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Parkeris Nepatvirtintas Į 
Augščiausį J. V. Teismą
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Senatas 41 balsu prieš 39 atmetė preziden
to Hooverio nominuotąjį žmogų, prieš 
kuri darbininkai kėlė protestą

WASHINGTONAS, geg. 7. 
— Senatas šiandie 41 halsu 
prieš 39, vadinas dviejų balsų 
dauguma, atmetė teisėjų Johną 
J. Parkeri kaip Augščiausio 
Jungtinių Valstybių teismo na- 
ri.

Po to, kai prezidentas Hoo- 
veris nominavo Parkeri į Aug
ščiausio teisino narius, Ame
rikos Dairbo Federacija, laiky
dama tų North Carolinos tei
sėją darbininkų priešu; ipakėlė 
protestą. Protestavo prieš jo pa
skyrimą ir negrų organizaci-

savo 29 republikonų senatoriai 
ir 10 demokratų. Prieš — 17 
republikonų, 23 demokratai ir 
1 farmerdalbor (Minnesotos se
natorius Shipstead). .

Tarp republikonų, balsavu
sių prieš 'Parkerį, buvo abudu 
VVisconsino senatoriai, La Fol- 
lette ir Blaine; Illinois sena
torius Deneen; abudu North 
Dakotos senatoriai, -Frazier ir 
Nye; Idaho senatorius Borah; 
abudu Nebraskos senatoriai, 
Norris ir 110well; Indianos se
natorius Robinson; abudu Mi-

jos, kurios randa Parkeri nusi
stačiusį prieš negrus. Senate 
dėl to ėjo ginčai per dešimtį 
dienų, ir pagaliau šiandie Par
kerio paskyrimas tapo senato 
atmestas.

Už Parkerio patvirtinimą 
Augščiausio teismo nariu bal-

Motina nužudė savo 
7 vaikus, nepajėgda

ma jų išlaikyti
Jos vyras sėdi kalėjime, ji pa

ti pelnėsi duoną sau ir vai
kams laikraščių pardavinė
jimu

■COLUlMBUiS, Ohio, geg. 7. 
— Vietos gyventoja, Mrs. Ethel 
Geller, 44 metų amžiaus, ėmus 
revolverį nušovė septynis savo 
Vaikus, dėlto kad nepajėgė jų 
iškinkyti.

Tai padarius, moteriške pa
ti šovėsi, bet tik susižeidė, ir, 
galbūt, dar pasveiks.
> Mirs. Geller buvo du kartu 
ištekėjus ir yra vienuolikos 
vaikų molina. Kiti vaikai yra 
ją apleidę, o vyras sėdi kalė
jime už kriminaliniu nusikal
timą. Mrs. Geller pelnėsi duo
nų sau ir savo šeimai j>arda- 
vinėdama laikraščius.

Paliktuose laiškuose kitiems 
savo vaikams ji skundžiasi 
esanti be galio pavargus ir taip 
gyventi ilgiau nebepajėgianti.

Nužudytų vaikų jauniausi 
buvo dvyniai 3 metų, vyriau
sias— 19 metų amžiaus.

Negras siūlėsi pasiduo
ti, bet jj nušovė

BURLINGTON, Kan., geg. 
7. — Pabėgęs iš Kansas City 
ligoninės pamišėliams, negras 
Clarence Hayes vakar vakarą 
(pašovė du policininku. Kuo
pos žmonių gaudomas, ir ma
tydamas neištruksiąs, negras 
bandė pasiduoti, bet gaudytojų 
buvo nušautas. «

OREI
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; žymiai vė
siau; stiprus mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 700 ir 770 F,

Šiandie saule teka 5:38, lei
džiasi 7:55. Mėnuo leidžiasi 
3:17 ryto.

Kaina 3c c

chigano senatoriai, Couzens ir 
Vanderberg; Minnesotos sena
torius Schall, etc.

Nuo 1894 metų tai dar pir
mas atsitikimas, kad senatas 
atsisakė patvirtinti prezidento 
nominuotą į Augščiausią teis
mą asmenį.

Kinuose maištinin
kus kovos vokiečių 
lavinta kariuomenė
Vokiečių karo technikai, daly

vavę pasauliniame kare, la
vino organizavo ją per dve
jus metus

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 7. 
— Gen. Čiang Kaišek, tauti
nės Kinų valdžios galva ir vy
riausias kariuomenės vadas, 
vakar formaliai prisaikdino ak
tingai tarnybai naują, vokie
čių karininkų išmiklintą, armi
ją iš keturių pilnų batai i jonų 
infanterijos, artilerijos, kava
lerijos ir inžinierių korpuso.

Tai yra geriausiai išlavinta 
ir geriausiai aprengta ir ap
ginkluota kariuomenės dalis. 
Jai suorganizuoti ir išlavinti 
vokiečių karo technikams, ku
rių, jei ne visi, tai (tąuguma 
tarnavo pasauliniame kare, už
ėmė beveik dvejus metus, ir 
dabar ji bus pasiųsta prieš taiai- 
štą keliančius prieš tautinę val
džią generolus.

Gen. Čiang Kaišek savo kal
boj pareiškė, kad vyriausybė 
trokštanti išvengti kovų ir 
'kraujo liejimų, bet kadangi 

tautinės revoliucijos laimėji
mams ir krašto vienybei gre
siąs pavojus, tai maištininkams 
patrempti tenką imtis aštrių 
priemonių.

Per balandi Fordas pri
kepė 206,340 automo

bilių ir trokų
DETROIT, Mich., geg. 7.— 

Ford (Motor kompanija prane
ša, kad šiemet per balandžio 
mėnesį buvo pagaminta 206,- 
340 Fordo automobilių ir kro
vinių vežimų.

Pernai per tą patį mėnesį 
buvo pagaminta 191,190 auto
mobilių ir krokų.

Vyras norėjo gauti “di- 
vorsą” — nušovė ji
SHELBY, Mont., geg. 7.— 

Del to, kad vyras, Dan Bar- 
nett, darbininkas, atsisakė iš
traukti iš teismo bylą dėl iš
siskyrimo, jo žmona nušovė jį. 
Mrs. Biarnett tapo suimta.
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Amerikos juros ginkluotės apribojimo konferencijos, kuri įvyko Londone, delegatai. Iš kairės 
j dešinę: Francis Adams, laivyno sekretorius; Henry L. Stimson, valstijos sekretorius; Joseph

T. Robinson ir Dwight W. Morrow

Siūlo $377,036,000 
laivyno reikalams

Londono sutarties padariny iš
laidos laivynui po 1931 me
tų sumažėsiąnčios

VVASHiI'NGTONAS, geg. 7. 
— Aitstovų buto apropriacijų 
komisija šiandie pasiūlė skirti 
laivyno reikalams 1931 iždo 
metams $377,036,000, kurių 
$57,365,000 eitų karo laivams 
modernizuoti ir statyti.

Komisija pareiškė, kad jeigu 
Londono laivynų sutartis bu
sianti ratifikuota, tai milžiniš
kos išlaidos laivynams suma
žėsiančius, bet 1931 metų biu
džetas dpr maža tebusiąs pa
liestas.

Indų nacionalistų va
das dirbąs dėl tai

kos su britais

BOMBĖJUS, Indija, geg. 7. 
— Šiandie į Bombėjų atvyko 
V. J. Patel, neseniai rezigna* 
jvęs Indijos seimo (pirminin

kas, ir, kaip girdėt, atvyko jis 
ne kairiauti, bet taikos dary
ti.

Paitel, kuris laikomas vienu 
pavojingiausiu 'britams žmo
gum- Indijoje, kaip girdėt, ry
toj rytą iškeliausiąs j Gujerato 
distriktą, suimto Mahatmos 
Gandhi tvirtovę, tikslu prikal
binti vietos indų nacionalistus, 
kad jie paliautų bpikotavę vy
riausybės valdininkus.

iPatel, kuris laikė konferen
cijas su Indų kongreso prezi
dentu Pundit Nehru ir kitais 
kongreso vadais, norįs šiek 
tiek apraminti nacionalistų 
bruzdėjimą ir paruošti kelią 
deryboms su britų vyriausybe 
dėl suteikimo Indijai domini
jos teisių.

300 “karo motinų” iš
plaukė i Franciją savo 

sūnų kapų lankyti

NEW YORKAS, geg. 7. — 
Garlaiviu America šiandie iš
plaukė. į Europą 3(M) vadina- 
|mų karo motinų, per pasauli
nį karą žuvusių savo sūnų ka
pų Francijoje aplankyti.

Šiandie išplaukusios sudaro 
tik pirmą grupę visų 5,000 mo
tinų, kurios keliaus kapų lan
kyti. Antras kontingentas iš
plauks gegužės 13. Visą jų ke
lionę apmoka Jungtinių Val
stybių valdžia.

Policijos inspektorius 
nušovė generolą

MEKSIKOS IMIEST'AS, geg. 
7. — Cuernavacoj tapo nušau
tas generolas Ignacion Basti- 
da, buvęs revoliuci ninku vado 
gen. Zapatos padėjėjas. Nušo
vė; jį Ernesto Velez, policijos 
inspektorius.

Sako “čeką” priver
tus rabiiius pasira

šyt deklaraciją
RYGA, geg. 7. >— Pirmesni 

pranešimai apie tai, kad slap
toji sovietų žvalgyba Ge-Pe-U 
verste privertė kai kuriuos Uk
rainos žydų rabinus pasirašy
ti pareiškimų, busią žydų ti
kyba ir dvasininkai sovietijoje 
nepersekiojami, dabar patvir
tinami.

Tą neva rabinų deklaraciją 
buvo priversti pasirašyti: Ode
sos rabinas Fridmanas, Polta
vos rabinas Grinpresas, Char
kovo rabinas Tumarkinas, Cher- 
sonės rabinas Razinas ir ke
letas kitų.

Paskutinę minutę tačiau so
vietų žvatlgyba nutarė tos “de
klaracijos” neskelbti, dėlto kad 
užsienių spaudoj jau buvo pa
sirodę žinių, kad rabinų para
šai ipo ja buvo išgauti prie
vartos keliu.

Mrs. Taft davė Cincin- 
nati Universitetui $2,- 
000,000 “humanizmui”

CINCINNATI, Ohio, geg. 7. 
— Turtinga našlė Mrs. Annie 
Taft, nabašninko buvusio pre
zidento NVilltomo Hovvarda 
Tafto brolienė, padovanojo Gin
ei nnati Universitetui 2 mili
jonu dolerių “humanizmui” 
studijuoti.

Garsaus franeuzų tapy
tojo sūnaitis suimtas 

už meno klastas
MEiLUN, Franci j a, geg. 7. 

f- čia tapo suimti Jean Char
les Millet, garsaus franeuzų ta
pytojo sūnaitis, ir Paul Gazot, 
kaltinami dėl meno kurinių 
klastavimo.

Susekta, kati jie turėjo įsi
taisę visą fabriką, kuir buvo 
gaminamos garsių senesnių ta
pytojų paveikslų kopijos, ku
rias jie pardavinėjo neišmanė
liams turčiams kaip originalus, 
ir imdavo didelius pinigus.

BUENOS AIRES, Argentina, 
•geg. 7. — Mendozos provinci
joje buvo jaustas žemės dre
bėjimas. .

66 asmenys žuvo per 
audras Texase

4, 
šimtai kitų sužaloti; įvairiose

vietose padaryta didelių nuo
stolių

DAIJLAS, Texas, geg. 7. — 
•Texas valstijoj siautė smar

kios, tornadų pavidalo, audros, 
per kurias, (kaip apskaičiuoja, 
buvo užmušti ne mažiau kaip 
66 asmenys, o šimtai kitų su
žaloti. Įvairiose vietose gyven
tojams, ypačiai farmeriams, 
padaryta didelių nuostolių, ku
rie bendrai siekia apie pusę 
milijono dolerių.

Skaudžiai nukentėjo mieste
lis Frost, Navarro kauirtėj, kur 
dvidešimt šeši (asmenys buvo 
užmušti ir visas biznio dis- 
triktas beveik visai sunaikin
tas.

Per žemės drebėjimą 
Indijoj žuvę apie 

600 žmonių ,
RANIGOON, Burma, Indija, 

geg. 7. ,— Paskiausiais apskai
čiavimais, per praeitą pirma
dienį įvykusį žemes drebėjimą 
Pegu mieste žuvo 400 žmo
nių, o Rangoone užmuštų ir 
sužeistų buvo daugiau kaip 
200.

Bet tikro žuvusių žmonių 
skaičiaus vis dar nėra žino
ma, ypačiai iš provincijos, ka
dangi susisiekimas su įvairio
mis vietomis yra sutrukdytas.

Miesto gyventojai indai šitą 
baisų žemės drdbėjimą laiko 
kaiip Dievo bausmę už indų 
nacionalistų vado, Mahatmos 
Gandini, suėmimą. Po žemės 
drebėjimo, Rangoone įvyko 
riaušių, kurių metu indai plė
šė nuo praeivių užsieniuose ga
mintus rubus ir juos degino. 
Riaušės buvo policijos numal
šintos, tačiau vėliau jos vėl 
atsinaujino.

Rangoone nedaug trobesių 
išliko visai (sveikų, o Pegu 

mieste beveik visi namai su
naikinti arba skaudžiai ga
dinti. '

Ispanija užgynė politi
nius respublikininkų 

mitingus Madride
/MAORIDAS, Ispanija, geg. 

7. — Del prasidėjusių praei
tą ketvirtadUenj (riaušių, vy

riausybė, užgynė politinius res
publikininkų mitingus ir agita
cijos kalbas.

Universitetas, dėl studentų 
neramumų, pasilieka uždary
tas. ,i ii ' Ji

Daug mokyklų vaikų 
serga raupais

DANVILiLE, III., geg. 7. — 
Čia ir, ypačiai, AHertone pa
plito raupų liga. Raupais ser
ga daugiausia pradžios moky
klų vaikai, nore serga taipjau 
ir suaugusių.

Lenkų socialistai 
prieš Pilsudskį

Įspėja valdžią nuo bet kurios 
karo avanturos prieš sovie
tų Rusiją

VARŠUVA, geg. 7. — Lenkų 
socialistų partija priėmė rezo
liuciją, 'atkreiptą prieš marša
lo (Pilsudskio valdžią. Savo re
zoliucijoje Socialistų partija pa
sisako už taikos politiką tiek 
viduj, tiek su užsieniais. Par
tija pareiškia, kad vyriausias 
lenkų tautos uždavinys yra iš
laikyti sandarą su visomis val
stybėmis ir nieku budu nesi
leisti, kad vakarų kapitalistai 
įtrauktų Lenkiją į bet kurią 
karo avanturą rytuose, vadi
nas prieš sovietų Rusiją.

Lenkijos santykiais su Vo
kietija lenkų socialistų parti
ja yra palankiai sunistačius, ly
giai kaip ir santykiais su so
vietų Rusija. Savo rezoliucijo
je partija pabrėžia, kad len- 
kų-vokiečių susiartinimas įvyks 
tik lenkų ir vokiečių socialis
tams ben dradarhiia.u j ant.

Daug gyventojų nu
kentėjo nuo girių 

gaisrų rytuose
NEW YORKAS, geg. 7. — 

Girių ir brūzgynų gaisrai rytų 
valstijose vis dar tebesiaučia, 
nežiūrint dedamų pastangų 
juos likviduoti. Girių ir brūz
gynų gaisrai ypaičiai Ne,w Jer- 
sey valstijoj sunaikino daug 
farmų ir šiaip gyventojų na
mų, taip kad, kaip apskaičiuo
ja, apie 5,000 asmenų liko be 
pastogės. Nukentėjusiais rūpi
nas Raudonasis Kryžius ir gu
bernatorius Larseno įsakymu, 
nacionalinės gvardijos inten
dantūra.

Davatkos gražiai vai- 
kus išauklėja

UILYTĖLĖ, Rokiškio v. — 
Balandžio mėn. 2 d. R. Gri
gonis pastebėjo, kad iš jo so
dybos iškirsta 74 medeliai. Kir-* 
tejas susektas ir pasirodė di
delių davatkų sūnūs.

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

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

H MM BENO S
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Milwaukės bombis- 
tas paleistas iš ka
torgos Ugnies Žemėj
Argentinos prezidentas susimi

lo Rądowitzkiui, už bombos 
metimą pasmerktam iki gy
vos/ galvos

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 7. — Prezidento Yrigo- 
yeno malone tapo iš kalėjimo 
paleistas Simonas Radowitzky, 
anarchistas ir bombininkas, ku
ris už metimą bombos Buenos 
Airese ir trijų žmonių užmu
šimą buvo pasmerktas kator
gai iki gyvos galvas ir išsiųs
tas į baudžiamąją Ushuaia ko
loniją Ugnies Žemėje — patj 
toliausią pietuose kalėjimą pa
sauly.

Paleistas iš katorgos, Rado- 
witzky tačiau nebegalės grįžti 
į Buenos Airesą nei pasilikti 
Argentinoje. Jis bus pasodin
tas laivan ir i >iųstas į Monte- 
video, Uirugu joj, iš kur jis, 
jeigu gaus leidimą, galės grižr 
ti i Jungtines Valstybes plas 
savo tėvus, kurie gyvena (Mil- 
waukee, Wis. Tėvų maldavimu 
Argentinos prezidentas tik ir 
susimilo Bado\vitzkiui.

Radovvitzky pirmą kartą bu
vo Įkalintas už metimą bom
bos Buenos Airese, kurios tuo
met buvo užmušti policijos vir
šininkas ir jo sekretorius. Prieš 
teismą, Radowitzky bandė nu
sižudyti, bet tik susižeidė. Jis 
buvo nuteistas katorgai Ugnies 
Žemej iki gyvos galvos, bet 
1918 metais iš ten pabėgo j 
Čilę. Čilėj tačiau buvo suim
tas ir sugrąsintas atgal į ka
lėjimą. Suimant, jis dar nuko
vė vieną (policijos agentą.

20 komunistų maišti
ninkų krito Indo- 

Kinuose
HA'NOI, Indo-Kinai, geg. 7. 

— Maištiniitkų būrys, komu
nistų vadovaujamas, įsiveržė į 
koncesiją Vinh apielinkeje ir 
nukovė keturis asmenis. Poli
cija ir kareiviai atakavo puo
likus ir 20 jų nukovė, 25 su
žeidė, o 90 suėmė.

HOLLYWOOD, Cal., geg. 7. 
— De Longpre parke šiandie 
tapo atidengtas paminklas Ru- 
dolphui Valentino, žinomam 
filmų aktoriui. Parkų komisi
ja su dideliu nenoru davė pa
minklui vietą.
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KORESPONDENCIJOS
Milwaukee, Wis

Nors jau apie 16 d. vasario 
įvykius ir prakalbas vėlai ra
šyti, bet paaiškinus priežastį, 
manau, milwaukiečiai bus pa
tenkinti.

SLA. 328 kp. parengė pami
nėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės prakalbomis ir progra
mų, apie ką buvo rašyta savo 
laiku. Laike to paminėjimo 
buvo suruošta kolekta dėl Kul
tūros reikalų Vilniaus krašte, 
pasiuntimui Kultūros Draugijai 
Vilniuje.

Aukojo: po $1—M. Zutelienė, 
K. Vaitas, VI. Zimavičius, An
tanas Mileris, Jonas Kainaus- 
kas, A. Gikienė, Stasė Beržie
nė viso $7.C0; smulkių $5.32. 
Viso labo surinkta $12.32. Pri- 
siunčiu money orderį, prašau 
Išsiųsti pažymėtai draugijai.

Susivėlinome su siuntimu pi
nigų,nes laukiau 328 kp. susi
rinkimo, maniau kad iš kp. iždo 
bent penkinę pridėsime. Bet dėl 
tūlų priežasčių nepasisekus su
sirinkimo sušaukti, ilgiau rieb- 
laukęs siunčiu.

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir pas mus Maskvos bernai 
trukdo visokiais budais naudin
gą darbą dirbti, ir atitraukia 
paklaidintus narius nuo susi
rinkimų. Bet tas ilgai negel
bės; pamatysime ateityj, kad 
ir tie kliudimai, ir kvailinimas 
narių netoli nuves.

—Antanas Beržas.
šia auką, $12.32, “Naujie

nos” perdavė chicagiškiaM Vil
niaus* Vadavimo Komitetui, ku
ris ją tuojaus pasiuntė Vilniaus 
Kultūros Draugijai, jos pirmi
ninko, Dr. D. Alseikos, vardu. 
Visiems auktoja'ms ir rengė
jams tariame nuoširdų ačiū.

—K. P, u anas, 
Vilniaus Vadavimo K-to Ižd.

Detroit, Mich
Kontestas baigiasi

jau | 
ma-

“Naujeinų” kontestas 
kaip ir baigiasi. Beliko 
žiau nei mėnesis laiko. 1 
per tas keliolika dienų dar gali
ma daug kas padaryti. Nors 
kontestui buvo paskirta trys 
mėnesiai, bet kaip dol musų 
tai gana trumpas laikas. O tai 
todėl, kad gal jokiame kitame 
mieste lietuviai nėra taip išsi
mėtę, kaip Detroite. Nors mu
sų kontestantai dirba gana 
gerai, bet visgi jie negalės ap
eiti visų tų lietuvių, iš kurių 
butų buvę galima gaut; prenu
meratų “Naujienoms”.

Praeitą šeštadienį sumaniau 
ir aš pagelbėti musų darbuoto
jams. Aplankiau keletą lietu
viškų šeimynų. Ir pasekmės bu- 

Gavau keletuvo gana geros.
skaitytojų. Kai kurie jų dc- 
troftiečiams gana 
tami. Tai Šimanskis, kuris yra 
SLA. 352 kuopos raštininkams. 
Jis yra pavyzdingas puikaus 
mūrinio namo savininkas. Turi 
gražią šeimyną užsiauginęs. 
Pradėjome kalbėti apie laikraš
čius. Jis ir sako: Taip mum§ 
dienraštis yra labai reikalin
gas, nes mes pradedame gyven
ti, kaip ir kitos kultūringos 
tautos, —turime savo valstybę,
tinime pasižymėjusių atletų ir me pranešama, kad vienas mu- 
dainininkų. Mums yra pravar- sų išrinktas delegatas pareitais 
tu apie jų veikimą žinoti. Na, į metais 
o be dienraščio tai butų sunku 
Štai septinkė ir tegul “Naujie
nos” lanko musų namu.

Iš ten 
Zigmontas.
yra gana gera dainininkė, 
turi malonų 
priklauso 
Pastebėjau 
laikraščių 
“Margutį’ 
ir t.t.
tienė pareiškė, jog “Laisvės” 
ji daugiau nebeskaitysianti. 
Per keletą metų ji skaičiusi tą 
laikraštį ir buvusi jo didelė rė
mėja. Bet “Laisvė” jai atsi-

gerai pažį

mokėjusi tuo, kad įžeidusi ir 
apšmeižusi ją. Nuo dabar jo 
skaitysianti “Naujienas”, ku
rias ir užsiprenumeravo.

—J. Am-se.

VVilkes Barre, Pa
Iš SLA. 7-to Aps. suvažiavimo

Bal. 27 d. įvyko 7-to Apskri
čio suvažiavimas. Apskričio 
pirm. V. Kamarauskas atidarė 
suvažiavimą 1:30 vai. po pietų. 
Paskyrė mandatų komisiją. Kol 
mandatus tvarkė, pakvietė pa
kalbėti Dr. Velyvį iš Edvvards- 
ville. Mandatų komisija pra
nešė, kad viso delegatų daly
vauja 91. atstovaudami 24 kuo
pas.

Rinkta suvažiavimui pirmi
ninkas. Didele balsų daugu
ma išrinktas M. A. Raginskas. 
“Progresyvis” gavo 27 balsus.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad 7-tas Apskritis neblogai 
stovi. Viso pinigų turi $613.91.

“Progresyviai” buvo padavę 
dvi rezoliucijas. Vieną prieš 
naująją konstituciją, kitą dėl 
J. Siurbos prašalinimo iš SLA. 
Abi rezoliucijos buvo atmestos. 
Du nariai atsišaukė, prašydami 
pagelbos. Vienas iš 
iš SLA. 5 kp., kitas 
Barre, SLA. 35 kp.
IX) $30.00 kožnam.

Vienas narys leidžia laikrodį 
išlaimėjimui. Nutarta. kad 
Apskritis nupirktų tikietų už 
$5.00.

Ncikurios kuopos atsišaukė į 
7-tą Apskr. prašydamos para
mos, nes trūksta pinigų siųsti 
delegatus į seimą. “Progresy
viai” sujudo. Bet dauguma 
balsų nutarta paskirti iš Ap
skričio iždo $250.00 ir tapo iš
rinkta komisija iš trijų delega
tų, kuri tvarkys delegatų va
žiavimo reikalą.

Į komisijų įeina šie: v. Ka
marauskas, M. A. Raginskas jr 
M. J. Kvietkus.

Turiu pažymėti, 
gresyvių
Praeitame suvažiavime 
savo pasekėjų 33, o šiame 
27.—Reporteris.

Gegužės 4 d. SLA. 212 kuo
pos Dailės Ratelis German 
American Home svetainėj tu
rėjo savo metinį koncertą. Ga
lima pasakyti, kad Dailės Ra
telis po vadovyste chicagiečio 
K. Steponavičiaus pasirodė ga
na puikiai. Sudainavo itin vy
kusiai. Ir solitė p-lė M. Wil- 
liams gana gerai dainavo. Ma
tyti, jai sekasi dainavimas. Ga
lima tikėtis, jog su laikui mes 
susilauksime tikrai geros dai
nininkės. Turiu pasakyti, kad 
vyrų kvartetas, išėjo prastokai.

Pirmą kartą man teko girdė
ti ponią Steponavičienę (Salo 
veičikiutę). Tai tiesiog žvaigž
dė tarp lietuvių. Jos balsas 
didelis ir gražus. Patiko man 
ir p. F. Jakavičius bei merginų 
trio: panelės V. Stradomskaitė, 
O. Barkiutė ir O. Skeveriutė. 
Pastarieji penki visi iš Chica- 
gos. K. Steponavičiaus trupe 
savo balsais mumis žavėte ža
vėjo. žodžiu, muzikaliu atžvil
giu koncertas pavyko visai ge- 

pub-

per veidų. To pakako. Vyrai į- 
tužo ir savo gaspadorių tiek 
aplamdė, kad tasai turėjo į li
goninę važiuoti.

—Ten buvęs.

Calumet City, III,
Pereitų metų rugpjūčio mė

nesyj tapo užmuštas automobi
lio mano draugas Kazimieras 
Baudoms. Jei kas norėtų apie 
iraibašninkų gauti daugiau in
formacijų, lai tegul kreipiasi į 
jo moterį Uršulę Raudonienę, 
412 — 155th PI., Calumet City, 
111. — Jonas Nosikas.

Mainierių gyvenimas
Sugriauti lengviau kaip 

pastatyti

Plymouth, 
iš Wilkes 
Paaukota

kad “pro- 
frontas vis retėja, 

turėjo 
tik

Kenosha, Wis
Visko po biski

Gegužes 4 d. German Ameri
can Home svetainėj įvyko SLA. 
212 kuopos susirinkimas. Susi
rinkimas. kaip susirinkimas. 
Rodosi, nebūtų reikalo apie tai 
nei rašyti. Tačiau visgi negali? 
ma kai kuriuos dalykus apeiti 
tylomis. Būtent, tavorščių sau
valiavimą. Mat, kuopos pirmi
ninko simpatijos yra pa'krypu- 
pusior. į tavorščių pusę, tad jis 
kaikuriems jų duoda progos 

! sauvaliauti. Dalykas toks, Pil
domoji Taryba vienų tavorščių 
išbraukė iš narių tarpo už ne
mokėjimą duoklių. Maskvi- 
niams tatai labai nepatiko. Vie
nas tavorščius taip įsikarščia
vo, kad pradėjo kriminališkai 
šmeižti Pildomųjų Tarybą. O 
pirmininkas tylėjo ir leido tam 
nepraustaburniui kalbėti.

Toliau iš Centro sekretoriaus 
buvo skaitytas laiškas, kuria-

pasukau, pas ponus 
P-nia Zigmontienė 

Ji 
soprano balsų ir

"Ateities 
pas juos 

kaip tai:

chorui, 
visokių 

Tėvynę”, 
“Laisvę”

Tačiau p-nia Zigmon-

buvo neužsimokėjęs 
1 duoklių per keturis mėnesius ir 
todėl negali būti atstovu. To
kiu budu nuo musų kuopos be
pasiliko keturi atstovai, — J. 
Marcinkevičius (Martin), F. 
Povilauskas, Kasputis ir A. 
Kunca.

Kuopos valdyba raportavo, 
jog mirė kuopos narys Juozas 
Poška ir kad kuopa nupirko 
jam vainikų. Raportas priim
tas. Kuopa yra nutarusi, mi
rus savo nariui, pirkti vainiką.

Nariams patartina lankyti 
susirinkimus ir užkirsti ta
vorščių sauvaliavimui kelia. 

* ♦ ❖

savo 
žmo-

rai. Bet dėl oro šiltumo 
likos buvo mažokai. 

♦ * *
Koncerte sutikau seną 

pažįstamą p. Banį ir jo
ną. Tai stambus Kenoshos biz
nierius. Patyriau, kad gegu
žės 24 d. išvažiuoja į Lietuvą 
praleisti ten vakacijas. žada 
užtrukti apie ketvertą mėnesių. 
Sakėsi, kad laivokartes pirkęs 
“Naujienose”. Linkiu Baniams 
laimingos kelionės. 

♦ * ♦
Sutikau ir vieną tėvynainį iš 

Racinę. Tai mano geras drau? 
gas ir kalendorių agentas. Sa
kėsi, kad irgi važiuojąs į Lie
tuvą. Manąs ten pabūti kiek 
ilgesnį laiką. nes Racine su 
darbais esą visai blogi popie
riai. Antra, sunku esą ir tin
kamą gyvenimui vietą surasti. 
Padejavę apie visokius vargus, 
išsiskyrėva, linkėdami 
antram visokių laimiit.

Balandžio 24 d. buvo atvykęs 
kun. Mockus su savo misijomis. 
Nežinia kodėl žmonių atsilankė 
visai mažai. Matomai, nebuvo 
gerai išgaršinta. Misijas ren
gė L. Balso Draugija. Rengimo 
komisija, regis, susidėjo iš ta
vorščių. Toj draugijoj tarp 
tavorščių ir tautiečių eina peš
tynės. Ir atrodo, jog šiuo mo
mentu tavorščiai ima viršų. 
Kelis tautiečius jau ir aptak- 
savo. Gaila, kad draugijoj ky
la nesusipratimai. Tatai nieko 
gera nelemia.

viens

Teko patirti, kad p. II. La
banauskas (Laban) vėl apsigy
vens Kenoshoj po numeriu 
6631—llth Avė. Pirmiau p. La
banauskas čia yra gyvenęs per 
ilgus metus. Prieš septynerius 
metus jis išvyko į Cicero ir ten 
įsigijo namą. Ačiū Martin’s 
Rcalty agentūros patarnavimui, 
jam pasisekė sumainyti na
mais. Savo namą išmainė ant 
Kenoshiuj esančio namo. Dabar 
p. Labanaukas vėl turės progos 
veikti kartu su savo pažįstal- 
mais. O reikia pasakyti, kad 
p. Labanauskas yra daug vei
kęs Kenoshos draugijose, ypač 
SLA. 212 kuopoj.

—Kencshietis.

Calumet City, III
Iš musų gyvenimo

Pas mus lietuvių yra neper- 
daugiausiai, apie penkios de
šimtys šeimynų. Jaunimo beveik 
visai nėrg', bet užtat raipkisi pu
sėtinas būrys senbernių.

Kaip danguj, taip ir ant že
mės. Yra gerokas būrelis smar
kių katalikų, kurie priklauso 
prie Indiana Harbor parapijos. 
Kaikurie jų pardavinėja namie 
daryta. Neseniai buvo toks at
sitikimas. Vienas geras parapi- 
jonas 'buvo nepatenkintas savo 
kambarninkais 
biznio tedarė^-
nelę. Jausdamas esąs 
vyras, jis vieną diena 
savo kamlhari ui ūkams 
pirtį. Pradėjo priekabių 
O toliau ir daugiau: 
ceremonijų užvažiavo

nes jie mažai 
negero jo nami- 

tvirtas 
sumanė 
užkurti 
ieškoti,

be jokių 
vienam

Juozapas Stalinas, sėdėdamas 
savo Kremlio apkasuose tiek 
priaugino savo Amerikos ta- 
voršęius, kad visame New Yor- 
ke net keturios frakcijos atsi
rado, nekalbant apie Scott 
Nėaring frakcijų iš Vienos gal
vos, kurių pats Nearingas ant 
savo pečių nešiojasi;

Pirma yra Fosterio frakcija, 
pirma buvusi mažumoj, dabar 
Stalino įsakymu per telegramą 
iš KremHo, patapusi “didžiu
moj”, susidedanti iš paties Fos
terio.

Kadti nebebus lieiliibės

Amerikos bedarbė yra kur 
kas liūdnesnės natūros, kaip 
ją įsivaizdina. Tai yra vadi
namoji “tekniška bedarbė” 
(technological unemployment). 
Tai sunkus ištarti žodis, bet 
kur kas sunkesnis pergyventi. 
Tai yra, kad pradeda dėl ma
šinų atleisti iš darbo pusam
žius žmones, išaiškindami, 
jau perseni.

Kartais mums pasidhro 
la, matant kur pakrūmės
bėj suverstus senus automobi
lių laužus. Pamanai, juk su 
jais dar buvo galima važiuoti.

kad

gai- 
duo-

Bet" nematome, kad čia pat ap
linkui jau slankioja gatvėmis 
pulkai pusamžių žmonių, išmes
tų iš darbo, kaip nebetinkamas, 
išnaudotas, iščiulptas laužas. 
Tas dalykas turi surūpinti pa
čius, darbo žmones.

Kaip ii- kada bus pagelbėta, 
kad tokios žmogžudystes darb
daviai nebedarytų? Niekaip ki
taip ir niekuomet, kaip tik ka
da patys darbininkai bus susi
organizavę.

Kad sugriauti yra kur kas 
lengviau, negu pastatyti, tą 
tiesą ne tik Lewis žino. Tai 
visi žino, bet niekas kitas taip 
neišpraktikavų, kaip Lewis. 
Amerikos jungtinė mainierių 
unija (U. M. W. of A.) ėmė 
40 metų kol išaugo ligi 500,000 
narių, ir ėmė tik 10 metų, kol 
Lewis sugriovė tą milžinišką 
organizaciją, kad vos trečdalis 
beliko. Iš tij pačių likusiųjų 
yra geri 75,000 antracito mai
nierių. kurie Levriso mašinai 
visai mokesnių nebemoka, aiš
kindami, kokia nauda mokėti 
dar pinigus uzurpatoriams ir jų 
samdiniams bei gengsteriams, 
mobilizuotiems iš Lewis arti
mųjų pataikuhų.

Mainieriai yra pavargę be
mokėti mokesnius į uniją, ku
rioj tik ant popieriaus dar fi
gūruoja skaičiai, o yra lyg Go
golio negyvos dusios. Greitu 
laiku laukiama, kad reorgani
zuotoji mainierių unija susi
lygins skaičium su senąją. Le- 
wis .naguose pašilikusiąja. Jau 
kada Springfflkle mainieriai 
svarstė savo naują konstituci
ją, tai Le.WišA skubiai sušaukė 
savąją konferenciją Indianapo- 
lis, kuri susidėjo daugiausia iš 
negyvų dūšių, tai yra nebeesa- 
mu nariu.

Du fbičiuliąi
Koks skirtumas tarpe Lewis 

ir Stalino? 
kio, tik gal 
Maskvoj turi 
Indianapoly 
Springfielde rezidenciją.

■» Visa kita panašu kaip 
vandens lašai':

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

burna moka 
visas kitas

VYRŲ

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkšti? ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, 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.
OF1SO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d.
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
IR MOTERŲ

Lygiai kaip ta 
Tammany Hali

vaikas

besau- 
kraujo

Usakymas, —jo- 
oks kad Stalinas 

ofisą, o Lewis 
turi ofisą. o

du

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo* 

suotojas
Kai jus atsikeliare iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutj Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk oi Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Ikiį jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo. į

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių Vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
r pašalinimo nesmagumuose 

pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius —- reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

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

Kita buvo Jay Lovestone, 
kuri pirma taip pat buvo “di
džiumoj”, kol tas pats Juoza
pas iš Kremlio per telegramą 
paskyrė jį j “chvostistus”.

Trečia yra Trockio “Kanani- 
tai”, kuri pilna 
'papasakoti apie
frakcijas, kokie jie yra bomai. 
Tada yra ketvirta “Proletarų 
partija”, kaip produktas, pasi
daręs iš pirmųjų chemiško iš
sijungimo.

Scott Neariu# tapo ekskomu
nikuotas, kadangi jis parašė 
apie Ameriką knygą ne visai 
taip, kaip jam liepė koks ten 
Stalino pisoriukas Maskvoj.

Stalinas taip sufiksino Ame
rikos komunistus, kad šiandien 
kiekvienas pęnktas bolševikas 
yra partijos lyderis. Tie lyde
riai daugiau nė nenori, bijo
dami, kad neįsimaišytų nesta- 
liniško kraujo, 
airišė leidukė
veikėja, kuri pagimdė keturis 
vaikus, o kai atėjo eilė gim
dyti penktą, tai pareiškė nebe
norinti begimdyti, nes bijanti, 
kad neužgimtų žydukas, nes 
ji girdėjusi, kad tokia jau 
New Yorke mada esanti, kad 
kiekvienas penktas 
gimsta žydukas.

Bet ne tik bolševikai 
godami savo staliniško
grynumą, nebegimdo daugiau 
keturių narių kuopose, tą pat 
daro ir Lewis mainierių unijo
je. Jis taip pat “redusino” 
uniją ligi žemiau trečdalio, ir 
sėkmingai žengia prie ketvirta
dalio. Juo narių bus mažiau, 
juo ramybė bus didesne. O ka
da narių visai nebebus, tai bus 
visiška ramybė. Panašiai kaip 
West Virginia šerifas, kurs sa
vo laiku pareiškė, kad jo mai
nų distrikte niekuomet nebuvo 
jokio smurto laike streikų, ir 
kadą vienas reporteris paklau
sė kaip tai gali būti, kad West 
Virginia taip butų ramu, 
tas atsakė: “O, pas mus 
kai eina ramiai. Kai tik 
nieriai pradeda nerimti, 
nueiname, nušauname, ir jokių 
trubelių daugiau”.

Kam dar apie sovietus kal
bėti. Kol bus Lewis, ir čia 
pat viskas kaip sovietuose.

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

CHICAGO. ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

KONTESTASKONTESTAS

“MARGUČIO” KDNTESTAS
vyriausia *1 ocn

DOVANA 0l,tUU
2000 dol. Dovanų Išlošimui

’ — t!Registruokitės “Marguty

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką ‘‘NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą
i i A O T7 AJ J '

šeri- 
daly- 
mai-
mes

PRANEŠIMAS

nuosava

Avė.
Central

šiuo pranešu visiems savo 
draugams, pažystamiems ir kos- 
tumeriams, kad aš perkėliau sa
vo Real Estate ofią į 
namą, adresu:

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

Tel. Prospect 8759
Savo name Real Estate ofisą 

įrengiau moderniškai, 
nam suteiksiu greitą, 
gerą patarnavimą.

Perku, parduodu ir 
mus, farmas ir lotus, 
žemes reikalais visuomet kreip
kitės į mano ofisą.

J. N. Zewert & Co.

Kiekvie- 
mandagii ir

mainau na- 
Namu —

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

Tel. Prospect 8759

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

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

SKA1TYKIM IR REMKIM VIENINTELI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

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

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

nančiu musu brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

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

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

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

“Argentinos Naujienos”
San Martin G61

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

arba Money orderiais.

1 JU n O IK JU X AK A , 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. .

Kadangi 50 centų į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savų giminės.

Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseįti be laikraščio!

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

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

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon iš.drašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pravartu butų lietuviams,' Jį 
jei kurie užsiima “bravoro” ' 
oiznj, kiek dauginus apsisau
gotų, kad nepačiuptų į saiusų-

Iš Teisybės Mylėtojų 
D-sts susirinkimo

Teisybės Mylėtojų Draugys- 
tys protokolų raštininkas

—S. Nerkis.

Artinasi Svarbi Isto 
rinė Diena

Tai bus apvaikščioji- 
mas 10 metinių sukak
tuvių Lietuvos Steigia

mojo Seimo

— kon- 
(namus,

Įvyks ketverge, gegužio 
Lietuvių Auditorijoj

15,

Nuoseklus ginklas.
Iki šiol prohibicija nešė vien 

nuostolius randuč, taigi ?<ad 
gavus atlyginimą, valdžia už
simanė. pasinaudoti senais (už
mirštais) įstatymais 
fiskuoti nuosavybes
žemę etc.) tų prasikaltėlių, ku
rie patenka) bėdon. Tokiu bū
du valdžia mano išnaikinti but- 
legerius: vienus kiš į kalėji
mą, kitus uždarys į kempes 

lagerius, o tretiems atims 
nuosavybes.

Well, well, not so good!

Kelios pastabos prie 
Joniškiečių vakaro

Tuomet ji 
rinktų

laisve

sei

su-

Kiekvienas musų turime sa
vo gimines ir gerus draugus 
Lietuvoje, kurioj esame gimę 
ir augę. Kiekvienas musų no
rime, kad musų • giminės Lie
tuvoje turėtų laisvę; kad jiems 
butų geras ir žmoniškas gyve
nimas. Mes jiems nuolat pa
dedam.

Kuomet Lietuva taipo nepri- 
gulminga šalis, mums buvo di
delis džiaugsmas, 
turėjo savo žmonių 
mą.

Bet dabar...
Lietuvoje žmonių 

mindžiota.
Lietuvoje nėra seimo; nėra 

žmonių rinktos valdžios.
Dabar Lietuvoje viešpatauja 

karo stovis, priespauda, perse
kiojimas net ir visai nekaltų 
žmonių.

Kodėl Lietuvoje dabar yra 
tokia biauri padėtis?

Kodėl Lietuvoje bereikalo
šaudo žmones?

Kodėl Lietuvoje prigrūsti 
pilni kalėjimai politinių kali
nių?

Tie visi klausimai mums ru
pi, nors mes gyvename šioje 
šalyje. IMums rupi todėl, kad 
musų giminės turi kęsti visas 
tas skriaudas. O Lietuvos žmo
nės kenčia skriaudas (įaugiau- 
siai dėl to, kad ten nėra de
mokratijos, nėra žmonių rink
tos valdžios.

Ketverge, gegužio 15, Lie
tuvių Auditorijoj, kalbėtojai iš
aiškins plačiai apie visus mi
nėtus klausimus ir nurodys 
daug žingeidžių dalykų.

Taipgi bus puikus muzikalis 
programas.

Užtat, lai visi Chicagos lie
tuviai ir lietuvaitės atsilanko 
į šį didelį ir iškilmingą ap- 
vaikščiojimą.

A. žymontas.

Butlegeriams bus 
karšta

departa- 
justicijos

reikalau

Prez. Hooveriš yra nusista
tęs išsausinti kraštą. Tam rei
kalui ir pasekmingumo delei 
buvo pravestos nekurtos per
mainos prohiibicijos 
mente kaip lygiai ir 
skyriuj.

Toliaus prezidentas
ja iš Kongreso daugiau mili
jonų dolerių, kad vesti aštres
nę kovų prieš butlegerius.

Pastatydinti daugiau kalėji
mų ir šiaip valdžios (army 
camps), kariuomenės kempus 
paversti j nelaisvės namus — 
užtvarus — dėl butlegerių.

Chicagoj šturmuos.
Įvykinimui to prezidento nu

sistatymo, kaip žinoma, prohi- 
bicijos departamentas veiks 
dviem (duo platoon) plato
nais: vienas platonas veiks iš 
vietinio prohibicija? skyriaus, 
o kitais “crack” — parinktinis 
platonas siaus iš VVashingto- 
no.
Spėjama, kad jau Čikagoj (ran

dasi “crack troops” atsiųsti iš 
VVashingtono apie 200 specia
lių “probišenų”, kurie be mie- 
laŠirdystės paku tavos Vgrieš- 
ninkus”.

“‘Naujienų” 1C7 nr. gegužės 
6 d. Joniškiečių draugas ap
rašydamas įvykusį Joniškiečių 
Lankielą kaikurių darbuotojų 
nepažymėjo, nors, tiesa, ir jis 
pats sakosi, kad dar nėra ge
rai su visais Joniškiečiais chr- 
buotojaiis susipažinęs, tai už tai 
jam atleistina, nes žinau į Jo
niškiečių draugas dar tik da
bar turėjo progos imti daly- 
vumą pačiuose Joniškiečiuose.

Joniškiečių draugas labai 
plačiai ir simpatingai apraše 
Joniškiečių >L. K. Kliubo įvy
kusį vakarų. Man beveik nebe
lieka kas pridėti. Tai tik pa
pildysiu kas link musų gaspa- 
dinių, kurios nebuvo paminė
tos. Daug prie sutvarkymo va
karienės prisidėjo ponia Anta
nina Burnickienė, Į>-lė Mari
jona iPaugyte ir jos draugė. 
Taip pat Anikletas Rimdžius, 
Viktoras Kazimeraitis, ponia 
Anelė Dočkiene, puikiai atlik
dama savo užduotį ir taip pat 
dalyvaudama programe.

Prie bufeto darbavosi p. Ste- 
)onas Kaniušas, p. Stankus, p. 
Jankus, p. Gasparaitis ir ki- 
i. Reikia visiems iš tikro pa

dėkoti, kad taip daug ir nuo- , 
širdžiai pasidarbavo Joniškie
čių vakarienės laike. Ypatin- j 
gai reikia tarti ačiū specialiai 
valgių gamintojai, kad taip ga
biai visą darbų atliko ir tiek 

svečių i>avalgydino.
Prie progos priminsiu, kad 

šis Joniškiečių bankietas turė
jo naujų svečių. Buvo atsilan- 
<ę būrelis Chicagos visuome
nės darbuotojų, k. a. p. Tom- 
cevičius, Adomas Sabaitis, p. 
Vaidyla, J. Pronskus ir dau
gelis kitų, kurių ir pavardžių 
nebeatmenu. Malonu buvo pa- 1 
simatyti ir pasikalbėti su po
nia Briediene (Northsietė). 
Sako, nors mano sveikata (kar 
nekokia, bet j Joniškiečių va
karą turėjau atsilankyti būti
nai. Matyt, ponia Briedienė tu
ri didelios simpatijos Joniš
kiečiams.

Jau gavau patirti, kad dau
gelis po Joniškiečių vakaro yra 
pasiryžę stot į Joniškiečių Kliu^ 
bų nariais. P-lė Benedikta Šid
lauskaitė ir p-lė Lucija šim- 
kaitė įteikė man 
tų duoklę ir už 
lę užsimokėjo.

Ant galo turiu 
iš visų kolonijų
kę svečių, tik neteko matyti 
iš Melrose Pairk ir iš Rock- 
ford, III., kur taipjau yra Jo
niškiečių narių.

Tai triukšmingasis Joniškie
čių bankietas .jau praūžė. Gal 
materiališkai ir nesuteikė nau
dos, bet rengėjų tikslas ir ne
buvo pelnautis, o tik suteikti 
Chicagos lietuviams progos 
laisvai, ir Jinksmai, be išnau
dojimo, laiką praleisti ir supa
žindinti su Joniškiečių Kliubu 
ir jo darbuote. Tai ir viskas.

Vienas iš Komiteto.

Balandžio 27 d. musų drau
gystė turėjo rožini balių. Ka
dangi diena pasitaikė lietinga 
ii* prie, to kitos draugystės tu
rėjo įvairių parengimų, it*a'i pub
likos buvo noperdaugiausia. 
Draugystė turės deficito.

Bet už tai prie ' draugystės 
prisirašė apie 20 naujų narių 
—kas reiškia, kad draugystė 
pelnė.

Taip jau žymėtina, kad. Vys
kupo Valančiaus Draugyste 
prisidėjo prie Teisybės Mylėto
jų draugystės ir formalis susi
vienijimas Įvyks gegužės 11 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
apie 12 vai. dienos.

Reiškia, Teisybės Mylėtojų 
Draugystė užims vieną pirmųjų 
vietų tarp pašelpimų draugys
čių ir bus viena iš seniausių 
ir tvirčiausių draugysčių Chi
cagoj e.

Be kit-ko draugystė yra j- 
vestavus savo 
dinamą turtą, 
nuošimtį.

Prie 
klauso
skirtumo tikėjimo ir pažvalgų. 
Susirinkimai įvyksta kas antrą 
nedėldienį Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Įstojimas yra nupigintas 
pirmą pusmetį,—tik vienas 
leris.

Geis'tiira', kad kiekvienas do-1 eitais metais p. 
ras vyras ir moteris pri kiaušy-1 dalyvavo 
tų prie musų draugystės. Ime. Tada “Aušrelė

pinigus Į neju- 
kuris neša' 6

Iš Dženitorių vei 
kimo

nebuvo skaitlingas,
žiemos
^ad

kaip

nariai dar 
Kliubas jiaiu 

ir visi pava-

Dženitorių Kliubas laike su
sirinkimą gegužes 5 dienų. Su
sirinkimas 
tu r būt po 
nesužinojo, 
vėl atgijo
sariniai gyvūnai.

Po ilgų žiemos 
bas vėl laiko susirinkimus kas 
pirmų panedėlį kiekvieno me
nesio, 6201 (So. Kimbark avė.

Gana svarbus Kliubo užsi- 
brėžim-as. Turėtų visi dženi to
riai priklausyti ir lankytis į 
Kliubo susirinkimus. Kliulbas 
veikia apš vietos djarbe, sureng
damas išvažiavimus su dova
nomis, pasilinksminimais ir tau
tiškais žaislais. Nutarta sekan
tis susirinkimas šaukti atviru
tėmis. Taip pat nutarta reng
ti draugiškas išvažiavimas bir
želio mėnesio pradžioje. Kliu
bo* veikimą matysime toliau.

Kliubietis.

valandų Kliu-

jaunutė, tik ką susikurusi. Dar 
bar jau metų sena. Tos jos 
iškilmės yra kaip ir metinės 
iškibnjes. Ačiū pasidarbavimui 
p-lės Bigeliutės ir p. Uktverio, 
“Aušrelė” sėkmingai gyvuoja, 
'taipgi šiame vakarėlyje pasi
žadėjo kalbėti “Naujienų” re
daktorius p. Grigaitis. Jis čia 
retas svečias, Ciceros lietuviams 
bus žingeidu išgirsti. Bus su
lošta juokingas kūrinėlis v— 
“Cirkus”. Veikalėlis žingeidus: 
pilnas įvairumų — eina jame 
dainos, šokiai ir juokai. Šiam 
vakarui visą programų priren
gia p. J. Uktveris ir p-lė Bi- 
gcliutė. Galima tikrai tikėtis, 
kad programas bus įdomus. 
Lauksime svečių.

— Kvieslys.

muzikalis programas, kurį iš-

Dešimt metų
Gegužės 15 d. sueina lygiai 

dešimt metų kaip 1920 m. Kau
ne susirinko pirmas visoj Į sie
tuvos istorijoj parlamentas 
Steigiamas’? Seimas.

ši'tos 
vyrai

draugystes pri- 
ir moterys, be Cicero Naujienos

Bus čia konsulas.

per 
do-

Lietuvos konsulas, p. A. Kal
vaitis, mielai sutiko dalyvauti 
“Aušrelės” vakarėlyje, geg. 11 
d., iLiuosyibcs svetainėje. Pra- 

. Kalvaitis irgi 
Aušrelės” parengi- 

lar buvo

Tai buvo labai svarbus įvy
kis, nes per kelis šimtus metų 
svetimiems vergavusi Lietuva, 
pagalios, nusikratė jungo ir 
pradėjo savystdvi, nepriklau
somų gyvenimą.

Visuotinu gyventojų balsavi
mu išrinktas Seimas pirma die
nų paskelbė, kad Lietuva to
liau gyvens nepriklausomu nuo 
kitų valstybių gyvenimu ir kati 
ji tvarkys savo reikalus dern’o- 
kradiškai,, per Seimą, renkama 
dfe.'mokr.atįniu Ibudu, visų jos

gyventojų balsavimu.
Neilgai 'Lietuvos Seimas gy- pildys musų geriausios muzika- 

vavo. štai jau treti metaii, kaip | lės jėgos. Įžanga, padengimui 
tos žmonių atstovybės — Sei-'lėšų, tik 25c.
mo neturime, o valdžių yral Visi bukime, raginkime ir ki- 
pasigroibę ginkluoti karininkai tus būti. — S.
:r įvairus avantiūristai. Bet de-| 
lei to neturime nusiminti: vi-’ 
sur demokratijai teko eiti erš
kėčiuotu taku ir visur atsiry
davo nakties apuokų, kurie 

ūdydavo pastoti jai kelią. 
IM'cS, demokratijos šaliniu-' 

kai, įturime tuo iškilmingiau 
iminėti šias svarbias sukak

tuves — dešimties metų Lie
tuvos Steigiamojo Seimo. Mes 
turime sukuopti visas savo je-j 
gas ir {parodyti nakties ap<-1 
uokams, kad nors jie ir įsten
gė laikinai pasigrobti v atidžių 
ir pasmaugti Lietuvos žmonių 
laisvę, mes, išeiviai, nesame su 

’.ais apuokais, bet griežtai sto
jame už demokratijų ir Seimų. 
Jei mes pasirodysime skaitlin
gi ir galingi, tai tas paakstins 
ir pačią -Lietuvos liaudį drą
siau kovoti už savo teises, už 
savo laisvę. .

šis;.St. įSejmo paminėjimas 
bus gegužės 15 d., Liet. Audi-l 
tori joj. Kartu bus ir didelis

MOTINOS DIENOS
PROGRAMAS

iš W. C. F. L. Radio Stoties 
970 kilocycles,

Nedėlioi nuo 1 iki 2 v. no pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai — 
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705

pilnų šių me- 
įstatų knyge-

buvo apsilan-

M.ixwelui teks.
Kad panaikinus svaiginan

čius gėrimus, reikia panaikin
ti ir gaminimo prietaisus — 
aparatų išdirbystes — taigi su 
pikta akia “prohišenai” žiau
ri į Max.welą tuėgų. Galbūt 
kad maxviliečiai gali susih.uk-

Pataisymas: Pereitame Kliu- 
bo bankieto • aprašyme Joniš^ 
kiečių Kliubo valdybos narių 
tarpe vietoj p. R. Šniukštas 
turi būti p. R. Sniukas. \

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

r1

Išbandyk
Buick ir Marquette • 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.

JONAS SLEGAITIS
Lietuvis pardavėjasL*.____ 3 >

Moming to keep 
__  r Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or "Eye Beauty” Book

M odne Co., Dept II. S., 9 B. Olūo SuChicnf o

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO

10 METŲ
SUKAK TU VIV

APVAIKSCIOJIMAS
Gegužio 15 d., 1930, 8 valanda vakare

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halsted St.

Įžanga 25 Centai

Bus puikus programas ir geri kai bėtojai. Svarbus momentas! Būtinai atsilankykite visit

Kviečia
VISUOMENES DARBO SĄJUNGA



NAUJIENOS, Cldcago, III Ketvirtadienis, geg. 8, 1930
■ I ■ —— I ■ ■ ■■■■■II I ■ II I .... ............... .. —————M——■ II I ■■ I Į—.. I..........I ... ■ ■■■■■ .1.1 .■■■■ ■ — II ■ ■■ ■ ■ ■ ................ ...... ■ ■ ' «»

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina:

Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendx*ovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, IU. Telefonas Koosevelt 8500.

Chicagoje — paštu:
Metams ..............   $8.00
Pusei metų ................... v........ 4.00
Trims mėnesiams .—.............. 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1-50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ...........T......................... 18c
Mėnesiui ............................. -......  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............... „.......... $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ..... -............ 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..............-.................. $8.00
Pusei metų...................   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
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Orderiu kartu su užsakymu.

šoko jas skleisti, agitaciją varyti — nes Micįkevičius 
savo proto palinkimu visuomet buvo pirmų pirmiausia 
agitatorius. Per savo trumpą moksleiviavimo laiką už
sieniuose jisai įsteigė laikraštuką “Draugą”, skiriamą 
daugiausia besimokinančiai jaunuomenei. Tą laikraštė
lį jisai pats leisdavo, pats beveik vienas prirašydavo, 
pats šmugelio keliu gabendavo iš Prūsų į Lietuvą ir 
pats išplatindavo. Savo “Draugo” skaitytojus jisai ėmė 
organizuoti j kuopeles, ir tuo budu atsirado “Draugo” 
organizacija, kuri gyvavo iki rudens 1905 m., kada ji 
visa įstojo į Lietuvos Socialdemokratų Partiją.

Kaip Mintauja buvo pavertusi Mickevičių iš buvu
sio seminarijos kleriko agitatoriu-patriotu, taip Tilže 
su Bernu padarė iš jo agitatorių-revoliucionierių. 
“Draugo” ėjimo metais prasidėjo Kapsuko evoliucija į 
liaudininką ir socialistą. Būdamas Mintaujoje, Micke
vičius neretai išreikšdavo apgailestavimą, kad lietuvių

VALDŽIA, KAIPO DARBDAVYS

Jungtinių Valstijų kongrese yra įneštas bilius duo
ti pašto tarnautojams pusę dienos poilsio savaitėje. Šio
mis dienomis atstovų butas jį svarstė, bet nutarė, kad 
dabartiniu laiku esąs svarbesnis dalykas rūpintis “eko
nomija”, negu pašto tarnautojų poilsiu.

“Ekonomija” tečiaus nesulaikė kongreso nuo mo
kesnių sumažinimo biznio korporacijoms. “Ekonomija” 
netrukdo kongresui skirti šimtus milionų dolerių karo 
laivams.

Privatiniuose bizniuose Amerikoje darbininkai dau
gumoje jau dirba šeštadieniais tik pusę dienos. Dėdė 
Šamas, kuris yra turtingesnis už bet kurį privatinį biz
nierių, lengvai galėtų įvesti 44 valandų darbo savaitę 
visiems savo darbininkams. Ir taip butų padaryta, jei
gu to norėtų administracija.

Bet kai darbininkai neturi savo atstovų nei kon
grese, nei vyriausybėje, tai jų reikalų niekas ir nepai
so. Valdžia darbdavio rolėje elgiasi dar blogiau, negu 
dauguma biznierių.

KAPSUKO “EVOLIUCIJA”

Iš Baltgudijos lietuvių komunistų organo patyrė
me, kad Vincui Mickevičiui-Kapsukui šį pavasarį suka
ko 50 metų amžiaus. Tąja proga dabartiniai jo vien
minčiai paskelbė spaudoje keletą straipsnių apie Kap
suko nuopelnus “revoliuciniam proletariatui” ir įvai
rios bolševikijoje gyvuojančios lietuvių organizacijos 
siuntė jam pasveikinimus. Bus ne pro šalį ir mums pa
kalbėti apie tą evoliucijos kelią, kuriuo Mickevičius- 
Kapsukas atėjo į rusišką bolševikišką komunizmą.

Savo dvasiniam išsivystyme Kapsukas pergyveno 
kelias stadijas. Pabaigęs Mariaiųpolės gimnazijoje 5 
klases, jisai buvo nugabentas į dvasinę Seinų semina
riją, bet klerikavo neilgai, nes seminarijos vyriausybė, 
padariusi kratą, užtiko pas jį laiškų nuo gimnazijos 
mokytojo Staniškio (lietuvio) ir mokinio Jokūbaičio, 
kuriuose buvo minima lietuviška literatūra. Mickevičius 
buvo už tai pašalintas iš seminarijos ir atvyko į Minį 
taują toliaus mokintis. Čia jisai ilgokai mokinosi priva
čiai, rengdamasis laikyt ekzameną iš 6 klasių gimnazi
jos; bet niekuomet neprisirengė ir į ekzameną nestojo.

Nežinia, kas butų išėję jš Mickevičiaus, jeigu su
tanuoti Seinų seminarijos žandarai nebūtų jį iš tenai 
išmetę. Bet tas faktas, kad už lietuviškus raštus jisai 
buvo nubaustas, nustatė jo protavimą, keletui metų 
Mintaujoje prasidėjo jo veikimas, kaipo karšto lietuvių 
patrioto-agitatoriaus ir lietuvių raštų platintojo. Jisai 
įstojo į slaptą lietuvių moksleivių kuopelę “Kūdikėlis”, 
kuriai vadovavo 8-os klasės gimnazistas Vladas Požėla 
(dabar — advokatas Kaune). Ta nelegalė organizacija 
parsitraukdavo iš užsienių lietuvių laikraščius ir bro
šiūras, ragindavo savo narius rašyti straipsnius ir apy-l 
sakas, rengdavo susirinkimus diskusijoms ir vakarėlius. 
Vincas Mickevičius buvo labai veiklus kuopelės narys. 
Po korespondencijomis, kurias jisai dažnai pasiųsdavo 
į Tilžės laikraščius (dažniausia į “Ūkininką”), jisai pa
sirašydavo pseudonimu “Vincas Vilkas Pilkas”.

Daugiausia įtakos iš visų tų laikų rašytojų padarė 
į jį nabašninkas Vincas Kudirka-Kapsas. Mickevičius 
ilgainiui pasidarė tikras Kudirkos ir jo “Tėvynės Var
pų” (“Varpe” ėjusių feljetonų) garbintojas. Pamėgdžio
damas Dr. Kudirkos pseudonimą, Mickevičius ėmė jau 
bene nuo 1900 m., pasirašyti “Kapsuku”.

Kadangi Mickevičiaus tėviškė yra netoli Prūsų sie
nos (Pajevonio parapijoje, Suvalkijoje), tai atostogų 
metu jisai užmezgė ryšius su laikraščių leidėjais Tilžė
je ir ėmė slaptai gabenti literatūrą Lietuvon. Rodos, 
1902 m. jisai jau galutinai metė savo mintį laikyt ekza
meną gimnazijoje ir visiškai atsidavė literatūros kon
trabandai ir agitacijai. Bet noras įgyti daugiau mokslo, 
negu jam davė penkios klasės Mariampolėje, paskatino 
jį dar keliauti j Šveicariją, ir tenai jisai kurį laiką' (tur
būt, kokius metus) lankė universitetą Berne ir klausė 
lekcijų, kaipo “laisvas klausytojas” (nes tikru studentu 
jisai negalėjo užsirašyti, neturėdamas gimnazijos dip
lomo).

Užsieniuose, Tilžėje ir Berne, Mickevičius pradėjo 
susipažinti su politinėmis ir socialinėmis (visuomeninės meryje įdėta korespondencija 
tvarkos) idėjomis, ir vos jų šiek-tiek paragavęs jisai] i

(t. y. liaudiniu-

arčiau pažinti 
socializmą. Po 
Kapsukas buvo

tauta yra “mužikiška” ir neturi » nei kunigaikščių, nei 
šiaip “aukštų” luomų. Bet dabar jisai pradėjo jau nu
sistatyti prieš viską, kas yra poniška, ir idealizuot 
liaudį. Jau ir ūkininkų vaikai jam ilgainiui ėmė atro
dyti nepakankamai revoliucingi, ir jisai pradėjo dėti 
pastangas suartinti moksleivius su darbininkais. 1905 
m. jisai šita linkme jau buvo paėjėjęs taip toli, khd 
Kauno gubernijoje iššaukė darbininkų streikus keliuo
se dvaruose. Buvo atsitikimų, kad Mickevičius vadova
vo darbininkų streikams (persirengęs paprastu darbi
ninku) kaip tik tuose dvaruose, kurių savininkai buvo 
seni jo pažįstami ir neretai priimdavo ir vaišindavo jį, 
kaip savo'svečią.

Taigi pirmosios rusų revoliucijos metais Mickevi- 
čįus-Kapsukas jau buvo atėjęs į socialistinį judėjimą. 
Reikia pastebėti tečiaus, kad jo socialistinės idėjos tuo
met dar buvo gana miglotos. Ne ką jos pasidarė aiš
kesnės ir tuomet, kai jisai įstojo su savo organizacija 
“Draugu” į socialdemokratų partiją. Dar, pavyzdžiui, 
apie pabaigą 1906 m. jisai, nors būdamas socialdemo
kratas ir partijos centro komiteto narys, sekė daugiau
sia Rusijos socialistų-revoliucionierių

Įkų!) literatūrą.
Ant nelaimės, likimas jam nedavė 

pramoninių šalių (Vakarų Europos) 
pirmo pabėgimo iš kalėjimo 1906 m.,
vėl suimtas ir nuteistas į katorgą. Atlikęs katorgą, ji- 

įsai gyveno kaipo tremtinis Sibire ir, su Rusijos revo
liucionierių pagelba, jam pavyko pasprukti į užsienius 
ir 1913 m. pasiekti Škotiją. Čia jisai kurį laiką redaga
vo socialistų savaitraštį “Rankpelnį”, paskui, jau di- 

Idžiojo karo metu, jisai atvyko į Ameriką ir ėmė reda- 
Įguoti Philadelphijoje “Kovą” ir žurnalą “Naująją) Ga
dynę”. Čia jisai suorganizavo savo kliką ir prirengė 
dirvą LSS-os skilimui. Antroji Rusijos revoliucija davė 
jam progos sugrįžti Rusijon ir jisai tenai savo likimą 
surišo su bolševizmu.

Nėra abejonės, kad jau Sibiro katorgoje ir ištrė
mime būdamas Kapsukas pateko po rusų bolševikų įta
ka. Antra vertus, bolševizmas buvo jo sielai artimesnis, 
negu kuris kitas revoliucinis įdėjimas.

Bolševizmas yra mišinys anarchizmo ir agrarinio 
(ūkininkų) socializmo. “Didžiausios” idėjos, kuriomis 
Leninas išgarsino save ir savo partiją, yra šios: viena, 
kad “buržuazinė valstybė” su parlamentarizmu, visuo
tinu balsavimu, demokratija ir t. t. — turi būt su
griauta; antra, kad socializmas gali būt įvestas atsiliku
sioje žemės ūkio šalyje tuojaus, nelaukiant, iki joje iš
sivystys pramonė. Pirmoji -šitų dviejų, idėjų yra pasi
skolinta nuo seno rusų anarchisto Mykolo Bakunino, o 
antroji — nuo Rusijos liaudininkų, es-erų (socialistų 
revoliucionierių). Kas žino socializmo istoriją, tam ne

įgali dėl šito dalyko būti jokios abejonės.
Bet Kapsukas, matyt, nesusivokė tuose klausimuo

se. Markso raštų jisai, žinoma, niekuomet nebuvo ori
ginaluose studijavęs, ir kada bolševikų lyderiai savo 
anarchistiškai-liaudininkišką mišinį apkrikštijo “revo
liuciniu marksizmu”, tai jisai jais ir patikėjo. Tuo la
biau jisai priėmė jų “teoriją”, kad ji, kaip aukščiaus 
minėjome, atatiko jo paties sentimentą. Jisai visuomet 
buvo karštas, į kraštutinybę palinkęs agitatorius; na, 
o Leninas žadėjo įvesti socializmą Rusijoje tuojaus, 
“be atidėliojimo” — ko gi daugiau bereikia!

Priėmęs už gryną pinigą bolševikišką “socializmą”, 
Kapsukas priėmė ir visas iš jo išeinančias pasėkas: 
diktatūrą, kruviną terorą, smurto garbinimą ir neapy
kantos skelbimą prieš socialistus. Ir ką šiandie" mato
me? Žmogus, kurį patį caro despotizmas tampė po ka-i 
Įėjimus ijr kankino' katorgoje, šiandie tarnauja valdžiai, 
kuri tuose kalėjimuose ir toje katorgoje kankina ki
tus!’ • .

Buvęs laisvės kovotojas, deja, pavirtd laisvės bu
deliu.

Apžvalga
NUSIGYVENĘS LIETUVOS 

FAŠIZMAS

8-am vilniškio “Pirmyn” nu-

Lietuvos fašistų ūpas pastaruo
ju laiku esąs labai nupuolęs. 
Tautininkų šulai esą apimti ne
rimo ir abejojimų. Vieni jų no
rį tartis su opozicinėmis parti
jomis, kiti biją, kad jiems ne
tektų atsakyti už praeities dar
bus. Tikri Lietuvos “valdovai” 
dabar esą dvi Chodokaus-

iš Kalino, kurioje sakoma, kadlkaltcs> P°'”a Tubchcne ir ponia

Smetonienė. Opozicija todėl 
atakuojanti dabartinę vyriau
sybę, kaipo , “bobų valdžią”. Be ' 
ko kita, korespondencijoje pa
sakojama:

“Valstiečių liaudininkų cen
trui prisiėjo atstovus (į su
važiavimą. — “N.” Red.) 
kviesti atskirais raštais. Su
važiavimo nuotaika buvo ga
na griežta. Pasmerkė bobų 
politiką, reikalavo atsteigti 
Lietuvoj demokratinę tvar
ką. paleisti politinius kali
nius >ir t. t. Charakteringa, 
kad valst. liaudininkų suva
žiavimas, po visos eiles ka
ringų kalbų, užsibaigė, sen
timentais: nutarta dovanoti 
nusikaltimą karininkams, su
rengusiems 1926 m. gruodžio 
m. 17 niaktj perversmą! To 
nutarimo, suprantama, vie- 

; šai skelbti neleido, bet valst. 
liaudininkai tą žinią plačiai 
paskleidė karininkų tarpe. 
Po to ištisą savaitę karinin
kai šturmavo V. Liaudininkų 
Partijos centrų, klausinėda
mi, ar tiesa, kad toks nuta
rimas buvo.* Iš šio karininkų 
susirūpinimo matyt, kad ir 
jie bobų valdžią, kenčia tik 
todėl, kad bijo atsakomybes 
už padarytąjį gruodžio smur
tą.”
Lietuvos laikraščiuose buvo 

rašyta apie įvykusius Kauno 
universitete debatus demokra
tijos klausimu. “P.” korespon
dentas paduoda apie tai dar ši
tokių smulkmenų:

“Kad musų fašistai nebe
turi kur eiti, rodo dar ir šis 
faktas. Universitete sureng
tose diskusijose stojo fašiz
mą ginti Iz. Tamošaitis ir 
Aleksa. Tamošaitis ėmė de
magogiškai įrodinėti, kad, 
girdi, įvedus krašte demok
ratines santvarkos formą, 
reikėsią, anot jo, tą demo
kratiškumą taikinti ne. tik 
seiiųą, savivaldybes renkant, 
bet ir kariuomenėje, mokyk
lose, bažnyčioje turėsią būti 
visi klausimai išsprendžiami 
balsavimu. Kaip matot, Iz. 
Tamošaičio demagogija labai 
pigi ir primityvi. Bet kasgi 
lieka daryti, jei fašistai de
mokratijos smerkimui netu
ri geresnių argumentų? Si 
Aleksa išėjo dar blogiau. 
Aleksa, kurį kai kas buvo 
linkęs skaityti Voldemaru 
No. 2, savo pozicijų visai nū 
negynė. Vietoj kalbėjęs apie 
fašizmo gerumus, p. žemes 
ūkio ministeris pradėjo pa
sakoti apie Lietuvą, ūkinin
kus, javų pigumų, vištų ūkį 
ir t. t. Publika pradėjo juok
tis, o buvę salėje fašistukai, 
kad išgelbėtų savo ministe- 
rį iš keblios padėties, pradė
jo duoti pasiūlymus padary
ti pertrauką. Ir taip neuž
baigęs savo referato apie 
vištų ūki. p. Aleksa apleido 
tribūną.

“Sužinojęs apie buvusių 
universitete diskusijų pasek
mes, Voldemaras su pasiten
kinimu kalbėjo, kad ne to
kiems, girdi, liurbiams ap
ginti fašizmo ‘idėjas’. ” 
Toliaus rašoma apie tautinin

kų santykius su klerikalais:
“Ljkus fašistams be gal

vos, t. y. be Voldemaro, 
smarkiai sujudo musų kleri
kalai. Pavyzdžiui, buvusiame 
federantų suvažiavime Am- 
brozaitis, Dovydaitis ir kiti 
ne tik pasmerkė ‘bobų poli
tikų’, bet net pasiuntė Vol
demaro ištremtam į Prancū
ziją. Krupavičiui pasveikini
mo telegramų, pareikšdami 
užuojautą ir viltį kuogrei- 
čiausiai matyti Mykolą Juo
dąjį Lietuvos valstybės prie
šaky! Bobų valdžia, matyda
ma tokį klerikalų aktingumą 
pradėjo prieš juos kapitu
liuoti. Lašinių skutimus: 
Draugelį, Mikšį ir kitus pa
leido iš kalėjimo, žadėtas 
ūkininkų sąjungai (centrui 
ir Šiaulių apygardai) bylas 
iškelti už draugiškus vekse
lius, dėl kurių ūkininkai li
cituojami, pamažu nori nu
trinti. s Net pralotui Olšaus

kui leidžia ieškoti visokių 
kabliukų, samdyti faišyvus 
liudininkus, kad kaip nors tą 
klerikalų šulą išteisinus.

“Smetoniniai fašistai su 
klerikalais gal būt jau ir se
niai butų susitarę, bet Sme
tona' bijosi netekti ‘sosto’, o 
Smetonienė — ‘karalienės’ 
titulo, kuriuo tą Chadakaus- 
kaitę vainikuoja kumetės, 
kai ji nuvažiuoja į Pamūšio 
dvarą. Mat, tautininkai vi
siškai neturi žmonių, kurie 
galėtų vesti politiką. Tuo 
tarpu krikščionys demokra-

tai šituo atveju žymiai tur
tingesni. Taigi bijoma, kad 
įsileidus krikščionis demo
kratus, gali ateiti galas tri
kampiams, kuriuos dabar su
daro: Iz. Tamošaitis, Smeto
nienė ir Smetona ir — Mi
ronas, Tubelienė ir Tūbelis.”
Tamošaitis ir Mironas yra 

kunigai, taigi — “kavalieriai”.

Bet jeigu toki “liurbiai”, kaip 
tas korespondentas piešia, val
do Lietuvą, tai — ar ne. liur
biai yra tie/ kurie duodasi 
jiems valdyti?

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertS Einils Skujenieks

(Tąsa)
Jis pats gerai nesuvokė, ką 

jis kalbėjo. Bet žodžiai riedė
jo be paliovos, vienu mostu — 
neskaitant to momento, kur 
Mandels jam bakstelėjo. Balsas 
buvo skambus ir sužavėjančiai 
banguojąs. Kiekvienos frazės 
pradžioje, ranka su išskėstais 
pirštais pasitiesė tiesiog pir
myn. Kiekvieno banguojančio 
sakinio gale, kartu su paskuti
niai, aukštais pakeltais garsais, 
ranka su ištiestu smiliumi arba 
tragingai sugniaužta kumštimi 
pasikėlė aukščiau galvos. Ši 
nepaliaujanti . garsų srovė ir 
smarkieji gestai neleido klau
sytojams atsikvėpti ir įsigilin
ti. Didelio įspūdžio sukėlė jo 
gerai išsivysčiusi. dorai ap
rengtoji figūra su dailiuoju 
veidu, stambiais ūsais ir plau
kų kuokštą aukščiau dešinio
sios akies. Susijaudinimas ir 
pritarimas po prakalbos' buvo 
milžiniškas. Argentiniečiai plo- 

I jo daugiau už visus, net atsi
stoję.

Dzintarnieks, užu durų nusi
lenkęs' ant popieros rašė kaip 
padūkęs. Pasisekimas, alkoho
lis ir visos šios laimingosios 
dienos geroji nuotaika nešė Ro
bertą Neikę lyg ant bangų. Ko
piant laiptais jis, lengvas ir 
šypsąs, išsitraukė bloknotą,

Poilsio valandėlė mažoje gil
dijoje su lietuvių studentų 
ekskursija... Profesoriaus šču- 
kos referatas latvių-zirjanių 
artinimosi draugijoje... Stiklas 
arbatos spirito pramonininkų 
draugijoje su estų kolegomis... 
Spektaklis operoje naujajam 
prancūzų konsului pagerbti... 
Septyniomis moterų gelbėjimo 
korpuso metinis susirinkimas'... 
Taigi... Visuomeniškos prievo
lės augo su kiekviena diena. Vi

sas jas jokiu bildu nebuvo* ga
lima atlikti. Robertas Neikė 
jau pirmą pasirinko. Gelbėji
mo armijos susirinkimą jis ne
norėjo praleisti. Negalėjo! pra-1 
leisti. Ponia Sluoka pradėjo jį 
kasdien daugiau įdomauti...

Bet pirma reikėjo persireng
ti. Su fraku ir cilindru ten 
nebuvo galima rodytis. Ten 
reikėjo laikytis didžiausio pa
prastumo. kilnaus susilaikymo, 
krikščioniško pasitenkinimo... 
Robertas Neikė liepė šoferiui 
važiuoti namo į Jurgio gatvę.

Fridą Tomberg jau iš pat ry
to buvo truputį suvargusi. Gu
lėjo ant kanapos, trimis prie
galviais už nugaros, iki kruti
nės apklota spurguota skara. 
Lempa per raudono šilko aba
žūrą matė rausvą atspindį j jos 
kaklą ir veidą iki pat nosies. 
Iš šviesos nepaliestosios dėmes 
į Robertą Neikę žiurėjo dvi 
šaltos, niūrios akys. Storoji 
ranka su mažučiu iliustruotu 
tomeliu Marselio Prevo raštu 
nuobodžiai gulėjo ant pilvo.

Robertas Neikė, linksmas' ir 
smagus, pasilenkė ir pabučia
vo ją, vengdamas užpusti kva
pą. Ji į bučkį neatsakė ir net 
nepasižiurūjo.

“Namie?”
“Valandėlei, brangioji. Septy

niomis susirinkimas gelbėjimo 
korpuse. Tu nevažiuosi?”

“Aš? Juk tu žinai, kad aš 
nuo pat ryto nesijaučiu svei
ka.”

“žinau, žinau, kaipgi. Bet 
aš maniau, kad tai jau bus 
praėję. Ar daktarą Ileincą 
pasikvietėt ?”

(Bus daugiau)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį. -

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.
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jus “šiur” prisiųsiu. “Triube- 
lis” pas mus su tais pinigais 
— pas musų miesto žmones 
jų labai mažai randasi.

Su pagarba,
T. Aleksynas, 

Grand Bapids, Mieli.

Kontestantų laiškai
“N”. Kontesto Vedėjui.
Gerbiamasis:

Prieš pratiesiant kontcste 
darbuotis nei nemaniau, kad 
ir tiek galėčiau progresuoti kiek 
dabar esu n u progresavęs kon- 
testo darbe. Pas mus lietuvių 
nedaugiuusia ir dar iš jų, bent 
85 nuošimtis, visai nemoka 
skaityti. Sunkus biznis su to
kiais žmonėmis. Dar daug yra 
lietuvių musų apielinkėje, ku
rių adreso visai neturiu, butų 
gerai, kad artimi St. Louis 
gyventojai man prisiųstų ne
tiktai savo, bet ir savo draugų 
bei pažįstamų adresus — įga
vęs juos aš galėčiau aplanky
ti “Naujienų” biznio reikalais. 
Bučiau užtai labai dėkingas.

Su gilia pagarba,
Walter Domashevich,

811 Brooklyn IStreet,
Si. Louis, Mo.

“N”. Kontesto Vedėjui, 
J. (Mickevičiui.
Geilb. 'lamstu:

Priėmiau Jūsų laiškų, ačiū 
už paraginimą spėriau darbuo
tis. Aš nauduoju visas progas, 
kad tik biznio daugiau pada
rius. Iki šiolei Rock Fordas bu
vo užkariautas kitos pakraipos 
žmonių, man prisiėjo čia pir
muosius ledus laužti. Bet lai
kui bėgant atrodo, kad Bock- 
fordas bus “OK”.

Spaudžiu Jūsų dešine,
J. J. Petraitis, 

’Rockford, III.
* * *

“N“. Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui.
Gerto. Drauge:

Aš pasižadėjau gegužės mė
nesyje spėriau darbuotis. Na, 
savo žodi išlaikysiu. Trys die
nos šio mėnesio praėjo — siun
čiu 3 skaitytojus. Dar 28 die
nos liko, tai dar 28 skaityto

Iš kontestantų gy
venimo

Kontestante SU Žukausko, 
kuris darbuojasi Wilkes Barre, 
nėra galima perdaug barti už 
neveikimą. Nors biznio ir ne- 
daugiausia padarė, bet už tai 
nemažai kontesto darbe pasi
žymėjo — “Naujienas” vysku
pui užrašė.

Gary kontestante. jaunuolė 
Aldona Vaitkiutė, tiktai dabar 
pradėjo darbuotis. Kaip seksis 
jai kontesto darbas, ateitis pa
rodys. Palauksime.

Kanados’ kontestantai: Če
kanauskas, Jane,liūnas, Brazas 
ir Marcinkevičius — tarpe sa
vęs lenktiniuoja. Kuris iš jų 
pirmiau išlygins pirmą laipsnį, 
tai dar klausimas. Pagyvenę 
pamatysime, kuris iš jų apsuk
resnis.

Brighton Park kontestantas, 
p. Walter Malus, dar visgi ne
rodo progreso. Laikas p. Malui 
butų pradėti spėriau veikti, 
kontesto užbaiga jau netoli — 
subrusk. Laukiam.

Kontestantas P. Džiaugys iš 
Kenosha, progresuoja; nors’ la
bai lėtai. Esu “šiur”, kad pir
mų laipsnį išlygins tikrai. Pet
rai, paspausk, o laipsnis tuoj 
bus išlygintai.

Clevelando darbuotojas p. A. 
šmigelskis, dar vis neišsiran- 
žo pradėti spėriau veikti. Ei, 
fimigel, po šimts pypkių, kas

pasidarė, kad iš tavęs nei pro
greso, nei regreso?

Kenošietis F. Jankauskai 
pradžią padare gerą, bet kaip 
jo darbas eis toliau, tai vien 
pikulis žino. Lauksime.

Kontestantas Juozas Bložis 
išdūmė iš Chicagos ieškoti' kon- 
testui biznio. Pažiūrėsime kų 
jis ten laimės.

Racino kontestantas Pranas 
Steponaitis pradžioje kontesto 
lėkė kaip sakalas, bet dabar 

’ tupi tarsi vabalas. Pranai, iš- 
busk, iki kontesto užbaigai li
ko tiktai mėnesis laiko.

P-Ie Z. Kontrotaitė, North- 
s’idės kontestante, daugiau 
“slow” negu bile kurie kiti kon- 
testantai. Ji savo balsais dabar 
stovi žemiau negu bile, kurie 
kiti kontestantai šiame kon
teste. Nėra vilties išbudinti. 
Bijau, kad jos gražus’ paveiks
las neišnyktų iš kontestantų 
puslapio.

Kontestante N. Kavaliauska 
irgi vargingai stovi, bet ji nau
jame biznyje, neturi liuoso lai
ko darbuotis, dar šiaip taip 
galima jos’ kaičias jai dovano
ti. Galimas, daiktas, kad prie 
pabaigos kontesto dar kiek pa- 
siprovys.

Kontestantas S. K. Rakaus
kas buvo kaip ir miręs’, bet 
per šias dienas vėl atgijo. Gal 
prieš pabaigą kontesto pradės 
nuoširdžiai darbuotis. Lauksi
me.

Zeigler kontestantas, Pared- 
nis, nerodo didesnės gyvybės. 
Baigiantis kontestui gal dar 
parodys ką Zeigler gali. Lauk
sime.

Kontestantas F. Geister var
giai daugiau turi spėkų progre
suoti, — s’enatvė ir nepatyri
mas dirbamame darbe nelei

džia jam sėkmingai veikti.
Springfield kontestantas Ch. 

Račiatis dar visokių eudų gali 
padaryti. Jeigu netingės, tai 
progresuos. Mes’ laukiam.

Kontestantas J. Rimkus jau 
ne, Chicagoje — išvažiavo i 
miškus. Ar jam dar kiek pa
siseks pasigauti mišlpnių “l’i- 
šių” — ateitis’ parodys.

Collinsvillio Naujokaitis sto
vi vietoj — nei krust. Tary
tum, kad jis butų prie “Non- 
.graduso” stulpo prikaltas.

Hammondo Maksvytis s’ako- 
ši dar progresuosiąs. Kontesto 
vedėjas irgi yra tikras, kad p. 
Maksvytis nebus paskutinis —■ 
jam to neleis padaryti išdidu
mas ir garbė.

E. Chicago kontestante, p. 
Matulienė, pradėjo darbuotis 
tiktai dabar. Ji nuosaiki mo
teriškė, savo kontesto darbe 
eis pirmyn. Laukiam.

Beje, beveik bučiau pamir
šęs J. Kuzmicką-Uktverį. Jis 
kontestantas irgi. Bet Dieve 
apsaugok nuo ugnfes, vainos ir 
nuo tokio veiklaus kontestan
to. šiandie pirmą syk jo vei
dą parodom nongradiečiuose. 
Ar jam pasiseks išsikabini iš 
nongradiečių balos, tai dar 
klausimas. Juozai, kelk iš mie
go, — juk pavasaris, gamta 
atgijo, paukščiai čiulba, vever- 
siai čiurlena, varnos krankia, 
varlės kurkia, karvės į tvoras 
trinasi, o tu, sūnūs žmogaus 
tarytum raganos užžavėtas vir 
dar miegi.

(Pabaiga)

Nusikamavęs?
Vartokit Esorka: Džiaug- 

kites Gyvenimu!
Bandymas laUtytis bu greitu 

moderniniu gyvenimu tankiai 
iššaukia pilvo pakrikimus, kon- 
stipaeijų ir pairusius nervus-— 
jeigu jus retkarčiais nesutvarky
site savo sistemos su Esorka. 
Šis laiko išbandytas tonikas pa
taiso virškinimo pakrikimus. 
Klausk savo aptiekininko. 10

F Severą^L ESORKA J

Naujo komforto akiniai
Speelallo išpardavimo kaina tik fl»Q QQ

Populiarus visur 
Garantuoti, kad nesuluš ir ncnubluks.

Nauji akiniai 100 dienų 
išbandymui

Leiskite mums pasiųsti jums šiuos vė
liausio styliaus Naujo Komforto Akinius su 
aiškio regėjimo stiklais 100 dienų išban
dymui. Gražiausi akiniai, kokiuos paga
minta per daugelį metų. Nešiojami dauge
lio žmonių. Populiarus visur. Pasižymin
čios išvaizdos. Nepalieka ženklų ant no
sies. Lengvus. Leis jums skaityti smul
kinusį raštų, įverti ploniausių adatą, matyti 
TOLI ar ARTI. Pridedant DYKAI gražią 
dėžutę. Patenkinimas garantuotas. Jeigu 
jus nemanysite, kad musų akiniai už TIK
TAI $2.1)8 yra geresni negu tie, kurio ki
tur pardavinėjami po $15.00, jus galite juos 
sugrąžinti. JUS NERIZIKUOJATE NE VIE
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
NESIŲSKITE PINIGŲ t Prisiusimo tik ku
ponų. Pasinaudokite šiuo Pargenu. Atsimin
kit)! — no vieno cento iš kalno dabar. Lai
kykit pinigus namie.
------- PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE-----------  
S. T. OFTICAL CO., Dept. įl.G. 420 

1117 Jaekson Blvd., Cbleago, 111.
Aš noriu išbandyti jūsų Naujo Komforto 

Akinius per 100 dienų.

Amžius .........
Gatvė ir nr. ........   R. F. D........ Uox ...

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

aįįįį

«tuštisešėliai
. kankina mano smegenių 1552-1599}

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

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

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini- 

• jomis — vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumų. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikus 
visuose dalykuose ,net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnes už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

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

“It’s toasted"
Jusu Gerklės Apsaugojimas—pries erzinime—prieš kosulį.
——* - ■ i —' ■' ■ —————• ■ ■ ———

■Bukite nuosaikus I . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
juostomis, prigavikiskomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesijai 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 I tieky” 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., Manufacturers

Nevirškinimas ar Išpūtimas 
Pilvo ar Vidurių

Nevirškinimas, surugusis pilvas, vėmimas, 
atsirūgimas vandeniu ar maistu, galvos 
skaudėjimas, gasai ar išpūtimas pilvo ar 
vidurių, netekimas apetito ir panašios ne
galės yra greitai nugalimos su Nuga-Tone, 
Si puiki gyduolė išvalo sistemų nuo nuodų, 
nugali konstipacijų, sutvarko ir sustiprina 
vidurius, pilvų, inkstus ir pūslę, stimuliuoja
neveiklias kepenis, sustiprina nusilpusius ner
vus ir muskulus, priduoda jums gerų ape
titų ir leidžia jūsų viduriams lengvai su
virškinti viską suvalgytų.

Nuga-Tone pagelbėjo milionams vyrų ir 
motorų atgauti geresnę sveikatų ir didesnes 
spėkas. Jis ypač puikus yra dėl žmonių, 
kurie yra silpni, liguisti, nerviški ar yra 
nusikamavę. Imkite Nuga-Tone nors tik ke
letu dienų ir pastebėkite pastebėtinų page
rėjimų. Jus pasijausite stipresnis, turis 
daugiau jėgos ir jūsų miegas bus poilsingas 
ir atgaivinantis.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas .visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iŠ 
savo džiųberių.

g Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ 
greiči a u siais gari ai v i a i s 

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą, arba
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St., 

CHICAGO, ILL. J

Garsinkitės Naujienose

v

1 ■ ................ '

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo j trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra
šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State &t„ k. Lake St. 10 f|.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, 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 vąj. 
vakare, utarninke, ketverge ir iu- 

bat.oms iki 9 vai. vakaro.
1 1111 su

Tel. Lafayette 7189

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas 
.......   "........ ■ 99

................ 1

F K o n e V i r i iv i n *20 5 A

JOSEPH VILIMAS
V a rn u S t a t r m o 

® KON'/RAK TORIUS ”
4556 So. Rockvvell SU Chka|ro/Tll.

/?=..... ................. ......
Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 

savo namą?
Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasterj ir kalkes dėl 

sienų. Mes taipgi aprokuojame visą darbą.
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą. 

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0.
14th Street & Western Avė.

------------—.......-

Į KLAIPĖDA

OSCAR
TIESIAI 

be persėdimo 
Didžiuoju laivu

500 Metų

SUKAKTUVĖS
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO
Iš NEW YORK))

Gegužės 24 
11 vai. r.

Užsisakykit vietą 
dabar.

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

gos agentų:

“NAUJIENOS” 
1739 Sq. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE 

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

Scandinavian American Linija siunčiu
vieną iš sąvo didžiausių laivų tiesiai iš
Nevv Yorko i Klapėda.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

V. M. STULPINAS
32.55 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

arba j

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

St. Lawrence Kelias Tiesiai i 
M HAMBURGĄ - i Visas Vietas

Pilnos smulkmenos ir visos kai
nos nuo iusu vietos atstovo arba 

E. A. KENNEY, 
Steamship General Agent, 

71 E. Jaekson Blvd., Chicago, UI. 
Tol. Wabash 1904

LIETUVOJE
Tik 4 dienos didžiojoj juroj, plau
kiant iš Montreal gražiuoju St. 
I>awrence keliu! Patogus geležin
kelio susisiekimas iš Hamburgo 
su visomis vietomis Lietuvoje. 
Trečia klesa, ant Canadian Paci
fic laivų, yra pasižymėjusi rui
mingomis kajutėmis, pastebėtinai 
geru maistu Jr dideliais, saulėtais 
deniais. Round trip vos tik $181 j 
Klaipėdą. Greitieji tiesus trauki 
niai i Montrealą. Nėra susitruk 
dymo—nėra hotelių išlaidų.

CanadianPacific
Pasaulio Didžiausia Keliavimo Sistema.
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LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 38,900

Dar 24 dienos musų sunkaus darbo

LAIPSNIS 3-čias
Dovanos vertės $250
Reikia balsų 8000

LAIPSNIS 2-rasl
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

., • j&Li i

LAIPSNIS 1-nias
Dovanos vertės $25 
įteikia balsų 1100

LAIPSNIS 1-nias
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

NON
•’ . f

GRABUS

NON 
GRADUS

PRANAS 
JURĖNAS 

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

18,308

Mrs. D.
Žukas

4100 S. Rockwell
Avė., Chicago, III.

Turi balsų
94 25

MISS VICTORIA 
VVTLLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4031

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

Turi balsų
2550

W. KOŠIS
515 Hurlburt St., 

Peoria. III. 
Turi balsų 

1251

P. J.
JUZELIŪNAS .

3222 R St. South 
Omaha, Neb.

F. JANKAUSKAS.

1702 — 74 St., 
Kenosha, Wis.

JOE BLOŽIS,

7153 S. Morgan St.

Chicago, III.

LAIUSNIS 5-tas
Dovanos vertės $1,000
Reikia balsų 28,000

Skaitlinga armija musų darbščių kontestantų maršuoja į 
sėkmingo darbo užbaigų. Už 24 dienų “Naujienų” kontestas 
pasibaigs, sykiu pasibaigs ir sunkus musų visų darbas, šios 
paskutines 24 dienos musų darbo turi visas spėkas sukoncen
truoti tiktai vienam darbui — kontesto darbui. Kai kurie mu
sų draugai kontes'tantai dirbo silpnokai kontesto pradžioje, bet 
užtat dabar pradeda savo veikimo tinklą sėkmingai išvystyti. 
Bet tokiems kontestamtams, kurie, veikia pradžioje silpniau, 
tiems reikia daug daugiau spėkų i dirbamą darbą įdėti dabar, 
kad pasivijus pirmuosius darbštuolius.

MISS HELEN 
REDULIS

207 Julės Street 
Westville, III.

Turi balsų
8003

JOP/
1451 

Buren
West Van
St. Chicago 

Turi balsų
4030

„K. G. URNEŽIS..
5605 S. Throop St.

Chicasro. III. 
Turi balsų 

4050

P. Atko.čiilnas
—ATKINSON

4034 W. Madison
Chicago. III. 
Turi balsų 

2270

CH. SHATTAS

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

1280.

J. N. ZIČKUS
539 Coli. Avė.,

E. St. Louis, III,

PRANAS

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct..

Karine, Wis.

S. K. RAKAUSKAS

6400 Maryland Avė.

Chicago, III.

Juk nei vienam kontestantui nebus smagu, kad pasibaigus 
kontestui kontesto darbo vaisiai lyginsis šiaudo svarumui. 
Kiekvienas kontestantas rūpinasi, kad sėkmingai progresavus, 
iš ko butų galima susilaukti apčiuopiamų darbo pasekmių sau 
ir “Naujienoms”.

“Naujienos” laukia per šias 24 dienas kontesto kiek gali
ma daugiausiai nuoširdaus pasidarbavimo iš draugų kontestan- 
itų. “Naujienos” laukia, kad jus veikdami šiame “Naujienų” 
konteste savo tiksliu darbu įsirašytumčt savo vardą i “Nau
jienų” istorijos lapus kaipo nuosaikus “Naujienų” biznio plėto- 
tojai. Julius Mickevičius,

“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 
3210 S. Halsted St.

Chicago, III. 
Turi balsų 

4029

K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48 Ct., 
Chicero, III.

2055

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av. 

Roseland, III. 
Turi balsų 

1243•

ST. ŽUKAUSKAS,

42 Keith St., 
Lee Park, 

Wilkes-Barre, Pa.

MISS Z.
KONDROTAITĖ

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt St. 

Chicago, III.
Turi balsų

2(KQ

PAUL MILLER 
2436 N. Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

MISS ALDONA

VAITKUS

1709 W. 15th Avė., 

Gary, Indiana

K. SITAVIČIUS,

731 W. 18th St., 
Chicago, III

MRS. N.

KAVALIAUSKAS

4104 Mongomery 
St.,

Chicago, III.

A. POVILAITIS

1740 Beecher St., 
Detroit, Mich.

Turi balsų
3901

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St., 
St. Louis, Mo. 

Turi balsų 
1947

J. J. ČEPONIS

4111 So. Richmond

St., Chicago, III.

Turi balsų

1310

W. BUKŠNIS GEO. SUGZDINIS
7707 Hartwell Avė. 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3895

JOS. M1TCHELL
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Turi balsų
3889

504 S. Binkley Av. 
West Frankfort, III 

Turi balsu 
3847

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų

1870

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
1215

ČEKANAUS 
KAS,

Fort Whyte, Man 
CANADA

AUG. 
JANELIUNAS, 
2045 Osler St. 
Regina, Sask., 

Canada

F. GEISTER,

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III

S. V. PARENDIS,

Box 924
Zeigler, III.

G. NAUJOKAITIS,
118 S. Hesperia St. 

Collinsville, III.

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI., 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

1750

A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. 

Chicago, III.
. Turi * balsų

1670

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor, 
Ind.

' Turi balsų 
1211

KAZYS BRAZAS,

Sydney Minės, N.S.
Box 436, 

Canada

ANNA 
MATULIENĖ 

4848 Wegg Avė., 
E. Chicago, Ind.

A.VASILIAUSKAS
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1340

114 Moultrie St 
Pittsburgh, Pa.

P. SAVICKAS

P., LUKAUSKAS

1018 Chicago St., 
Michigan City, Ind.

1202

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė, 
Kenosha, Wis.

WALTER MALUS

4441 S. Campbell 
Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų
1201

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1209

J. KUZMICKAS- 
UKTVERYS 

1564 So. 48 Ct.. 
Cicero, III.

CHAS. M. 
RACHAITIS, 

806% E 
Wa$hington St. 
Springfield. UI.

JOE. RIMKUS
Irons, Mich.

P. DŽIAUGYS

6029—34th Avė. 
Kenosha, Wis.

A.
RAMONAUSKAS

Box 103, 
Wendel, Pa.

MRS. ANNA 
BAKES 

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

1260

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norwood Avė., 

Brooklyn,' N. Y.
Balsų turi 

1255

MARCINKEVIČIUS
19 Montrose Avė., 

Tpronto, Ont., 
Canada

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadvvay, 
Melrose Park, III.

Turi balsų
1200

J. MARTIN 
4604 — 7th Avė.

Kenosha, Wis. 
Turi balsų 

1200

A. SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė.. 

Cleveland, Ohlo.

J. MAKSVYTIS.

506 Ames Avė., 
Hammond, Ind.
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Kaip jaunuomenė geria
Atėjus pavasariui sausieji 

agentai paplito po “roadhou- 
ses”, ir randa gero užsiėmimo 
uostinėdami stiklus ir Ibonk.is, 
kurias labai pasigardžiuodami 
taip turtina jaunieji. Bet, ir 
mieste policija randa darbo. 
Ant 63 st. viename “čainiu” 
kabarete policija ir agentai už
klupo keletą- šimtų jaunuome
nės bešokant ir stalus Ibonko- 
mis apsikrovus. Daugelis pa
spėjo skystimų išpilti po sta
lu, l>et viena 17 metų mergina 
a&lk&iai išgėrus savo stiklų 

agentams pasakė: “čia ieško
kite evidencijų”, rodydama i 
savo pilvų! Jaunoji karta, mat.

Planetarium atsidarys
10 gegužės

Senai laukiamasis Chicagos 
planetarium bus jau atidarytas 
gegužės 10 d. Pufblika bus Įleid
žiama nuo gegužes 12 d. per 
kiaurų metą nuo 10 vai. ryto 
Irs- 1O vai. vakaro. įėjimas tre
čiadieniais, šeštadlirni .lis ir 
sekmadieniais dykai, ki
tomis dienomis po 25 
centus. Kas diena bus duodamos v
lekcijos pro f. Fox ir jo asisten
tų. Milžiniškas Žeiss projekto
rius rodys tamsiame salės palu
byje dangaus žvaigždes ir jų ke
liavimo tvarkų. Lekcijos bus 
skaitomos ir demonstruojamos: 
šiokiomis dienomis 11 vai. ryto 
ir 3 vai. popiet; sekmadieniais 
11 vai. ryto ir 4 viii, /popiet. Per 
vienos valandos laiką bus gali
ma matyti žvaigždžių kelią kaip 
jos žygiiuoja laike 5000 metų.

Žada statyti Chicagoj 
60 mylių požemį

(Uty ha 11 turėjot xiwyba^ (lei 
miesto susisiekimo pagerinimo, 
ir kaikokios privatinės kampani
jos atstovai pareiškė apsiimu 
pastatyti 60 mylių požeminės li
nijos (subway) be j < >k i ų taksų, 
L-e bondų ir be specialių asses- 
mentų, ir po 10 metų miestas 
gaus subway dykai. Ta pati 
kompanija dar žadanti statyti 
dvi prieplaukas Chicagos upės 
ir Calumet žiotyse, ir keletą 
didelių prękių sandelių. Miesto 
kosti i' jau džiaugiasi, kad tas pa
siūlymas skamba,s kaip kokia 
netikėta pasaika, tik viena bėda, 
dar nežino, kas stovi tos kom
panijos užpakalyje.

Lietuviški vaikėzai 
suimti

Trys vaikėzai apkaltinti už
puolimu su niekšingu tikslu. 
Jie apskųsti užpuolę Mrs. Mary 
E. Bunt, 29 m. amžiaus, iš 
6828 ISi. May si r.

Grįždama namo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės, kur ji lankiu
si pažįstamą ligoni, Mrs. Bunt 
buvo užpulta trijų vaikėzų ii 
nuvilkta į pakelę. Ji gynioju- 
sis ir šaukusi pageltais ir pa
daliau atsigynusi užpuolikų.

Vaikėzai suimti pasisakė esą 
Ton y Dilkauska (l)ilkauskas), 
22 metų, iš 7027 S. Washte- 
na,w avė.; Jony Lacoco, 23 m. 
amžiaus, iš 3353 W. 65 st. ir 
John Lodžius 19 metų, iš 7001 
S. Fairfield avė. Mrs. Bunt 
pažino juos esant jos užpuo
likais.

Pranešus policijai, vaikėzai 
pagauti besivalkiojo apielinkėj.

Dar vienas gengsterių 
nukankintas

—♦i—
Šiomis dienomis rado Char

les I^and, iš 2850 W. Vau Bu- 
ion st. lavonų, pamestų ant 
kelio prie 93 str. ir Dariem 
avė., kaip tik toje, vietoje, kur 
buvo rasti nužudyti Oho r t a ii 
jo kunsargis Malega. Lango 
akys išbadytos, ir visas kūnas 
suvarstytas kulkomis iš kul
kosvaidžio.

Gabriel Benosius kredi
toriams žinoti

District Court of the U. S. 
for the Northern District of 
Illinois, Eastern Division skel
bia Gabrieliaus Benosius haii- 
krulą No. 39637:

Galutinis kreditorių mitin
gas Įvyks gegužės 19 dienų, 
šių metų, minėto teisino rū
muose, No. 625 room, 137 So. 
LeSalle Street, Chicago, Ilk, 
10 vai. ryto.

Meškeriotojams žino
tina

Pernai metais yra paleista 
apie 500,000,000 jaunų žuvyčių 
Illinois, Indiana ir VVisconsin 
ežeruose, upėse ir upeliuose. 
Be to Illinois žuvininkavimo 
įstaigos pirmiau buvo užveisu- 
sios apie 67 milijonus žuvių, 
Indiana dar apie 10 milijonų, 
ir Michigan, Minnesota yra 
daug pagausinę žuvių savo van
denyse. Tas reiškia, kad šie
met žu vau tojams nusimato 
“good įliek”.

Kriminališkiausias 
miestas

Norllivvesterii universiteto kri
minalistikos mokslo direkto
rius Col. Goddard išsireiškė, 
kad Chicago yrai visu šimtu 
’njetų atsilikusi nuo Europos 
miestų kriminalais ir žmogžu
dystėmis/ Pernai metais Čia 
buvo 100 stambių žmogžudys
čių, arba 20 kartų daugiau kaip 
bile kuriame Europos mieste.

Kriminalo kronika
Pačiupo du Capone leitenantus

Vakar Chicagos policija pa
sivijo 80 -mylių greitumu be
važiuojančius du svarbius žmog
žudžius, Albert *lMops” Volpe 
ir Frankie Bio, abudu “kara
liaus” Cl.vpone leitenantai ir 
kunsargiai. -Prieš pagalinami 
jiedu išmetė iš savo automo
bilio uždūduotus revolverius, ir 
klausiami atsakė, nekaltai šyp
sodamiesi, kad jie savo amžy 
nėra ginklo nešioję. Gengsteriai 
važi-aivo i šunų lenktynes, kur 
jie vedė biznį Capęnei “namie, 
nesant”.

Peršovė apendicitą
Nc\v Grant hotely Miss Eva 

Marti nez peršovė koki ten Fred 
Petmezas. Darant operacija, 
kulkos beieškant, daktarai ra
do, kod sužeistojo apendicitis 
buvęs prinokęs ir butų po -po
ros valandų ti likęs, ir Petme
zas butų turėjęs mirti. Jam iš
imta kidka, padaryta operaci
ja ant apendicitis, ir pacien-' 
tas pasitaisė.

LOVELI KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

“Malonus vyrai”, sako 
vaikas

Vakar (įu plėšikai, įsiveržę 
į Mrs. Solovy apartmentų, ją 
ipačią pririšę prie kėdės, pasi-

SpnclaltstaB gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilaii- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
inas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryM. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
I’lionc

Henilock 9252

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

Graboriai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

Simpatiškas— 
Mandagus —; 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tek Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tol. Blvd. 3201

JUOZAPAS MERKELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gegužės. 5 diena, 3 valanda po 
pietų, 1930 $n., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Žigaičių parap. ' ir kai
me. Paliko dideliame nuliū
dime Rimines ir draugus, o 
Jjietuvo.i motinu Veronika, bro
lį Joną, seserį Veronika. Kū
nas pašarvotas, randasi 2518 
W. 40 Place.

Laidotuves įvyks petnyčioj, 
gegužės 9 diena- 8 vai. iš na
mu į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Merke
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame.
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse, patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

ėmė jos pinigų $1,285 ir tada 
.turėdami laiko, paėmė pieno 
bonkų, pašildė pieną ir ^.pagir
dė josv 9 mėnesių kudilcj, -,Jor
daną. Vaikas plėšikams pasa
kė, kad jie esą “Nice men”, 
ir kada plėšikai išėjo, vaikas 
dar ilgai jų ieškojo po lova, 
tikėdamas kad- dar daugiau pie
no pašaldys.

DR. J. RIMDZUSl
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Vii.—.................................. . I................../

Graboriai
Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persanulome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabapsia 
CHICAGO 
.O-----

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR, IND.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn
CHICAGO. ILL.

-u---- o------

J. Lulevicius 
2 GRABORIUS IR 

' X BALSAMUOTOJAS 
t. Patarnauju laidotu- 

■ vfese visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

8103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

I* Tel. Victory 1115
-y—p—- —Į--,   ,

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO,' ILL.T

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 W. 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-12, 1-3, 6-8. 

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
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. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta app> jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo aUŽ dykų egzamina
vimų, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikžčiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phonfe Kenwood 1752--------- <>---------

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai __

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

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

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

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

Tol. Kenwood 5107 » 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 
-• Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas dfisas 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.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vlrglnia 0030 
Res. Tel. Van Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namų ofisas North 8ido
3413 Fran'klin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro
------------------------ę-------------------------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

----- o-----

-------(X

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos 
-------- o---------

— .. ................. .. ........... ....... . ....... —
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. Samuol Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan A ve. 
Dienom ut., kętv., sub. pan., ser., petn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientu. Atsilanky- 
kit į mano ofisų dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitųge 2822T

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti 

d£’heržman
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs srydytojas. chi
rurges ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai-

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
47^9 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

O/iso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 rx> piet,

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tek Canal 1713-0241
Valandos: Punedėliais ir Ketvcrgais

3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir j 
Pčtnyčipmis 1 iki 6 v. v.

Įvairus Gydytojai.___
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

. Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekvieni 

vakarų, išskyrus ketvertą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vak 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

~ T. T olis
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI J

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0502 

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

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tek Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Lcavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Berodo j ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tek Hyde Park 3395

Wn r bordėn"
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Ttoom 2117 

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

Tęlephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tek Republic 96001

V7 W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tek Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building 

38 So. Dearborn Street
Vak: 10 ryto iki 4 po pietų 

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

(,'Risii
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwell St.
Tek Republic 9723
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

Dienynas” iš 1912 ir 1913 
metų.

(Tąsa)
XVI.

“Buvo susirinkimas pas mus, 
kalbėjome apie “Teatro” laik
raščio įsteigimą. Aš pats apa
tiškas ir kiti1 taipjau. By kokio 
laikraščio biznis manęs visai 
nebeinteresuoja.”

XVII,
“Kaž kokia žmogysta, spėja

ma, kad P., išmėtė lapelius, buk 
Olšauskio bankas bankrutija'. 
Lapelis kvailiausia 
bet daugybė žmonių 
imti pinigų.

parašytas, 
eina atsi-

Laiškai Naujienų 
Ofįse

Ascilla 
Antradienis

• Adomaitis, John I 
Aurilla, Joe 
Relson, J. 
Brazauskas, J.

Daunoras, J. 
Greitjurgis,' V. 
Gumibiis, Wm. J. 
Krigelis, J.
Lukšis, J. 2 
Moži k o, St. 
Matelis, A.
Oberst, K.
Page, P.
Slusz, T.
Strups, P.
Tlčkus, J.

Lietuvių valanda

“Dr. šliupas rašė, 
kauskienė pabėgus 
buvusiu 
riumi.”

Račkausko

kad Rač- 
su Nydoliu, 

burdingie-

Apie
XVIII.

Olševskio banką ap
spitę daugybė žmonių. Darau 
Gugio portretą. Sako, vakar iš 
Olševskio banko išėmę $38,000. 
Ne juokai, taip gali iš tikro 
pasidaryti bankrotas.”

XIX.
“Nežinau delko tokis aptingi

mas ir tuštumas. Visas diena’s 
gyvenu ir jaučiuos visai nerei
kalingai gyvenąs. Gyvenu už
sidegimais, kurie greit praeina. 
Ir kuo daugiau užsidegimų, tuo 
paskui po jų blogiau, rodos, 
viskas ir visuomet tik tokiais 
užsidegimais ir nueis, ir nieko 
nebus atsiekta kaip ir iki šiol. 
Nežinau kaip tą pataisius. Nu
spręsiu būti ištvermingu, bet 
ir ištvermė taps tik užsidegi
mu, kuri greit praeis kai/ ir ki
ti. O ištvermei visuomęt tokia 
baisybė kliūčių. Būti »vienuoliu 
gal geriausia.”

XX.
inkurtuves išrengė, 

i “Aušros” butą, 
mokykla buvo. Ma- 
“real estate”. Klau- 

ar ne.

“Mišeika 
persikėlęs 
kur žiemą 
no užsiimti
sė patarimų ar imtis, 
Mano nuomonė buvo, kad ge
riau imtis pardavinėjimu grei
čiau perkamų dalykų. Lalis ti
ki, kad Mišeika turės pasise
kimą. O man atrodo, kad ne.”

fak- 
fak- 
kuri 
ma-

XXI. i 
“Kelių savaičių^ puslapiai liko 

balti, neužrašyti. Gal nežino
jau nei ką užrašinėti. Gal 
tų nėra. Tečiau, rodos, ne 
tuose dalykas. Plunksna, 
rašo žmogaus širdyje, ne
terialė, nesučiopiama, tokiomis 
jau ji raidėmis rašo. Jaučiu, ji 
yra ką nors įrašiusi mano šir
din už šias dienas, kurių pus
lapiai liko balti. Mirdamas 
žmogus tokius užrašus su sa
vim nusineša.”

XXII.
“Mąstau, delko užrašinėju. 

Ar tai butų gyvenimo chToni
ka? Jai taip, kam ji reikalin
ga? Kad kitas kas skaitytų ir 
matytų*kas esu? Tiesa, to jis 
ir nepamatytų: ne tokios rų,- 
šies užrašai. Ar man pačiam 
tai įdomu, manau, įdomu per- 
siskaityti praėjusių dienų už
rašai, Taip, rodos, taip ir ta
riausi. Bet tai tuštybė, niekin
ga’ tuštybė, nieko nevertas da
lykas. Bent tai ne daugiau 
kaip į veidrodį žiūrėtis ir gro
žėtis savimi. Vienok užrašinė
ju ir, rodos, kad turiu užra
šinėti. O, žinoma, neužrašau to 
kas reikia, ir manau, kad tik 
tai yra bloga. Dalykas tame, 
kad tie menki užrašai man lyg 
atstotų išpažintį. Taip, 'išpa
žintis labai didelis dalykas, be 
jos žmogus negali gyvent. Sa
kau, užrašai turėtų būti lyg ir 
išpažintis, o mano nėra tokie; 
tai bloga1. Darai žmogus išpa
žintį ir užslepi beveik visas 
nuodėmes! (B. d.)

levičiaus dainelę, kaip tiktai 
vienas Babravičius ir tegali 
dainuoti. Buvo pranešta, kad 
norintieji pasiklausyti gyvų 
Babravičiaus dainų galės jį iš
girsti gegužės 11 d. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, kur jis 
turės savo koncertą. šioje ra- 
dio valandoje daug specialių 
naujų numerių išpildė Budri- 
ko radio orkestras, vadovau
jant pianistui M. Jozavitui ir 
smuikininkui M. Petruševičiui. 
Taipgi p. J. Sauris gerai iš
pildė ant vargonų keletą liau
dies melodijų. Net ir pats Juo
zas Birdrikas pasirodę kaipo 
naujas dainininkas, išpildyda- 
mas keletą numerių su orkes
tru. — Klausytojas.

Tarp draugų
— Kur eini Jonai?
— Einu i Whitc Sox Motor 

Be gerų radio priimtuvų, ku-La]es
riuos Jos. Budrikas žmonėms ■ o ^as vra \vhite 
parduoda, jis sugeba ir sten- Sox M(>tor Sides?
giasi visados savo radio pro- _  g-
gramus sekmadieniais kuo nors už)aiko 
nepaprastu ir netikėtu pažymė- L prie w 35^ 
ti. štai kad ir pereitą sekma- |lef<)nas Yards 0699. 
dienį p. Budrikas padarė ra
dio klausytojams netikėtą siur
prizą: davė klausytojams “r*"
vo” Babravičiaus dainavimą I nUsipirkti automobilių — Wil- 
išgirsti. Ir reikia pripažinti, Lyg prįght ar Willys Six. Jis 

ka<| airtistas Juozas Babravi- (ujpgį parduoda. Willys Knight 
čius taip sudainavo komp. Zi- Į -r yy^įpipet. Tai yra pigus ir

aš noriu vic-

Tai ;S’. Bumchaks, kuris 
► automobilius ir gara- 

tc-

O ką ten darysi?
Juk žinai, kad Decora- 

I tion diena artinasi, xtai reikia

PRANEŠIMAI
geri karai, tad| ir 
ną jų nusipirkti.

— Jei sakai, kad tai geri 
----------- Ikarai, tai ir aš pirksiu Willys 

Roseland. — Gegužės 9 dieną, ftight
7:30 vai. vakare, svetainėje 341 Ken- ® ’ . . . .
sington Avė., įvyks Roselando Lietu- — įtapai gerai padarysi. Ilk 
vių Kjiubų ir Draugijų Savitarpinės Lpfišank Boulevard 8642, tai 
Pašalpos Susivienijimo susirinkimas 1 
Susirinkime bus svarstoma priėmi 
mas naujos draugijos, bus raportų, 
pranešimų ir kiti reikalai. Visi na
riai, narės ir kurie norite prisira- 
šyt atsilankykit paskirtu laiku.

— Sekretorius.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir

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

,-------o-------

----- -o-------
JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 

PATARNAUTI
AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA
Su pilnai įrengta modemine Roto- 
vvasher sistema, kuri jus pilnai pa
tenkins.

Tikras valymo patarnavimas pa
prasta dieną $1.25. Mes žinome, 
kad jus pilnai įvertinsite musų ge
rą darbą. Pabandvkit mus.

AUBURN GAS & GREAS1NG 
STATION 

833 W. .35th St.
Vz bloko i vakarus nuo Halsted St.

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

Sveikatos ,komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jusi) kambarius 
10% PIGIAUS Už VISĄ DARBĄ. 
Popieruojarne ir pentuojame paga 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

WM. BENECKI
MALEVOJU IR POPIERUOJU

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. 

Darbą garantuoju.
Tel. Lafayette 7554

Financial
Finansai-Paskolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ? 

u|Willvs tuoj bus prie jūsų durų. I Skolinam pinigus ant medinių ir
1 1 1 mūrinių namų. Komisas tik 2%.

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

2%.

Personai
Asmenų Ieško

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

“Birutės” choro repeticija įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 9 vai. Gage 
Parko salėj. Visi choro dainininkai- 
kės pasirengkite dalyvauti ir pribu
ki laiku. — Valdyba.

Town of Lake. Teatrališkas Kliu- 
bas “Lietuva” laikys savo mėnesinį 
susirinkimą, gegužės 8 d., 8:30 vai. 
vak., Davis Suvarė Park svet. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

— Valdyba.
■ ■■ ."j—

Si mano Daukanto T. J. Kliubo 
mėn. susirinkimas ivyks pėtnyčioj, 
gegužės 9 d., 1930, Uetuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. 
kaip. 7:30 vai. vak. Nariai visi yra 
kviečiami atsilankyti ir užsimokėti 
mokesčius, nes yra mirė 3 kliubo na
riai. S. H. Dijokas, sekr.

Roseland. — S. L. A. 139 kuopos 
extra susirinkimas įvyks 8 d. gegu
žės, 7:30 vai. vakare, 10413 Michi
gan Avė. Visi nariai ir narės da
lyvaukite susirinkime, nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti, reikės 
išrinkti delegatus į S. L. A. 2 Ap
skričio suvažiavimą ir išrinkti gaspa- 
dorius ir gaspadines dėl pagaminimo 
pietų delegatams.

— Sekr. J. Slančauskas.

Kriaučių Local 269 A. C. W. of A. 
aikys mėnesini susirinkimą gegužes

9 d., 7:30 vai. vaakre, Amalgameitų 
Centro name, 333 So. Ashland Blvd. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti.

— F. Prusis, sekr.

Dramatiško Ratelio narių susirin- 
cimas bus penktadienio vakare, ge
gužės 9 d., “Naujienose”, pradžia 
7:30. Malo.nėkite visi būti.

Kviečia Valdyba.

z

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“PARIS”
dalyvaujant

IRENE BORDONI
Taipgi 

Vitaphone Vodevilio Aktai

Fiom Youth to Age
Yra trys aunkųa periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitė 
subręsta I moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur) amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Plnkham's 
Vegetable Compound pagelbsti 
atstelgti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

LYDI A E. PINKHAM’S 
\ E G E TA BĮ E COMPOUND 
I YOI \ ». PI5KHAM MED, CO„LYVY MASS.

Garsinkites ‘N-nose’

PRANEŠIMAS
Norintieji gar sintis

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

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

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

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

CLASSIFIEDADS
Baby Chicks

Vištukei

VIŠTUKAI

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

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

PAIEŠKAU Petro Zalatorio. Pa
eina iš Vilkmergės apskr. 7 mėne
siai atgal gyveno 38 gatvėj, dirbo 
už bučerj. Turiu labai svarbų rei
kalų, kas ii žinot, praneškite, - busiu 
labai dėkingas. Anton Roby, 343. 
W. 38th place, Chjcago,

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

-------0-------

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, 2 Wilton kaurų ir kitų gražių 
smulkių reikmenų. Parduosiu at- 
kirai. Ateikite šiandie bile laiku 
iki vidurnakčio, atsineškite pini
gus. Nelaukite, ateikite tuojaus. Aš 
apleidžiu miestą Mrs. Roberts, 3038 
W. 62nd St. arti Albany.

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

DUONKEPYKLA ir namui;—vie
nas 3 augštų mūrinis prieky ir kitas 
2 augštų medinis užpakaly. Mūrinis 
kepamasis pečius. Puikiai įrengta. 
Gerai einąs biznis. Bargenas. $9u00 
iki $10,000 paims jį Savininkas 6913 
S. Racine Avė arba Englewood 4678

------o------
PAIEŠKAU partnerio . dėl augini

mo vištų, agurkų, žemuogių ir dar
žovių. Biznis ant Michigan far- 
mos. Priimsiu su mažais pinigais. 
Atsišaukite greit.

M. JASINSKAS, 
6530 So. Irving Avė.

Prospect 6314

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie abelno na
mų darbo. Esu dirbęs už house- 
man ir janitorių; nevedęs, 46 metų 
amžiaus. Kam toks darbininkas rei
kalingas, meldžiu atsiliepti: A. M., 
2350 So. Oakley Avė.

—O----
Rakandų Brokeriai

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu
sios poros, esate kviečiamos pasinau
doti musų pasiulymu. Mes nupirk
sime jums rakandus tiesiai iš 
tuvės už sutaupimą mažiausia 

50% 
cash pamatu.

Jokis užsakymas nėra per mažas, 
ar per didelis, — nuo mažo stalelio 
iki visų 10 kainb. apartmento' ra
kandų. šaukite šiandie. Mes nu
vešim© jus pas fabrikantus. Mes 
turime ryšius su visomis geriausio
mis kompanijomis Chicagoje. šau
kite Columbus 0467, MR. WELLS 
dėl platesnių žinių.

For Kent

dirb-

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

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

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

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

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

Help VVanted—Malė
parbininkų reikia 

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

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

RENDON fornišiuotas kambarys 
vandeniu šildomas dėl vedusios po
ros. 6419 So. Maplewood Ąve.— ... -o ■— i

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. */

Mes taipjau perkame morgičitu 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

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

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
•oS:.™™.1- - **'•«“•* -*• 13804 So. Kedzie Avė.

' Tel- Lafavette 6738-6716

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

PeAraųstom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Miscellaneous

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Vietiny 8486

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavįmas. Mes atliekame ge
riausi darbą miesto. Kedzie 8468,

IMMIGRACIJA
Eksperto patariavimas visais im- 

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

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

tek Dearborn 0719

--------- O-. —.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalingu du lietuviai geri real 

estate pardavėjai, turintys patyrimo, 
kurie nori dirbti ir pasidaryti daug 
pinigų pardavinėjant namus.

Kreipkitės laišku, pasisakydami 
patyrimą ir kur dirbate, taipgi ar 
turite automobilių.

Rašykite
Box 1195 •

1739 So. Halsted St.

PASIRENDUdJA du keturiu kam
barių fintai, pečiais šildomi. Renda 
$15. A. J. Bernstein, 175 W. Jack- 
son Blvd., Wabash 1660.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

-.—O------
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, fermas, biznius visokios 
rųšies. Njjra skirtumo apielinkės ir 
kur yra 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 kampinė grosemė 

ir vaisių 
ra vieta, 
pigiai iš 
prižiūrėt 
3432.

ir daržoviij sankrova; ge- 
švarus stakas. Parduosiu 
priežasties, kad negaliu 
biznio. šaukite Boulevard

Automobilių Salesmano
Turime vietos dėl lietuvio jauno 

vyro, pardavinėti Fordo karus ir 
trokus. Pageidaujama gyvenančio 
31 ir Halsted gatvių apielinkėj. Atsi
šaukite pėtnyčios ryte tarp 10 ir 
pas Salesmanažerį.

MICHIGAN AVĖ. MOTORS, 
Ine.

2550 Michigan Avė.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro- 
seris, geras biznis, 6 kambariai. Prie
žastį patirsite ant vietos. 908 West 
35 Place.

-------O——
PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba

rių flatas viršuj, 
si 3139 S. Halsted St. 
125. 
Mažas 
Flatas

Mūrinis. Randa- 
Lotas 25x- 

bizniui. 
$13,500. 
mėnesį.

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

O’CONNOR 
tel. Franklių 4465.
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REIKALINGĄS džianitoriaus pa- 
gelbininkas; turi priklausyti unijai. 
Atsišaukite N. Williams, 1240 St. 
Louis Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris namų dar
bui vieną dieną į savaitę, pėtnyčio- 
mis nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. po 
pietų, $2.00. 3856 Archer Avenue, 
j krautuvę.

A

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir aug;š. Mos gali-, 
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKĮ VARTOTI AIS
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD GHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 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
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDAI—DUŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis ...........
1930 Tudor; vėliausis .... ..........
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ..............................
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuotą tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coupes ...........
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ............................... r......... $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

$495
$550

$350

$595
$335

Fumiture’ & Fixtures

PARDAVIMUI du gržųs garsaus 
lietuvių 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*

PARDAVIMUI grosernė su namu 
ar be namo, tuščias lotas prie šalies. 
Walter Urban, 7359 S. Paulina St.

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
cream krautuvė, neša $50 savaitei 
pelno. Labai gera vieta dėl mažos 
šeimynos. Pagyvenimui kambariai. 
Nebrangiai. 5035 S. Halsted St.

Fartns For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

YPATINGI MAINAI
Galį 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 
nuo senai uždėta — tegalima biznį 
laikyti, 
davimui: 
o trečias 
lietuvių;.
ir SENIVįEMS ŽMONĖMS pasida
ryti puikų pragyvenimą. Reikia tu
rėti po keletą tūkstančių įnešti.

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

V. MISZEIKA, 
1739 S. Halsted St. Roosevelt 8500

Turiu 3 tokius namus par- 
2 randasi Brighton Parke, 
Marųuette Parke — tarp 

gera proga BEDARBIAM

TAIP KAIP RENDA
Už tiktai $300 cash įmokėjimą jus 

galite įsigyti modemišką 6 kambarių 
rezidencija, moderniška visais žvilgs
niais, labai geroj apielinkėj, tik $45 
mokant į mėnesį. Pamatykit ją tuo
jaus, nes ji nebus Jlgai neparduota. 
Savininkas ant vietos.

1214 W. 74th Place

MAŽOS VIŠTŲ FARMOS PRIE 
' PAT CHICAGOS

Viena iš didžiausių Chicagos kom
panijų yra senai užpirkusi didžiau
sius plotus žemės pietvakarinėj da- 
y, netoli Chicagos miesto, dėl už

vedimo naujo miesto.
Dabar kompanija pakeitė pienus ir 

tą žemę išdalino į mažas farmas, 
nuo 5 iki 20 akrų. Parduoda už la
jai nužemintą kainą su mažu įmo- 
cėjimu ir lengvais išmokėjimais. 
Kaina $500 už akrą.

Vietos yra aukštos-, sausos, me
džiais nusodytos, netoli Southwest 
Iighway ir Wabash gelžkelio stoties. 

Gražesnės vietos ir geresnės žemės 
negalimą rasti.

Del platesnių žinių atsiklauskite 
aišku.

PARDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, gerame stovyj arba 
mainysiu ant bučemės. Kas nori 
tikrų bargeną tegul greit atsišaukia. 
4352 So. Fairfield Avė. Telefonas 
Lafayette 9858.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot
tage, furnasu Šildoma. Parduosiu 
pigiai. 5343 So. Union Avė., Tel. 
Boulevard 0793.

BIZNIAVAS namas parsiduoda su 
bizniu ar be biznio, Restaurantas ir 
Kotelis, biznis išdirbtas per 35 me
tus, ant didelio bizniavo streeto ir 
prie geležinkelio stoties. Priežastis 
}>ardavimo, turiu daug namų ir nega
lų apžiūrėti gerai. 2 Broadway, 

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

Naujienos, 
Box 1196 

1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai

ĮMOKĖT $600, nupirksi labai gra
žią vištų auginimo farmą, visi įtai
symai, 4 ruimų namas, gražus sod
nas, prie gero kelio, 4o minučių 
atvažiuoti į miestą. Parduosiu labai 
pigiai arba mainysiu ant namo, lo
to

NAUJĄ murini narna 2 po 5 kam
barius, mainysiu ant nedidelės far- 
mos. Leon Jarusz, 6109 S, Albany 
Avė., Hemlock 9252.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURI BŪTI PARDUOTA ŠIĄ 
SAVAITĘ

$3,650 paims jį. $500 įmokėti, liku
sius kaip renda, 4 kambarių mūrinis 
bungalow, maudynė, gasas ir elektra. 
Perdėm kieto medžio baigimas. 30 
pėdų lotas. Visi assęssmentai už
mokėti. Atdara apžiūrėjimui 4639 
S. Turner Avė. Matykite Mrs. Se- 
rowski, gretimam name, arba šauki
te savininką tel. Fairfax 0425.

ADMINISTRATORIAUS PAR
DAVIMAS

Muro namas 3 flatai 4 kambarių, 
moderniškai įrengtas, viena krautu
vė su kambariais dėl pagyvenimo, 
ant 2 lotų. Geras pirkinis, nes tu
ri parduoti per teismą ir išdalyti 
pinigus paveldėtojams. Namas ran
dasi 3451 Wallace St. Pardavimas 
įvyks gegužės 13 d., 11 vai. iš ryto 
1930 County Real Estate buveinė), 
Room 2510, 100 N. Clark St. Del 
platesnių įformacijų šaukite Frank- 
Kn 1270, Joseph Cervinka.

ar biznio.
C. P. SUROMSKI & CO 

3352 So. Halsted St.
Yards 6751

KAM reikalingas 2 lubų namas, 3 
metų senumo, 2 karų garadžius, la
bai dailioj vietoj. Savininkas važiuo
ja Lietuvon. 6752 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI Gasolino Stotis su 
dviem pumpom; 
-kartu: kąmp. lotas

Ogden ir Lincoln 
už Joliet Road 
Ateikite pamatyti
Atiduosiu už pusdykę, šiokioms die
noms kreipkitės Zigmont Dobkovvski, 
1623 W. 17 St., Chicago.

taipgi ir namas 
50x170.
St. vienas blokas 
ant Ogden Avė. 
mane nedėlioms.

BARGeJjŲ IEŠKOTOJAI
Apžiūrėkite 6515 S. Ashland Avė.; 

modeminis mūrinis Storas, 2 flatai, 
4-5 kambarių, karštu vandeniu šil
domi; garažas, rendos neša $2,160 
I metus. Kaina $17,000.

WM. C. KAZLAUSON,
6621 S. Ashland Avė., 

Tel. Hemlock 8716

PARDAVIMUI 4 kambarių cot
tage, moderniškas, didelis lotas, 
110x125, gražus vaisių sodnelis. Ne
brangiai. 5524 So. bįatchez Avė., pu 
sė bloko nuo Archer Avė,


