nedidelis oro slėgi
mas.

Priegtam Venera yra 26,000,- 
000 mylių arčiau saulės nei že
mė. Ir Nodono apskaičiavimu, 
saulės spindulių intesyvumas 
ten yra du kartu didesnis1, negu 
ant žemės. Tiesa, jis pripažįsta 
tą faktą, jog debesų apvalka
las kiek sušvelnina saulės spin
dulių karštumą. Bet nežiūrint 
net į tai, temperatūra ten yra 
labai aukšta. 
. Saulės spindulių 
mas ir atmosferos 
siog, sako Nodon, verčia many
ti, jog ten randasi verdančios 
juros. Apie Veneros pusiaujį 
kyla į aukštį didžiausi garų 
kiekiai, kurie, reikia manyti, 
ir sudaro debesis.

Tie garai toliau \ nuo ekvato
riaus susikondens-uoja į vande
nį ir krinta žemyn lietaus lašų 
pavidale. Faktinai tai nėra lie
tus, ale baisiausi liūtis, kuri 
eina ibe paliovos. Nupuolęs van
duo vėl upėmis ir upeliais bė
ga j pusiaujo juras ir ežerus, 
kdr. jis išnaujo virsta garais. 
Na, o garai ir vėl keliauja į 
šaltesnę vietą, kad virsti lietu
mi. Tokiu budu ta kelionė kar
tojasi be paliovos. „

Nodon mano, kad ašis, aplink 
kurią sukasi Venera, yra la
biau pakrypusi nei žemės. O 
kaip žinia, žemės, metų sezonai 
priklauso nuo to pakrypimo: 
ka^a šiaurinė musų žemės da
lis pakrypsta į saulę, tai mes 
turime - vasarą, o už ekvato
riaus, pietinėj dalyj 
Ir atbulai, Veneroj 
mai yra didesni, 
metų sezonai esti labiau ryš

Užsisakymo kaina 
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ....................
Savaitei ...... _.....................
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metams .................
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .................................. $8.0(
Pusei metų ........................  4.0(
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Raudonasis Artojas 
džiasi, kad “Komunistą^” (tai 
yra koks tai oficiozas) patalpi
nęs vienuolikos puslapių didu
mo įžanginį (!), kuriame “R. 
Artojas” kaltinamas “dešinu- 
mu”, savikritikos užgniaužimu, 
apie save dešiniųjų grupavi
mų ir t. t.”. Tai kaltinimai už 
kuriuos .dabar Sovietų Rusijoj 
prie sienutės stato! Tai matyt 
ir pats “Raud. Artojas” nujau
čia, nes prisipažįsta, kad “apie 
tai turės spręsti partijos kont
roliuojantieji organai” (Gei- 
Pei-Oo!).x “R. A.” redakcija 
sako, kad patikrint* kaltinimų 
teisingumą “Komunisto” redak
cijai buvo visai nesunku” (Pas 
kun. Andersoną?).

AngariečD “enciklika”
Kitame to pat “Komunisto” 

numery esąs įdėtas net paties 
papunio Angariečio kelių dešim
čių puslapių smulkaus šrifto 
(!) vedamasis ir4kitas toks pat 
ir tokio pat didumo “Balse”, 
pavadinti: ‘‘Dešinysis nu)crypi-

lietuvių komunistų eilėse 
“Išimti n ūmo teorija 
lietuvių komunistų

“Draugą” Z-oIpį ims ant ■ 
tprturų

*
Musų amerikiečiui “draugui” 

Zolpiui atrodo “rojuj” popie
riai nekaip einasi. “Raud. Arto
jas” jį gindamas sako, kad kuo
met Amerikos bolševikai rinko 
pinigus 15 tratorių nupirkti,

vairius

' (Tąsa) s
“Be jų? Ar Tamsta proto 

netekai! Ką kalbi? Be Sudra- 
bo! Su kuo gi mes prasėsime? 
Ta dešimčia milijonų, kuriuos 
mes patys’ sukrapštom, galima 
nupirkti tik porą bakužių šre- 
ienbuše arba čiekurkalne. Jei 
nėra Sud^abo, nėra ir Klugos. 
Be departamento vicedirekto
riaus mes negauname pašalpos. 
O be žydų šiais laikais bend
rai nėra nei ryšių, nei apyvar
tos, nei biznio. Tik mes nega
lime dasileisti, kad žydai oku
puotų naujai pradėtąjį bizpį.”

Robertas Neikė energingai 
papurtė galvą.

“Ne, to mes negalime. Tau
tinį reikalą privalome laikyti 
aukštai...”

Bet čia jau nebebuvo nei su
sirinkimas. nei oficialių prakal
bų. šusteris' pasuke galvą ir 
pažiurėjo į redaktorių. Jo akių 
kampeliuose pamirgejo smulki 
šypsena.

, Pastorius Treilibs. kurį kad 
ir. jam girdint, nekurie, tarp 
kito, draugiškai vadindavo pra- 
baščiu, ir pora kitų savosios 
grupės iš tikro jau lauke. Bet 
pasikalbėti su jais teko ne kiek. 
Už valandėles atvyko Sudrabs 
su savaisiais. Vulfsons su savo 
giminaičiu — kauniškiu — Sto- 
keru atvyko paskutinieji. Abi 
grupes nudavė pilną draugiš
kumą ir -pasitikėjimą, bet pa
slapčiomis atydžiai klausėsi ir 
stebėjo viena kitą. Žydai mai
šėsi tarp abiejų' 
galima 
viršų naujajame biznyje.

Bet “viršus” nukrypo Rober
to Nelkcs — šusterio grupės 
link. Iki rinkimų nors ir ne
nuėjo, tačiau kandidatais į di
rektorius buvo numatyti Man
dels ir Robertas Neikė iš vie
nos ir komercinės mokyklos 
vedėjas Blukis iš kitos pusės. 
Imobilirų pirkimo ir pardavi
mo, sugriautųjų namų atnauji
nimo ir eksploatavimo ir sta
tybos' medžiagos pristatymo 
bendrovei “Tarpininkas” matė
si puikiausios sąlygos gyvavi
mui. Patvirtinimas buvo kaip 
ir gautas, tik reikėjo atlikti 
viąį formalumai. Subsidija pa
sirūpino Kluga., Dvidešimt pen
ki milijonai trumpalaikės pa
skolos pavidale buvo jau užtik
rinti. Bet jie visi norėjo ke
turiasdešimt, be nuošimčių, 
penkiems metams. Tuo Kluga 
dar žadėjo pasirūpinti — po 
ministerio grįžimo iš užsienio. 
Vulfsons jau buvo numatęs du 
namu beveik pačiame centre. 
Vienam iš jų užteko pusės mi
lijono remontui, po to galima 
jį už keturius parduoti. Už tris 
su puse abu pasirengę parduo
ti “Tarpininkui”. “Vulkano” 
trobesius — nugriovimui ir

Apvaikščiojimas
Ketverge, 

Gegužio 15 d., 1930 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 S.Halsted St.

8 vai. vakaro, įžanga 25c 
Programe dalyvauja:

P. GRIGAITIS, 
“Naujienų” ‘ Redaktoriiis, 

geriausias lietuvių kalbėtojas

J. PRONSKUS, 
Dalyvavęs atidaryme Lietuvos

Steigiamojo Seimo
K. STEPONAVIČIUS 

sudarys puikiausi programą, 
kuriame dalyvaus: solistai, du
etai, kvartetas, trio ir t. t.
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įvairus GydytojaiGraboriai■

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Dr. J. W. Beaudette
1657

ir

Advokatai
yra

st.20

no

f
Lietuves Akušerės

Lietuviai Gydytojai

Graboriai

Town of Lake

Roseland
žinios

CHICAGO. ILL.

John Kuchinskas

1610 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct.

VILMA BANKY

Ofisas

6-8.

3

£

Telefonas
Cicero 3724

Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

Kalbanti komedija
Kalbančios iinioa.

DR.
LIETUVIS

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10 

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

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

Tel. Lafayette 4140
VALANDOS:

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

Telefonas
Boulevard 5203

Gydytoj&s ir Chirurgas 
3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

“Pasižymėjo”

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj nagai sutarti

Undcrtaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 .

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. l)rexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišky, 
vaikų ir visu chronišku ligų 

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

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

Ofiso Telefonas Virginla 0036
I Bes. Tel. Van Buren 6808

. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko- 
ius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu justj pnrdavikae ne
gali jus aprūpinti, ruSykito 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempello blcldas — 10c

PROBAK CORPORATION
490 f IMT AVINU NIW YORK

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 
6 iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 die- 

*1}. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaru

Palaidojo žentą, mirė ir uošvė

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6>15 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
pų. Joi kiti nogalfijo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas iAegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikri) liga ir jei a& apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryi. Ei
kit pas tikri) spcciallsti). kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

Tel. Yards 1829

G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Žymontų šeimyninis 
jubiliejus

rc- 
ju- 
vi-
re- 

Ano

Daug- šiemet jubiliejų šven
čiame, kiautais net mirimo su
kaktuves pavadindami džiūga
vimo terminu, — jubilieju.

Iš tikrų jubiliejų, jūsų 
porteris mano, kad vedybų 
biliejus yra ar turėtų būti 
sų linksmiausias (Mat jūsų 
porteris dar ilokio atsitik
neturėjo). Ir reporteris taip 
mano ne dėl to, kad tik girdė
jo iš kitų, bet kad pats savo 
akimis matė koks linksmas da
lykas yra vedybų jubiliejus. O 
lai buvo gerb. Antano žymon- 
to, Žemaitės Sunaus, ir jo ma
lonios žmonos Genutės Žymon- 
tienės penke'rių metų sukaktu
vės nuo to vakaro kai ženoti.

Tai atsitiko pereitą šeštadie
nio vakarą, gegužės 3 d. Uni- 
vensal Kliuibe, kur jubiliatų pa
sveikinti susirinko nepaprastai 
skaitlingas būrys jųjų draugų 
ir draugių. Jubiliatai iškėlė pui
kią vakarienę, kurios metu sve
čiai linkėjo jaunavedžiams vi
sokių jubiliejų, sidabrinių, auk
sinių, deimantinių ir Adomo bei 
bei .Ievos •Amžiaus, 
vakarienės metu 
žiams buvo įteikia
kilu tarpe poniai Žvmontienei 
didžiulis kočiclas. Mat, daly
kas toks, kad gerb. Žymontai 
jau pergyveno

Taip jau 
jaunaved- 
dovanclių,

laimingoj po- 
5 metus, ir dar kočioto 

. Buvo tikrai gardžių 
Julbilintams

ncluiėjo
juokų. JiHDlliHtams geri), p. 
Steponavičienė - Salaveičikiutė, 
Sikeveriutė, Jakavičius ir Ste
ponavičius suteikė linksmą pri
taikintą programą.

Linksma nuotaika, šeiminin
kų vaišingumas ir lartistų pa-

linu ir “'Padaužų choras” 
bilo, kuriam prisidėjo visi 
čiai ir artistai, 
virto masiniu 
Turbut visas < 
vus, pakartojo 
žiams linkėjimus ir

Nepripažintas

vč-
pra-

. VaKarelis pa
dalini vakaru, 

dainas išdnina- 
>mc jrainaved-

Ateinanti pcnktadieių, gegn
ės 9 d., įvyksta Kliubų ir Drį

susi rink i- 
I la susirinkimą nariai 

Ja m o 
draugi-

nariai bti-

gijų Susivienijimo 
r.na 
šaukiama atvirutėmis, 
bus svarstoma naujos 
jos priėmimas. Visi
finai turėtų atsilankyti
l inkimas L-us . paprastoje sve
tainėje Kensingtonc.

Jau gražus pavasaris išaušo 
l’ereitą sivaitę buvo oras gra
žus. Daug ižmonių susirenka 
Palmei* parke. Jie praleidžia 
laiką per dienas. Tavorščių ma 
žai tesimato, nežinia ką jie vei
kia, demonstruoja šiaip

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

Telephone Armit&ge 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Peraamdome automobilius viso
kiems reikalams.

N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO 
------n------ i

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Akių Gydytojai
*w*v****v*x*»**3*^*^^****^************^*

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

TeL Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

ir 
bendrai

Ims ir 
kantai mokėjo 
šokius. Valgių 
mai, — jų ir 
buvo duodama

kur miega. Tavorščiai laibai nu- 
sispicavo žinojimli. Jie beveik 
dešimti metų atgal daugiau ži
nojo, negu dĮabar. Klaidą jie 
oeitvs daro, kad save vadina 
(progresyviais. Geriau butu, kad 
vadintųsi regresyviais, — tada 
nebūtų klaidos ir nė. vienas 
ju< s nekritikuotų.

Balandžio1 2b d. buvo sureng
ta surpraiz parė J. ir O. Mai
tinant, gyvenantiems prie 69 
ir Ashland Avė. Svečių buvo 
prisirinkę daugiau kaip 300. 
Parės surengimu darbavosi ke
lios- šeimynos iš Ghicagos 
Koselando. Kadangį
diibo, tai nevisai gerai sekėsi 
parę surengti. Muzika buvo ge
ra, ji galėjo patenkinti jaunuo- 

įsuaugusius, nes muzi- 
groti visokius 

buvo pakanka- 
Ijko. Vakarienė 
pirmą valandą 

susėdo prie sta
lo. kuomet dar nebuvo vaka
rienė prirengia. Gaspadiines už
pyko ant Bružo, kai jis per- 
ankst.i pakvietė ant vakarie
nės. Anksti po d|vylikos! Iki 
to laiko, jeigu butų buvusios 
sumia.nesnios gaspadinės, galė
jo prirengti vakarienę. Dabar 
jos ne liek .rengė vakarienę, 
Įtiek puošėsi. Nežinau, gal jų 
liksiąs ir buvo patenkinti sve
čios savęs puošjmu. Negerai, 
kad t?.ip pasilaiko su ipare. 
Buvo daug valgių pripirkta ir 
ją liko. Bei mačiau, daug sve
čiu, kurie negavo valgyt. Kuo
met viena modelis pradėjo sar- 
matyt g.spadines, tada pradė
jo nevalgiusius svečius kviesti 
prie vakarienės. Po vakarienes 
svečiai skirstėsi namo nevisai 
gerame upe. —ž.

Chcstcr Franėis savo laiku 
buvo žymus aliotas Illinois 
universitete. Apleidęs universi
tetą, jis sumanė lengvu 'būda 
sau duoną pelnyti. Nusipirko 
revolverį ir pradėjo plėšti Clii- 
cagoj moteris. Viso jis apipie
šė septynis moteris. Bet, ant 
galo, pakliuvo ir atsidūrė teis
me, 
nuo 
vos.

'Teismas nustatė (bausmę: 
vieną melų iki $yvos gal-

Pereitą j savaitę traukinis su
važinėjo Juodgalvi, gyvenusi 
4423 S. Wood St.,’ kartu su 
žmona, duk'tere ir liguista uos 
ve Pranciška Bagdonavičiene 
Laidotuvės buvo^pereitą šešta
dienį. Vakar g ii pasimirė — dė
lei* surišto su laidotuvėmis 
nuovargio ir kartu didelio .siel
varto, ir uošve Pranciška Bag
donavičienė. Jos laidotuvės bus 
šį ketvirtadieni. Paliko našlę 
dukterį ir anūkę.

Nelaiminga duktė: vos 
jusi palaidoti vyrą, dabar 
laidoti ir savo motinėlę.

Abiejoms laidotuvėms patar
nauja p. Eudeikis.

spė- 
turi

Jujius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina. 

3801 Main St. 
INDIANA llARbOR, IND. 

Tel. Indiana Harbor 288 
------O---- --

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir tęliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama j 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-----

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

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. 111.

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Pitone Boulevard 413&
A. MASALSKIS

galutino Išegzamiuavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

------ -------- .

Phone
Hemlock 9252

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

MRS. ANEL1A K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
, koplyčia veltui.
3103 S. Halstted St.

Chicago, III.
Tek Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
6G8 W. 18th Street 
, Tel. Canal 6174 

’ SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

I

3319 Auburn Avenue

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

.0------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siuto už dyka egzamina
vimų, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų j 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktik.os.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Phone Cannl 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

K. GUGIS
’ ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni
- »vakarų, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

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.

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

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

-------- o- -......

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso* valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidenco Phone Hemlock 7691

——o-----

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

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

. ----- o-----
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRbRGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencijų 6640 S. Maj)lewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
---- ^-4)-------

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvcst Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

_______ Com. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Sercdopiis nuo 9 ryto iki 12 dienos

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI 1

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatar

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Scredoi ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

Office Boulevard 7012

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Antiekos 

CHICAGO. JŲL.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Aiinitage 2822

DR. W. F. KALISZ
\ 1145 Mflwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

DR. A. J. BĖRTASH 
3464 Sduth Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

MARIJONA JANUKIENĖ 
po tėvais Alvikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 5 dieną, 10 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr,, Tauragės parap., Trak- 
šeliškiu kaime. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Vincentą, 
du sūnūs — Vincentą ir Ray- 
mond, brolį Juozapą, tris pus
seseres ir gimines, o Lietuvoj 
broli Antaną ir seserį Uršule. 
Kūnas pašarvotas randasi 4520 
S.’ Marshfiold Avė.Laidotuves įvyks ketverge, - 
gegužes 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingas pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Janu- 
kranės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie.- 
čam dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Brolis.
Pusseserės ir Gkninės. •

I ado4uvėse patarnauja gra- I 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 I

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 
elektroj prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 V/. 18th fcš't., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2. lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KARK
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone PJaza 3202—--- ------ ■ — .... . ...

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-8241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergai*

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir
Pėtnyčipųjis 1 iki 6 v. v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

----------0 ....—~
Rez. 6600 Sotith Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir chirurgas 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

4729

3201

Akių Gydytojai

PROBAK1

TIIEATRE
3110 S. Halsted St

Utarninke ir Seredoj 
Gegužes 6 ir 7‘

Visas kalbantis didysis pa 
veikslas

“Lady to Lbve
Gražus veikalas

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avc

Tel. Yardb 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
\ 1410 So. 49th Ct.» Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

V? W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

316 S. Halsted St. Tol. Boulevard 7314

ir Akiniu Dirbtuvė 
756 W. 35th St. 

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

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 242'3 Wesfc Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Prospect 1930.

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

Tol. 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
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių pavasa
rio balius

pradedi žmogus suprasti, kame prrntama, mi^sų mylimiems me- 
slepiasi paslaptis, kad Joniškie
čių KliuOms tiek pagarsėjęs ir 
taip mylimas. Paslaptis gludi 
jų žmonių simpatųj^įiime ir su
gebėjime tvarkyti ir su žmo
nėmis apsieiti. Norėčiau ir dau
giau veikliųjų šeimininkų su
minėti, deja, dar neteko jų pa
valdžių nugirsti. Bet tai dar 
nepaskutinis kai kits. Ką pralei
džiu dabar, atsiteisiu piknike.Jau ir po baliaus. Pasirodo, 

Joniškiečius norint tikrai pa
žinti, negana apie juos dažnai 
sikaityti laikraščiuose. Keikia 
juos pamatyti ir įsu jais drau
ge vakaras praleisti. Pat pra
džioj užtikrinu, kad Joniškie
čiai turėtų vadintis visų Chi
cagos lietuvių širdis, kaip kad 
pats Si manas Daukantas pava
dino Žemdčius (Lietuvių tau
tos širdimi.

Pereitas sekmadienis buvo 
nepaprastai gražus. Kiekvieną 
jaučiantį traukė į laukus, par
kus, pavasario saulės sveikin
ti, pirmų žiedų pasitikti, žalu
moj pasiilsėti. Ir, reikia ma
nyti, mažai kas tą dieną mie
ste bepasiliko. Todėl vakarui 
Besiartinant, nesinorėjo su gam-j 
ta skirtis ir baimė ėmė, 
Joniškiečių banketui gali 
ža publikos tebūti. Tad*
buvo nusistebėjimas, kad at
vykęs Lietuvių Auditorijon ra
dau kaip bičių avilį, abi apa
tines sales 
nepaprastai 
nimo.

Čia buvo 
kiečiai su
čiiai iš kelių apskričių kilę 
anot vieno kalbėtojo išsireiš 
kimo, “sužemaitinti’ 
čiai, suvalkiečiai, ir
dzūkai, — visi nuoširdus Jo
niškiečių draugai.

kad 
ma- 

koks

linksimi žmonių ir 
daug gražaus jau-

draugingieji Joniš- 
šeimynomis, Žemai

ti

aukštai- 
vilnieeiai

Apie dešimtą valandą svečiai 
pakviesti vakarienės. Stalai ap
link visą salę apsėdo, ir dide
lis būrelis pasiliko antros ei
lės palaukti. Vakarienę buvo, 
kaip Čia paisaikius, vest'liška: 
galbūt per 'i'hanksgiving Day 
kai kas panašius pietus valgo. 
Bet svarbiausia, kad puiki va
kariene buvo papuošta labai 
puikia programa. Pirmiausia 
dvi jaunutės pianistės p-lė B. 
Biedžiutė ir p-lė E. Pilkiutė 
paskambino keletą duetų pia
nu. Solo daiinų suteikė p-le Jad- 
viga Gricaitė, ponia A. Doč- 
<ienė, p. K. Sabonis ir” p-lė 
Akvila Ančiutė. Duetu padai
navo p-lė IMinnie Dovydaitė ir 
Iponia Leokadija Sabonienė. 
Prie piano akompanavo 
p. Sabonis arba p-lė, i 
Saboniu te.

nininkams ir jaunulėms lakš- 
tingaliukčms plojome ligi del
nai įeikapdo. Rodos, amerikie
čiams dar lietuviškų lakštinga
lų truko, šiaip viso ko turi sa
vo susikūrę. Pasirodo, ir lakš
tingalų halsais jie apsirūpinę, 
o tai ačiū jų talentingam jau
nimui. Dalis iš tų priaugančių 
dainininkių j.ru ir radfo. pažį
sta. Mažute, p-le Grįciut\- jau 
kelis \ kart dainavusi lietuviš
kose \adio valandose ir vėl 
dainuoja, Taip ir kelios kitos 
dainininkės.

bo prezidentas p. Butautis, pa 
i-ikuii keli Kliubo draugai ir sve
čiai. Po vakarienės ir progra
mos vakaras pasibaigė gyvais 
lietuviškais šokiais.

Tai buvo vienas iš kada nors 
bčpergyvenlų smagiausių vaka
rų. Kliubui ačiū ir ilgiausių 
metų, ne tik nuolat augti, bet 
i.r sujungti kuoplatesnes atei
vių provincijas i bendrą kul
tūros darbą.

Joniškiečių Draugas.

PRANEŠIMAI

arba
Silvija

sąrašoJau iš to skaitlingo 
nebuvėliai pamatys, kaip skait
lingai Joniškiečiai apdovanoti 
talentingu jaunimu. Ponų Sa
bonių šeima noris ne Joniškie
čiai, bet, kaip pats p. Sabonis 
linksmai pasisakė, kad Joniš
kiečių širdingumas juos sta
čiai “sužemaitino” ir jie su di
deliu smagumu gatavi Joniš
kiečiams visuomet padėti. Su- pakalbėjo pats Joniškiečių Kliu-

Turėjom ir juokų. Svečiams 
pavalgius, musų artistai ir dai- 
nuiinkes susėdo prie stalo va
karienės, kadangi mums vie- 
šiant jie turėjo mus linksmin
ti dainomis ir muzika, ir ne
turėjo kada valgyti. Keli “klem- 
sų 'balso” dainoriai susilarėrrte 
musų artistams atsilyginti, už 
jų gerumą, ir jiems valgant 
jiems padainuoti. Žinoma, ar
tistams apetitas pabėgo kai už
pjovėme “mudu du. 'broliukai”. 
Susihiylėjęs p. Sabonis metė 
valgęs ir surikiavęs tuojau su
kt >nst r uk-tavo chorą, kurs jam 
diriguojant uždainavo, kad net 
Auditorijos sienos birbė! Po
nas Sabonis užtikrino, kad 
choras toliau gali dainuoti, ir 
kad bcmažko tinka ir p. Bud- 
rikui pasisiūlyti į radio valan
dą. Kadangi geniausia sekėsi 
dainuoti “Pelėda”, tai ir cho
rą apkrikštijome “Pelėdų Cho
ras” (Konkurencija Padau
žoms!). Naujas choras laukia 
“engeiddžementų”.

Buvo ir prakalbų. Pirmas

Antradienis, geg. 6, 1930

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous
įvairus

Business Service
Biznio PatarnavimaH

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR.MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO '

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. Selemonavičiua
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486 ,
---------O---------

PARDAVIMUI kampinė grosernė 
ir vaisių 
ra vieta, 
pigiai iš 
prižiūrėt 
3432.

ir daržovių sankrova; ne
švarus atakas. Parduosiu 
priežasties, kad nedaliu 
biznio. šaukite Boulevard

PARDAVIMUI 1 krėslo Barbemė, 
biznis geras, pigiai. Turiu du biz
niu. 4422 So. Wood St.

SLA 226 kp. susirinki rnas įvyks 
šianrie, 7:30 v. vakare,* Schoenhoffen 
svetainėj, kampas Ashland ir Mil- 
waukee. —Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks gegu
žės 6 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Stįuare Parko svet., ant 29tos ir S. 
Halsted St. ■ Malonėkite visi būti 
laiką, nes svarbių reikalų yra aptar
ti ir darbininkus turėsim išrinkti de 
Kliubo išvažiavimo, kuris įvyks ge
gužės 25 d. Svalainio Farmoj.

A. Zalagenar, prot, rašt.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, laikys mėne
sini susirinkimą trečiadieny, gegu
žės 7 d., 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 8133 South 
Halsted St. Visi savininkai malo
nėkite susirinkti laiku, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turim aptarti.

Nut. rašt. S. Kuneviče.

Bridgeportas. — Gegužės 6 dieną 
įvyks susirinkimas Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus Draugijos, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Auditori
jos salėj. Gal jau visiems yra ži
noma, kad Šv. Kaz. Karalaičio Drau
gija yra susivienijusi su šią Draugi
ja. Todėl prašome visus narius 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti.

— Valdyba.

So. Chicagą. — S. L. A. 74 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 7 d., kaip 7 vai. vak., žino
moj svetainėj, Bessemer Park. Malo
nėkit būti laiku, nes turėsim svar
bių reikalų aptarti, taipgi nepamirš
kit su mokesčiais. Atsivestkit ir 
naujų narių prirašyti į kuopą.

Sekr. A. Pazarskas.

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 : 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

tel. Dearborn 0719
st.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogą 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymų. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

JEIGU jus manote dėti pamatą 
po savo namu ir jį remodeliuoti, aš 
mielai suteiksiu jums savo aproka- 
vimą. Aš atlieku visokį remodelia- 
vimo, taisymo, pamatų padėjimo ir 
cemento darbą už labai žemą kainą.

O gal jus norėtumėt mainyt? ikš 
priimsiu jūsų senąjį namą ir pabu- 
davosiu jums naują namą ant savo 
tuščių lotų, sulig jūsų pačių pienų. 
Jums apsimokės ateiti ir pasimatyti 

manim.
HENRY KOPLEWSK1, 

4018 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7947 arba 

Republic 8915

su

Pranešimas

PRANEŠIMAS

Su-

A

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

< VIŠTUKAI

Bandysiu reportuoti paeiliui 
visą vakarą. Pirmiausia kri
to j akį ir ausį šokiai, grie
žiant Jozavito ir Petruševičiaus 
orkestrai. Tuos vyrus girdime 
jau kas savaitę per p. Budriko 
radio valandas, deja mes jų 
nematome. Būtinas reikalas, 
kad kuogreičiausia išrastų ra
dio televiziją, kad tą orkestrą 
galėtume ne tik girdėti, bet ir 
matyti. Stigavoju, kad geres
nio teatro nesinorėtų matyti. 
Tai yra artistų orkestrą, kuri 
griežia ir lošia, ir lošia taip, 
kad pažiurėjus turi juoktis li
gi ašarų! Niekuomet nemačiau 
dar Miko su tokia ekspresija 
skambinant, ir jo kolegos Pet
ruševičiaus smuiką tampant, 
kitus tai 
kiant,
brązginant. Tikriausias “čap 
sui” kadrilius! ‘‘The youth 
likęs it”. O kur jaunuomenė 
mėgsta, ten ir augalotieji ne
pasiduoda.

SLA. 335 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadieny, 7:30 vai. 
vak., gegužės 7 4., 1930 m., p. Z. 
Mickevičiaus raštynėje, 2505 W. 63rd 
St., Chicago, III. Visi nariai atsi- 
lankykit parskirtu laiku ir atsiveski
te naujų narių prirašyti.

Valdyba.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks 
gegužės 7 d., 8 vai. vak., Bagdono 
svetainėj, 1750 S. rtlnion Avė. Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes turim 
išrinkti darbininkusi dėl Kliubo iš
važiavimo, kuris įvyks birželio 1 d., 
J. Savicko darže. Valdyba.

“seksofonu” kniau- 
lai įvairiais barškalais

nios O. Šukienė, p. šalauskie- 
nė, p. Em. Dočkienė ir kitos 
tuo tarpu atsidėję ruošė va
karienę. Veiklioji valdybos trio 
p-lė, A. Ančiutė, p. Butautis ir 
p. R. Šniukštas turėjo pilnas 
rankas svečius sutikdami ir 
tvarkydami. Jų visur pilna: ir 
šokant, ir pas bufetą, ir pasi
kalbėti jiems laiko atlieka. Pa
matęs juos šeimininkaujant,

Dr. Geo. Serner. lietuvis akių 
gydytojas praneša, kad nuo 
May 1, 1930 persikėlė į naują 
ofisą po numeriu 756 W. 35th 
Street, kampas Halsted St., du 
blokai nuo 3265 S. Halsted 
Street, kur pirmiau jo ofisas 
buvo.

Naujas ofisas yra įrengtas 
su Genothalmic Refraoting 
Room Equipment, kuris susi
deda iši vėliausiai išdirbtų prie
taisų, kokius galima gauti akių 
gydytojams.

Ofiso valandos nuo 10—12*

Telephone Yards 1829

Rezidencija: 2506 W. 69th St.

1 ? \ 1 ■1 J

©
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*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“SALLY”
dalyvaujant

MARILYN M1LLRR

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

CLASSIFIEDADS

10% PIGIAU Už VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
ti taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų/kambarius 
10% PIGIAUS Už VISA DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jusii noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

Financial
Finansai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių Jr
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

2%.

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

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičiui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

3131 — Pavasarinė suknelė. Tinka iš bile margos materijos, 
kirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krūtinę.

3299 — Elegantiška, naujoviška sporto suknelė. Tinka iš bile margo 
šilko. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3244 — Svečiuosna eiti paskiausias Paryžiaus modelis, galima siūdinti 
iš šilko arba aksomo, tik lengvaus. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

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

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

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ...... .... ..... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Baby Chicks
Vištukai

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

Paskolos 'suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Naujienų: Pattem Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, UI.
(Miestas ir valst.)

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko — vyrą ar
ba moterį — į Chilli Parlor biznį. 
9333 Cottage Grove Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS žmogus dirbti už 
floormaną ir policistą saugaus pa
dėlio bankinių skrynučių vaultuose 
South Sidėj. Turi kąlbėti lietuviškai 
ir angliškai ir turi išrodyti švarus, 
žvalus ir malonus. -

Rašykite
_ Naujienos, Box 1194, 

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

Exchange—Mainai
KAS TURIT senesni namą? Mai

nysiu ant geros bungalovv Marųuette 
Parke. Atsišaukit tuojaus L. .Jarusz, 
6109 So. Albany jkve., Hemlock 
9252.

NAUJĄ murini narna Po 5 kam
barius, mainysiu ant nedideles far- 
nios. Leon Jarusz, 6109 S, Albany 
Avė., Hemlock 9252.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
gera mokestis, nuolatinis darbas, 
2009 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
DOTbininkią ją^ikią

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti prie papso ir sandvi
čių. Lengvas ^darbas, patyrimas ne
reikalingas.
biskį
Justice £yrk.
ant

Pamokinsim. 
mokėti angliškai.

, Kambarys ir
vietos. Atsišaukite:

6062 S. State St., 
2 lubos

nuo 5 iki 9 vai. vak.
------- O-------

Turi 
Darbas 
valgis

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. 1319 Addison 
St. Bittersvveet 8370.

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

REIKALINGA mergina arba mo
teris į restauraną už indų plovėjų. 
5821 Roosevelt Road, tel. Cicero 
4557.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.
-------o------- . .

NAUJI IR BISKĮ VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Rąosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Aš TURIU tuojaus parduoti savo 
4 kambarių gražiausius rakandus, 
susidedančius iš augštos rūšies frie- 
ze seklyčios seto, germane riešuto 
valgomojo kambario seto, Onyx lem
pų, Wilton kaurų ir kitų gražių 
smulkiu reikmenų. Parduosiu at- 
kirai. 
iki 
gus.

Ateikite 
vidurnakčio,

šiandie bile 
atsineškite

laiku 
pini-

3040 W.
Aš apleidžiu miestą. x

62nd St.

PARDAVIMUI du gržųs garsaus 
lietuviu dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už $125. 
M. Jurgelionienė, Naujienos, Tel. 
Roosevelt 8500.

PARDAVIMUI Cherrer šio kaunte- 
ris, 14 pėdų ilgumo, 1 daržovėms 
išdėti lentynos ir kavai malti ma
šina. Atsišaukite 6459 S. Kedzie 
Avė., 2 fl.

$15 NUPIRKS gražų kaurą; $5 
nupirks Atwater Kent radio; skry
nia įrankių $5; mergaitės pavasari
nis kautas $2 ir fur kautas $4. 
5212 So. Troy St.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon vyrams su ar 

be valgio. Gera vieta. 2646 W. 43rd 
St., 2 lubos, j

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DIDELIS bargenas. Pardavi
mui 2 aukštų mūrinis namas, su 
sale tuščiu lotu ir 4 kamlmrių 
medinis cottage su beizmentu, 
iš priežasties savininkų mirties.

3557 So. Emerald Avė.

DtJONKEPYKLA 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. Ratine Avė arba Englewood 4678

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 rinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 ft&ršto 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 nupiikti 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 
PRADŽIĄ.

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.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba
rių flatas viršuj. Mūrinis. Randa
si 3139 S’. Halsted St. Lotas 25x- 

bizniui. 
$13,500. 
mėnesį.

125.
Mažas 
Flatas

Tinka bile kokiam 
{mokėjimas. Kaina 
išrenduotas už $40 j 

O’CONNOR 
tel. Franklių 4465.

BIZNIAVAS namas parsiduoda su 
bizniu ar be biznio, Restaurantas ir 
Kotelis, biznis išdirbtas per 35 me
tus, ant didelio bizniavę streeto ir 
prie geležinkelio stoties. Priežastis 
pardavimo, turiu daug namų ir nega
liu apžiūrėti gerai. 2 Broadway, 
Melrose Park, III. Tel. Melrose Park 
624. Klauskite Mrs. Širmulis.

JMOKRT $600, nupirksi labai gra
žią vištų auginimo fanną, visi įtai
symai, 4 ruimų namas, gražus sod- 
nasi prie gero kelio, 4o minučių 
atvažiuoti į miestą. Parduosiu labai 
pigiai arba mainysiu ant namo, Jo
to ar biznio.

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

Yards 6751

YPATINGI MAINAI
Gali pirkti namą ir sykiu biznį, 

kurį ir moteris galėtų vesti, patiri- 
mas ir mokėjimas ne svarbu, nes 
aplinkui keli blokai negali niekas 
uždėti biznio —• ten rezidencijų dis- 
triktai — tiktai tuose namuose, kur 
neseniai 
laikyti, 
davimui: 
o trečias 
lietuvių;
ir SENIVIEMS ŽMONĖMS pasida
ryti puikų pragyvenimą. Reikia tu
rėti po keletą tūkstančių įnešti.

2) Turiu pigių katedžių ir kitokių 
namų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA, 
1748 W. 86 St. Roosevelt 8500

uždėta — tegalima bizni 
Turiu 3 tokius namus pan- 
2 randasi Brighton Parke, 
Marųuette Parke — tarp 

gera proga BEDARBIAM

j.ru

