
I

f——. ....... ....... I,.,..—wr, , ,
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 > Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas it Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian. Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Ačt of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
1 . — - ----- -

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, III. Penktadienis, Gegužės-May 3 d., 1930 No. 110

Indijos Nacionalistų 
Sukilimas Bombėjuj

Kautynėse tarp sukilusių nacionalistų mi
nių ir policijos 27 asmenys krito. - Su
kilėliai paėmė miestą

ŠOLAPURAS, Bombėjus, In

Kansas City, Mo. —

dija, geg. 8. — Po didelių riau
šių, kurios čia prasidėjo vakar 
ir šį rytą vėl atsinaujino, bu
vo nukauti dvidešimt septyni 
policininkai ir indai. Pagaliau 
šiandie vidurdienį miestas, tu
rįs 120 tūkstančių gyventojų, 
tapo indų nacionalistų, suimto 
Mahatmos Gandhi sekėjų, pa
imtas. 

t

Vietos policija ir atsiųstas 
kareivių būrys nieko negalėjo 
padaryt maištininkams, kūne 
padegė teismo rumus, šešias po
licijos stotis ir beveik visas 
svaigiųjų gėrimų įstaigas.

Siūlo legalizuot atei
vius neteisėtai atvy

kusius iki 1923
Reikalauji, kad norintys tapti 

piliečiais mokėtų angliškai 
rašyt, skaityt ir Amerikos is
toriją

VVASHINIGTONAS, geg. 8. 
— Senato imigracijos komisi
ja vakar priskaitė senatui ra- 
]X)rtą dėl biliaus natūralizaci
jos įstatymams sistematizuoti.

Biliumi numatoma legalizuo
ti ateivius, kurie 'neteisėtu bil
du atvyko į Jungtines Valsty
bes iki 1923 metų liepos 1 die
nos, vietoj, kaip dabar kad yra, 
iki 1921 metų liepos 3 dienos; 
atpalaidoti nuo kvotos mote
rų, kurios yra Amerikos pilie
tės, vyrus, o taipjau padaryti 
kai kuriuos pakeitimus esamuo
se natūralizacijos įstatymuose.

Antras svarbus raporte punk
tas jau visai nebeturi tokio li
beralaus pobūdžio. Jis yra toks 
pat, kaip kad neseniai pasiū
lytasis atstovų butui: reikalau
jama, kad ateivis, norįs gauti 
pilietybės popierius, mokėtų 
angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti; be to, kad butų susipa
žinęs su Amerikos istorija, bent 
su svarbesniais jos faktais, kaip 
kad yra išdėstyta tam tikras 
pilietybės vadovėly, kurį yra 
išleidęs, su kongreso pritari
mu, natūralizacijos biuras.

Kitas siūlomas pakeitimas 
yra įsileisti be kvotos nevedu
sius amerikiečių moterų vai
kus, kurios prarado savo pi
lietybę ištekėdamos už svetim
šalių.

Beikalaujama dar, kad as
menys, einantieji liudininkais 
norintiems gauti pilietybės po
pierius, patys butų piliečiai ne 
mažiau kaip penkerius metus.

^ORHŠ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dfilies debesiuota; gali kar
tais būt lietaus; nedidelė tem- 
peraturos atmaina; lengvi ir 
vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 580 ir 86° F.

šiandie saulė teka 5:37, lei
džiasi 7:56. Menuo leidžiasi 
4:09 ryto. - ■-

[Šolapuras yni apie 165 my
lias nuo Poonos miesto, turįs 
apie 120,000 gyventojų ir yra 
stambus šilko ir medvilnės fa
brikų centras.]

Mahatma Gandhi per
gabentas i tvirtovę

LONDONAS, geg. 8. — Ex- 
change Telegrapho pranešimas 
iš Bombėjaus sako, kad Ma- 
haitma Gandhi, indų naciona
listų vadas, tapo išgabentas iš 
Yarodos kalėjimo Poonoj į Ši- 
vajis tvirtovę, Purandhare, dvi
dešimt penkias mylias nuo Poo
nos.

Kareiviai kulkosvaidžiu 
nušovė 2 miegančius 

kalinius
COLUMBUS, Ohio, geg. 8.
Baudžiamą j ame valstijos ka

lėjime, kuriame neseniai per 
gaisrą žuvo 320 kalinių, ir ku
riame iki šiol eina kalinių ne
ramumai, šį rytą kalėjimą ser
gi utie j i kareiviai kulkosvaidžiu 
du nusikaltėliu nušovė, o tre
čią pašovė.

Kaliniai tuomet dar miego
jo, kai įvyko šaudymas.

šaudymo kaltininkai sakosi, 
kad tai įvykę netyčia.

Kinuose prasidėjo 
pilietinis karas

Tarp maištininkų jėgų ir tau
tinės kariuomenės eina smar
kus mūšiai; 7,000 krito

NANKINAS, Kinai, geg. 8. 
— Gautais pranešimais pilieti
nis karas tarp maištą kelian
čių šiaurės generolų ir tauti
nes Kinų valdžios šiandie pra
sidėjo jau visu smarkumu.

Išilgai geležinkelio linijos nuo 
Kweitho, Honano provįncijoj, 
iki Sučau, Kiangsu provinci
joje, įvyko dideli mūšiai tarp 
šiaurės generolų Feng Juhąia- 
no ir Jen Hsišano jėgų, vienoj 
pusėj, ir tautinės valdžios ka
riuomenes, antroj. Abiejose pu
sėse buvo daug nukautų ir su
žeistų. Pasak pranešimų j Su
čau pargabenta 5 Itukstančiai 
sužeistų tautinės valdžios kai
rei vių, o dar 2 tūkstančiai ga
benami į Nankiną. Maištinin
kų puostoliai nėra žinomi.

Tolesni pranešimai sako, kad 
Šausi provincijos maištininkai 
Įėję iš Čihli į šantungo pro
vinciją, kur įvykę susikirtimų 
su tautine kariuomene.

Stiprus žemės drebėji
mas Mažoje Azijoj
BERLYNAS, geg. 8. — Ho- 

henheimo observatorijos seis
mografas praeitą naktį įregis
travo stiprų žemės drebėjimą, 
turėjusį įvykti Mažoje Azijoje. 
Supurtymai traukėsi apie va
landą laiko.

Iš Teherano, Persijoj, pra
neša, kad ten esą gauta žinių 
apie smarkų žemės drebėjimą 
Urmijoj ir Salmaste, kur esą 
padaryta didelės pragaišties. 
Apie du tūkstančiai žmonių' bu
vę užmušta. Salmasto miestas 
beveik visai tapęs sunaikintas.

Eucharistininkams ne
leidžia lankyti mečečių

KABTAG1A, Tunisija, geg. 8. 
— Vakar čia prasidėjo eucha
ristinis kongresas, į kurį iš vi
sų pasaulio kraštų suplaukė 
apie 20 tūkstančių katalikų vy
skupų, kunigų ir šiaip maldi
ninkų.

Vietos laikraščiai įspėjo, kad 
“netikėlių” (vadinas, ne mu
sulmonų) niekas nebus įsileis
tas į mečetes — musulmonų 
bažnyčias.

Nepaprastas danu 
inžinierių išradimas
Mašina, kuri skrenda, plaukia, 

nardo po vandeniu ir sausu
ma važiuoja

LONDONAS, geg. 8. — Pra
nešimu iŠ Danijos, danų inži
nieriai išradėjai darą slaptus 
bandymus su naujai jų išrastu 
nuostabiu “keturių elementų” 
keliavimo pabūklo. Tai maši
na, kuri važiuoja sausuma, 
kaip automobilis; plaukia jura, 
kaip laivas; nardo po vande
niu, kaip suibmarinas,- ir, pa
kilus nuo vandens, skrenda, 
kaip aeroplanas.

Lenkų klerikalai 
puola naują J. V.

ambasadorių
VARŠUVA, geg. 8. — Len- 

kų katalikų spauda aitriai puo
la Johną N. Willysą, naują 
Amerikos ambasadorių Lenki
jai. Willys esąs gerai Ameri
koje žinomas aktingas katali
kų priešas, kuris, kaip auto
mobilių milijonierius, finansa
vęs antikatalikišką protestonų 
kampaniją.

Iš vienuolyno j turtus, 
bet jau ne atgal

Vienuolė, paveldėjus 1 >/2 mili
jono turtą, atsižada duotų 
šventų prižadų

ST. LOUIS, lMo., geg. 8. — 
Sesuo Philomcnė, kuri 1926 
metais buvo atpalaiduota nuo 
vienuolės prižadų, kad1 galėtų 
per teismą atgauti daugiau kaip 
ll/z milijono dolerių paveldą, 
dabar, tą turtą atgavus, nusi
tarė nėbcgrjžti į vienuolyną, 
kaip kad ji pirmiau žadėjo.

Taip pranešė sesers Philomc- 
nės advokatas Hubbard, kuris 
sako, kad jo klijentė pasiliks 
Miss Jeane Lemesneger, kaip 
kad ji vadinos prieš įstojimą 
į vienuolyną.

Ji dabar gyvena Glendale, 
Los Angeles priemiesty, Kali
fornijoje, ikaip savininkė dide
lio ploto žemes su vynuogy
nais.

Parodė žvaigždę ir išsi
nešė cash-registerį

KA'NSAS CITY, įgeg. 8. — 
I vieną saldainių krautuvę čia 
atėjo nepažįstamas vyras ir, 
parodęs konstabelio žvaigždę, 
pasakė, kad atėjęs užareštuoti 
cash-registeirį.

Krautuvės savininkas, George 
Lembard, bandė protestuoti, 
kad jis niekuo nenusikaltęs, bdt 
konstabelis rūsčiai atsakė, kad 
jis geriau žinąs. Ir paėmęs cash- 
registerį, išsinešė.

Lembardas, nerasdamas, kuo 
jis butų nusikaltęs, kreipėsi į 
policiją. Ten paaiškėjo, kad ta
riamo ‘^konstabelio” butą var 
gis. Cash-registeris buvo ver
tas $150, o jame dar buvo $20 
gyvais pinigais.

[Atlantic and Pacific Thoto]

Iššokęs iš bėgių gatvekaris, kuris užmušė

Vokiečių monarchis- 
tų graudus verksmai
Hindenbujrgas, “paskutinė atria- 

ra, lūžo;” dabar vokiečių ba
jorų karjera — bažnyčia

BERLYNAS, geg. 8. — “Der 
Aufirechte,” atkaklių vokiečių 
monarchistų laikraštis, kuris 
liigšiol tebededa antrašitą: “Su 
Dievu, už Kaizerį ir Reichą,” 
galutinai atsižada prezidento 
Hindenburgo, dėlto kad jis pa
sirašė Youngo reparacijų pla
ną.

Graudžiame vedamame straip- 
sny laikraštis rauda, kad, gir
di, “dabar jau išnyko paskur 
tinę iliuzija, paskutine žemiš
ka atrama lūžo,” bet dar grau
dena sia.vo skaitytojus “pasiti
kėti Dievu,” » kijris savu laiku 
padėsiąs vokiečių tautai vėl lai
mėti.

Tuo pačiu kartu Prūsijos 
princas Oskaras, penktas buvu
sio kaizerio sūnūs, ragina vo
kiečių protestonų bajoriją, kad 
savo sunums kaip karjerą p<e 
sirinktų bažnyčią. “Jei,” sako 
Oskaras, “daug musų mylimų 
senų kareivinių dabar yra už
darytos, tai musų bažnyčios dar 
pasilieka atdaros, ir jos garsiai 
šaukia ištikimų ganytojų, ku
rie vargšę musų tautą vestų 
keliu, kuriuo ji turi eiti.”

$3,000,000 gaisras New 
Jersey mieste

BAYONNE, N. J., geg. 8. — 
Didelis gaisras, siautęs šiandie 
Gulf Refining kompanijos įmo
nėj, padarė, kaip apskaičiuo
ja, 3 milijonus dolerių nuosto
lių. Sudegė šešiolika didelių 
aliejaus tankų ir sandėlys.

Nusišovė buvęs Gary 
burmistras Fulton

GARY, Ind., geg. 8. — šian
die čia nusišovė Lake kauntės 
komisijonierius William J. Ful
ton, kuris vėl statė savo kan- 
(f.daturą, bet primary rinki
mais praeitą antradienį pralai
mėjo. Jis 'buvo kaltinamas dėl 
pavartojimo neteisėtų metodų 
rinkimuose. Pirmiau Fulton bu
vo Gary burmistras.

New Yorke statys 105 
augštų trobesį-bokštą
NEW YORIKAS, geg. 8. — 

New Yorke dabar projektuo
jama statyti augščiausią pasau
ly trobesį, kuris turės 105 aug- 
štus. Jo pastatymas pareis 20 
milijonų dolerių. Trobesys už
ims visų bloką tarp Wall, Pine, 
Pearl ir Water gatvių.

Na, sakykit — Kalifor
nijoje ~8 coliai sniego
SAN FRANCISCO, Cal., geg. 

8. — Tikrai nepaprastas gegu
žes oras. Vakar pietų Kalifor
nijos pajūriu siautė smarkios 
audros, o Siorra kalnuose — 
didelėj pulgos. Apie Calaveras 
per apie valandą laiko prigriu- 
vo sniego 8 colius gilumo. Snie
go audra siautė taipjau Se- 
quoia Nacionaliame parke.

Sniegas Montanoj
TWIN FALLS, Mont., geg. 

8. — Netikėtai vakar čia siau
tė stiprį^Sniego audra, kuri la
bai nugązdino vaisių auginto
jus. Prisnigo tris colius gi
lumo.

Dinamito 4 darbinin
kai užmušti

GRAlND RAPIDS, IMiich., geg. 
8. — Holmano atviroj kasyk
loj, netoli nuo Taconite, ne 
laiku įvykęs dinamito sprogi
mas užmušė keturis darbinin
kus.

Dinamitas buvo vartojamas 
uoloms plaišyti.

Sovietai atėmė advoka
to teises 205 advo

katams
LENINGRADAS, geg. 8. — 

Sovietų vyriausybė atėmė ad
vokato teisę 205 Leningrado 
advokatams, dėlto kad juos įta
rė nepalankumu sovietų vald
žiai.

Bandė atsteigti dikta
tūra Ispanijoje? J • ' ........... ......

PARYŽIUS, geg. 8. — Ha- 
vas pranešimas iš Madrido sa
ko, kad generolai Anido ir Bar- 
rena; bandę nuversti premjero 
Berengueros valdžią ir atsteig- 
ti diktatūrą Ispanijoje. Bandy
mas nepavyko, ir Bcrenguera 
ėmėsi priemonių prieš7 sąmok
slininkus.

Pilsudskis Vilniuje
VILNIUS, gėg. 8. — Vakar 

į Vilnių atvyko maršalas Juo
zas Pilsudskis, kuris buvo ci- 
vilės ir kariuomenės vyriausy
bės. pasitiktas.

LAWRENCE, Mass., geg. 8. 
— Perkūnui trenkus į beiz- 
bolo stadioną, augštesnes mo
kyklos mokinys Donald Dono- 
van, 17, buvo užmuštas, o ke
turi kiti asmenys apsvaiginti.

vieną žmogų ir kelis sužeidė.

Anglų vyriausybės 
protestas Vatikanui
Prašo papą atšaukti Jeruzoli- 

mo patrijąrką už konspina- 
vimą su arabais

ROMA, įgeg. 8. — Anglijos 
vyriausybė paprašė Vatikaną 

atšaukti Jeruzolimo lotinų pa- 
trijar'ką, monsinjorą Bairlassi- 
ną, ir ..vyskupą Fellingerį, dėl
to kad arabų-žydų konflikte 
jie visados pataikauja, arabams. 

• *
Saiko, kad patrijarkas Bar- 

lassina esąs padaręs slaptą su
sitarimą sU arabų viršininkais 
Palestinoje, ir kad savo pra
nešimuose Vatikano papai jis 
visados buvęs priešingas anglų 
pažvalgai dėl komisijos, kurią 
Anglija, einant Sevreso1 sutar
tim, turi paskirti šventoms Pa
lestinos vietoms žiūrėti.

Savivaldybės bus ren
kamos šešeriems 

metams

KLAIPĖDA. — Kaip žinome, 
paskutiniame seimelio posėdy 
nutarta savivaldybes rinkti vie
ton 3 mėliams — 6 metams. 
Kadangi net konvencijoj yra 
(pasakyta, kad Klaipėdos kraš
tas turi demokratiškai valdo
mas būti ir kadangi toks ilgas 
savivaldybių terminas priešin
gas demokratijos principui, tai 
lietuvių blokas ir didelė Klai
pėdos kr. visuomenės dalis yra 
priešinga1 ir nepatenkinta to
kiu seimelio nutarimu.

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

LIETUVOS ŽINIOS
Tarptautinės vaikų glo

bos organizacijos at
stovė Kaune

KAUNAS. — Balandžio 11 
d. į Kauną atvyko tarptauti
nės sąjungos vaikams globoti 
vicepirmininkė, ponia J. E. 
Va j kai susipažinti su Lietuvos 
molinoms ir vaikams globoti 
organizacijų s-gos veikimu. 
Bal. 12 <1. p. Vaj'kai bus rodo
mos įvairios prieglaudos ir ki
tos s-gos įstaigos.

Matyt, “patriotiškų” 
chuliganų darbas

ŠĖTA. — Netolimoje praei
tyje Šėtoje keletas asmenų bu
vo nubausti administratyviu 
budu kaap inkriminuoti prieš
valstybiniai gaivalai. Vėliau in
kriminuotų bylos buvo persių
stos Valstybes gynėjui, bet iš
nagrinėjęs dalyką Valstybes 
gynėjas jas panaikino.
Dabar pastaruoju laiku, tiems, 

kurie buvo inkriminuojami, ne
žinia kas pradėjo langus dau
žyti. Kai kurių langai net su 
langtinemis susmuko į vidų nuo 
akmenų smūgių. Laibai liūdnas 
reiškinys. Visi šėtiškiai labai 
pasipiktinę tokiais juodašimčių 
darbais.

Velykos be peisa- 
chuikos

žydai
šven-
Len-

KAUNAS. — Lietuvos 
kiekvieną metą Velykų 
temis parsigabendavo iš 
kijos peisachufkos — Velykų 
degtinės, šiemet valdžia pcisa- 
chufkos iš Lenkijos parsiga
benti neleido.

Lietuvoj “Brazilija”
KRETINGA. — Iš visų Lie

tuvos kampų 'bedarbiai plau
kia į Kretingą, manydami, kad 
jau prasidėjo geležinkelio dar
bai. Bet darbai dfar neprasidė
jo.

Bedarbiai neturi pinigų at
gal grįžti ir neturi kuo gyven
ti. Daugelis nakvoja po atvi
ru dangum. Kai kurie prisi
glaudė pas vietinius ūkinin

kus.
Bedarbiai sako: “čia musų 

Brazilija...”

Kauno karo komendantas 
Vincę Seilkytę Už ‘•‘kurstymą 
vienos visuomenės grupės prieš 
kitą” nubaudė 200 lt. arba 1 
mėn. kalėjimo.
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Iš III. Angliakasiu Gyvenimo
Pirmesniame straipsnely nu

rodžiau, kad didžiuma manie
ji ų nemėgia Lewiso. Bet jis 
randa šalininkų kovoj su 12 
distriktu arba Illinois organi
zacija. Aktyviškieji Levviso 
šalininkai yra jo padėti “pro- 
vizionaliai” viršininkai, o taipgi 
slaptai apmokami jo agentai, 
dirbantys mainose kaip angle- 
kasiai. Nužiūrima, kad tokių 
agentų Lewis turi Illinois vals
tijoj daugiau, kaip 100.

Dirbdami Levvisui, šitie 
agentai retai kada giria jį. Le- 
vviso vardo, mat, geriau visai 
neminėti. Svarbiausias agentų 
“darbas” yra peikti 12 distrik- 
to ir išrinktus Springfieldo 
konvencijoj nacionalius virši
ninkus— Howatą, Germerį ir 
Walkerį.

Peikti ir smerkti Ilovvatą, 
Germerį ir Walkerį yra sunku, 
ba primesti jiems ką nors blo
go negalima.

Atakuoti gi 12 distrikto vir
šininkus yra lengviau. Dalykas 
toks, kad ilgą laiką —gal ko
kią dešimtį metų—ypač Frank- 
lin paviete. (9 subdistrikte) — 
kai kurių lokalų ir kai kurie 
subdistrikto viršininkai užsi
ėmė graftu. O ir rinkimus jie 
laimėdavo tuo ar kitu atveju 
suktybėmis. '

Tas graftas ir tos suktybės, 
veikiausia, nebuvo taip dideli, 
kai;) Lewiso darbuotojai juos 
vaizduoja.

Vienok grafto buvo. Kai ku
rie buvusieji subdistrikto vir
šininką! net kolėjiman pateko. 
Taipjau ir balsus vogti arba 
pirkti linkimuose nesidrovėta'.

Ir ot, dabar, Lewiso padėtieji 
viršininkai ir jo slaptieji agen
tai ir naudojasi kovai su )2 
distriktu ir su nacionalęs uni
jos viršininkais—liowatu, Ger
menų ir Walkeriu. Jie Įrodi
nėja' mainięriams: žiūrėkite, 
girdi, kokie sukčiai, kokie va
gys, kokie niekšai buvo ir yra 
jūsų Illinois organizacijos vir
šininkai! Ne geresni esantys 
ir IIowat, Walker, Germer ir 
kiti, kurie kovoja prieš Levvisą.

Mainieriai, išgirdę vieną-kitą 
teisingą faktą apie buvusį 
graftą ir buvusias suktybes, 
patiki kai kada ir prasimany
tiems kaltinimams, neturin- 
Jems pamato. O prasimany
mų ne stoka—bile tik jie skau
džiau užgautų atakuojamus as
menis; bile tik prasimanymai 
diskredituotų Lewiso priešinin
kus mainierių akyse. Pasaky
siu, kad Lewiso agitatoriai 
naudoja gal didesnę dožą prasi
manymų ir šmeižtų, ne, kad 
mūsiškiai lietuviškieji komisa
rai prieš Grigaitį ir “Naujie
nas”.

Paprastieji lokalų nariai, pri
siklausę tokių “argumentų” 
apie Illinois organizacijos vir
šininkų “nuodėmes”, kai kada 
padeda išmesti 12 distrikto ša
lininkus. Išmestųjų vieton, ži
noma, patenka Lewiso pritarė
jai. Jie tuomet siunčia jau
duokles tiesiai i Tndianapolisą 
—Leuisui. nežiūrėdami to, ar 
nariai norėtų siųsti jas ten ar 
ne.

Tai toki yra “kitrioji meka- 
rika”, kuri iki šiol geriausia 
Lewisui tarnavo.

Graftas, pasireiškęs lokaluo- 
se, ir ypač Franklin paviete, 
sulošė Levvisui į rank$.' Reikia 
tačiau pasakyti, kad ir Levviso 
šalininkai toli gražu ne šventi. 
Faktinai, jie yra tie asmenys 
iš mainierių tarpo, kurie taikė
si viršininkų vietoms, bet ne
pateko į jas. Arba jie yra 
tie asmenys, kurie neturėjo vir
šininkų vietų, kada Lewi& pra
dėjo griežtą kovą su Illinois 
organizacija. Neturėdami jų, o 
norėdami turėti, jie perėjo Le- 
vviso pusėn, nes su Lewiso pa- 
gelba jiems atrodė busią dau
giau galimybės išmesti esamus 
viršininkus ir atsisėsti patiems 
j ų vietose. |

Well. charakteristika kai ku
rių mainierių — ypač turinčių 

ambicijas vadovauti — išėjo iš 
po mano plunksnos ne labai 
maloni. Bet ką padarysiu: 
man atrodo, kad aš teisingai 
įvertinu vaidin'a'mą dabar Illi- 
nojuj mainierių dramą ir jos 
aktorius; taip ir rašau.

Dabar mėginsiu apibudinti 
publiką—tą didžiulę minią, ku
ri sudaro IHinojaus organizaci
ją arba distriktą; kuri sudaro 
lokalus. Dalis jos yra—anglai 
(džianibulai) ir amerikonai. Bet 
tur būt didesnė—ateiviai (lie
tuviai, lenkai, italai, slavokai 
ir kiti).

Didžiuma (ypatingai ateivių) 
lokalų susirinkimuose nedaly
vauja. Kas darosi susirinki
muose, jie nugirsta iš kitų pa
sakoj imu. Reiškia, autentiškų, 
pirmurankių žinių dažnai ne
turi. Susirinkimai esti skait- 
Ii ilgesni tik tada, kada lokalų 
“politikieriai” mato reikalu su
varyti didesnę minią į salę. 
Well, žmonėms, kurie yra atsi
tolinę nuo savo organizacijos 
darbuotės, galima įvairių nebū
tų dalykų pripasakoti —ypač 
apie viršininkus. Ir jie kartais 
patikės tomis pasakomis. Tai 
viena.

O antra—kuomet nariai ne
lanko susirinkimų; kuomet nuo
latinius darbutojus sudaro ne
didelės žmonių grupelės, tai 
joms faktinai atiduodama or
ganizacijos kontrolė. Tos gru
pelės kartais išsivysto (kaip 
minėtam Franklin paviete) lig 
Į kokius lokalų politikierius. 
To gal nebūtų, jeigu nariai di
desniu skaičiumi įdomautų sa
vo organizacijos reikalais ir 
klausimais.

Kaip tą įdomumą sukelti? — 
tai yra klausimas. į kurį iki 
šiol nesurasta tinkamo atsaky
mo.—Reporteris.

KORESPONOENCIjfe]

Detroit, Mich.

Moterų Kliubo bunkietas ir kiti 
dalykai

Balandžio 30 d. Lietuvių Mo
torų Biznierių Kliubas turėjo 
šaunų bankietą, kuris įvyko 
Fort Shallbe viešbutyj. Viešbu
tis gražus ir turi visus naujau
sius paraukumus. Tokioj vietoj 
tikrai smagu yra ir linksmin
tis.

Minimą kliubą sukurė poni 
Uvickicnė, musų gerbiamo ad
vokato Uvicko žmona. Nors ji 
yra gimusi ir augusi Amerikoj, 
bet lietuviškai labai gražiai kal
ba' ir savo tėvų šalį myli. Kliu
bas jau gyvuoja apie septyni 
metai. Moterys dažnai rengia 
“bunco” pares ir kitokius pasi
linksminimus kasinėnesį. To
kiuose parengimi|)se jos tik 
vienos tedalyvauja. Bet kai 
vyrai pradeda nerimauti, tai 
moterys tąsyk surengia didelį 
bankietą. Tada tai visiems yra 
progos pasilinksminti.

Apie pietus nėra reikalo daug 
nei kalbėti. Buvo visko ir vis
kas gardžiai prirengta. Kaiku- 
rie turėjo ir to, kas dabar 
Amerikoj draudžiama gert. Bet 
tai pašalinis dalykas. ,

Svečių L>i*riVietfm prisiriiilco 
iki 180. Visi buvo apsirengę 
formaliais rūbais. Matėsi ir 
keli svetimtaučiai. Tai visokie 
miesto valdininkai. Jie gėrėjo
si tekiu skaitlingu lietuvių bū
reliu.

Į bankietą aš nutraukiau su 
ponais Maigais, kurie, mane ne 
tik tikietu aprūpino, bet ir įsi
metę i savo Marnioną nusivežė 
į viešbutį. Ten aš sutikau 
kompozitorių Vanagaitį ir art. 
J. Olšauską. Smagu buvo su 
jiemdviem susitikti ir pasikal
bėti.

Dr. Jonikaitis ir aš bankietą 
apleidova pusę po dvyliktai. Ki
ti linksminosi iki gaidžių. Bus

smagu sulaukti kito tokio ban- 
kieto.

Prie progos turiu pasakyti- 
jog prie kliubo sukūrimo dau
giausiai pasidarbavo ponios 
Uvickiepė, Maigienė, Kudirkie
nė, Žemaitienė, Jacobson, Bu- 
kšnienė ir da kelios, kurių var
dų nepasisekė patirti. Poni 
Uvickienė ketvirti metai, kaip 
eina kliubo pirmininkės parei
gas. Iždininkės pareigas eina 
na poni Bernotienė, o sekreto
riaus Bajorinienė. Butų gerai, 
kad visos biznierių moterys 
priklausytų šiam kliubui.

z ♦ ♦ ♦

Darbų jau pradeda atsirasti 
daugiau. Fordas daro po 9,- 
371 karą per dieną. Vadinasi, 
fordukai dygsta, kaip grybai 
po lietaus.

Tačiau turiu pasakyti, jog 
darbas gauti pas mus nėra 
lengva’. Reikia turėti “p.ul”. 
Be jo nieko pepeši. O ką tai 
reiškia, aš manau, kad jus visi 
žinote.

Dirbtuvės samdymo ofiso nė
ra beveik jokios vilties darbas 
gauti. Ot, kas nors otelyj ar 
rodauzėj gali gauti pasą. O 
tai reiškia, jog turi susipažin
ti su tam tikrais ponais. Na', 
patys juk žinote, kad jei ne
tepsi, tai ir nevažiuosi.

❖ Sic «

Oras pas mus. nepaprastai dėl 
šio laiko šiltas. Temperatūra! 
siekia 82 laipsnių. Kai tik miš
kai pakankamai sužaliuos, tai 
trauksime į pavėsį laiką leisti.

—Yiand'upė.

Daktaras Rado, Kad Moterys 
ir Vaikai Serga Daug

Tankiau, Negu Vyrai
Kaipo šeimininio daktaro 

Monficello, Illinois, Dr. Cald- 
well praktika apėmė visą žmo
gaus kūną, o ne kurią mažą jo 
dalį. Daugiau kaip pusė jo 
“pašaukimų” buvo pas mote
ris, vaikus. Jie daugiau už ki
tus serga. Bet jų ligos tan
kiausia būna menko pobūdžio, 
— šalčiai, karščiavimas, gal
vos skaudėjimas, aitrumas — 
ir visos jos pirmiausia reika
lauja pilno vidurių išvalymo. 
Jų viduriai sukietėję.

Per 47 metus Dr. Caldwell 
praktikos, jis rado didelio to
kiuose atsitikimuose pasiseki
mo su savo paties receptu, už- 
veriančiu paprastas liuosuojan- 
čias žoles su pepsinu. 1892 m. 
jis nutarė šią iormulą panau
doti gaminant Dr. Caldwell 
Syrup Pepsin jr paleido jį mar- 
ketan.

Preparatas tuojaus susilaukė 
didelio pasisekimo visuomenė
je, kaip kad jis pirmiau buvo 
sėkmingas Dr. Caldwell priva
tinėj praktikoj. Dabar jau 
trečia gentkartė jį vartoja. Sa
vo vaikams jį duoda motinos, 
kurios pirmiau buvo duodamos 
savo motinų. Kiekvieną darbo 
dienos sekundą kas-nors kur- 
nors eina j aptieką jų nusipirk
ti. Yra tūkstančiai namų šio
je šalyje, kurie niekad nebūna 
be bonkos Dr. Caldwell’s Syrup

Vidurvasario Exkursiįos

LIETUVON

Birželio Išplaukimai
S.S. America ....................... birželio 4
S.S. Lcviathan ................................... birželio 11 ir 28
S.S. Prce. Harding ....................................birželio 14
S.S. Geo. Wadiington .................... birželio 18
S.S. Pre8. Rooscvelt ........................  birželio 21
S.S. JRcpublic ............................................birželio 25

Išplaukimai j Plymouth—Chcrbourg—Southampton—Hamburg
Atostogų laikas—Tėvynėj. Kiek metų jus laukėte praleisti vasara 

savo tėvą žemėj, ^arpe įnytirny genčių, pažįstamuose kūdikystės vaiz
duose, laukydąmais senus draugus. *

Griškite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite nepaiy- 
ginoniais patogumais bet kurio iš šių puikių United States Lines laivų 
ir padarykite jūsų šių metų atostogų kelionę ilgai atbienoma exškursija.

Pilnų informacijų, kainų ir 1.1, klausk vie
tinio laivakorčių agento ar rašyk tiesiog i

UNITED STATES LINES
216 No. Michigan Avenuc, Chicago.. III. 45 Broadway, Nc>v York City

Toronto, Ont.
Atsakymas “Kanaętys 

Lietuviui”

“Kanados Lietuvis” duoda at
sakymu “Jaunučiui” iš “Naib- 
jienų”. Visų pįrmiąusiąi turiu 
pabrėžti, kad mano tikslas ne
buvo ir pėra šmeižti “K. L.”. 
Bet kadangi į mano pirštų ga
lais paliestą kritiką reagavo 
kaipo į melą ir neatitinkančiais 
tikrenybei faktais. , tai turiu 
jipibudinti tai plačiau. Kad “K. 
L.” nesimpatizuoja Jaunimo 
Sąjungai, tai visi tautiečiai ir 
“K. L.” skaitytojai žino. Bet 
kodėl? šita klausima “J<. L.” 
motyvuoja taip: 1) Kad j. S-ga 
nesilaiko įstatų. 2) Kad ji 
esanti raudona. 3) Kad ji nė
ra tokia, kokia yra Lįetuvos 
Jaunimo Sąjunga.

Ar gali “K. L.” įrodyti fak
tais, kad J. S-ga nesilaiko ar 
nesilaiko savo įstatų, išskyrus 
vieną kitą nesusipratimą, ku
riuos praeitą sykį buvau mi
nėjęs? Vargu. Nes dar nė vie
nas asmuo, kokiij pažiūrų jis 
nebūtų, iš S-gos ar iš susirin
kimų nėra buvęs išmestas, kaip 
tai daro Toronto parinktieji, 
meilės ir brolybės skleidėjai. 
Kaslink S-gos raudonumo, tai 
“K. L.” gali nedažyti jos rau
donai, nes niekas neužmokės 
už dažus, o už darbą užmokes
tį galite atsiunti tuojau. Kad 
S-ga vaduojasi įstatais ir su
sirinkimo dauguma, tai matyti 
iš to, kad dėl 1930 m. S-gos 
organu išrinkta “Naujienos”.

Pepsin ir mes turime daugelį 
šimtų laiškų nuo dėkingų žmo
nių pranešančių mums, kad jis 
jiems pagelbėjo, kuomet kiti 
visi nedavė pasekmių.

Kuomet, moterims, vaikams 
ir senesniems žmonėms ypač 
naudingas yra Dr. CaldweŪ’s 
Syrup ,Pepsin, jo švelnus veiki
mas yra greitai veiksmingas ir 
tvirčiausiam . kunui ir labiau
sia sunkiuose atsitikimuose. 
Neturintis nė opiatų, nė narko
tikų, jis yra saugus dėl ma
žiausių kūdikių. Vaikai mėgs
ta jį ir ima jį noriai. Kiekvie
na aptieka pardavinėja Dr. 
Caldvvell’s Syrup Pepsin.

O gal ir “Ųaujienos” “K. L.” 
pasidarė x raudonos, t. y. bolše
vikiškos? Tikrai kokios jos 
yra tokios, bet tik jau. ne juo
dos. Toliaus apgailestaujama, 
kad J. S-ga neina tuo. užsi- 
brėšitu tikslu, kokiu eina Lie
tuvos Jaunipao Sąjunga. Bet 
pirmiausiai ar gali Lietuvos J. 
S-ga laisvai eiti savo užsibrėž
tu tikslu? Deja,’ Lietuvos fa
šistai užurpatoriai begėdiškai 
pamynę liaudies teises po savo 
kojomis ir musų brolių kraujo 
ir gimdytojų ašarų susisukę 
sau lizdus smaugia ją kiek ga
lėdami ir labai džiaugtųs nu
smaugę ją visiškai. Faktų to 
patvirtinimui galite patys pasi
rinkti kiek pageidaujate. Kas- 
link rašinėjimo į “Jaunimą”, 
tai visi žino gerai Lietuvos 
“cenzūrą” ir pats “Jaunimas” 
negali pareikšti visuomenei tą, 
ką jis norėtų ir privalėtų pa
reikšti. Užtai U. S. A. laikr 
raščiai tai pilnai pavaduoja. 
Tame pačiam numery “K. L.” 
nedrąsiai pareiškia mint;, kad 
laiikraštis bus truputi kitoks. 
Mat, buvusiam redaktoriui 
Kružintaičiui (fašistui) nuva
žiavus i “Vienybę” ir “K. L.” 
trtuputį pavažiuos (aš manau, i 
prieki). Matyt, minimas po
nas su “Šviesos B-ve” elgėsi 
visai diktatoriškai, kas neati
tinka koperatyviniams princi
pams. Bet abejotina ar “K.

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ

Sis pastebėtinas i»jneralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neuritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių pakrikimų, Ne
virškinimo. - /

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SĮNIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Garsinkite ‘N-nose’

Gegužio

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkeljo, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo. ■
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių 
dėl lietuvių. T_ _____ ___________ t___
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis, 
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno. 
Ęąs pirmesnis, tąs geresnis. ‘
Galima vežtis ir automobilius. 
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro

Vadovaujama laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Bypkevičiaus.

■^1

L.” leidėjai savo pasaulėžiūrą 
taip greit galėtų^ pakeist. Jeigu 
taip atsitiktų, tai “K. L.” tik
rai į tas vėžes įeis, kurias tai
kė J. Sąjungai. Ant galo, pasi
rodo, kad išbėgę iš J. S-gos 
leidėjai (kad ir ne visi) su sa
vo ekonomine politika netoli 

juozo babravičiaus koncertas 
gegužio-may 11, 1930 

lietuviu auditorijoj 
3133 so. halsted st.

8 v. v.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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

Taipgi,- mes perkaro, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybė ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminčtais reikalais meldžiame 
atsilankyti j offisą 2621 West 71st St

O T* R 51 nn 11V 1* i A

Office Hemlock 0367, Res. GrovehilI 1680

tenūbėgč.” Tikiuosi, kad “K. 
L.” dėl to neįsižeis, nes pats 
pirmiaus yra pasisakęs, — kad 
sveika kritika yra naudinga.

Tat šalin visokios provoka
cijos; tebūna vienybė tarp To
ronto pažangiosios visuomenės.

-v-Jaunutis.
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Penktadienis, geg. 9, 1930

Tarp Chicagos
Lietuvių

SLA. 36 kuopos susi
rinkimas

3

su
lo
si!
ne

Gegužės 7 d. Lietuvių Audi
torijoj įvyko SLA. 36 kuopos 
susirinkimas, kuris buvo šau
kiamas atvirutėmis, šaukti 
sirinkimą atvirutėmis teko 
dėl, kad balandžio mėnesio 
sirinkime 'Įvyko kaikurių
tikslumų berenkant delegatus i 
Seimą. Pasirodė, kad kaikurie 
dcle^’tai Ibuvo sus|xaiduoti ir 
todėl jie negalėjo būti renka
mi. Kitas valdybos neapsižiu- 
nėjimas buvo tas, ka<| ji leido 
rinkti daugiau delegatų nei tai 
buvo galima daryti. O tai reiš
kia, kad rinkimai buvo netei
sėti.

Pradžioj susirinkimo paaiš
kėjo dar ir kitas labai akyvas 
dalykas. Protokolų raštininkas 
B. Simokaitis “užmiršo” įra
šyti i protokolą kiek pereita
me susirinkime buvo paduota 
už kiekvieną delegatą balsų. 
Ne tik jis to neįrašė, bet ne
pasirūpino pasilaikyti jokių bal
savimo rekordų (baliotų). Tei
sinosi jis, kad esą jam niekas 
baliotų nepridavęs, o rinkimų 
rezultatus jis neįtraukęs į pro
tokolą todėl, kad iš balsų skai
tytojų negavęs skaitlinių.

Turint galvoj tą faktą, 
pats Simokaitis balsavimo 
zultatus surašė ant lentos, 
vo tiesiog juokinga klausytis 
jo pasiteisinimo. Matote, ant 
lentos jis galėjo tuos rezulta- 

kad 
re- 
bu-

prieita ir prie bal- 
y. rinkimo delega- 
Kadangi pereitame 
rinkimai nebuvo

Perstatoma, kandidatai, 
trylika. Renkama vie- 
Iš jų daugiausia bal- 
ir 'tapo išrinkti šie as- 

A. Bračiulis — 30; J.

A. Olis — 29;
27; Ad. Mi-

26; A. Ūkelis 1-

tokolą, — tai ne. Tatai jam ir 
įbuvo pastebėta.

Po to prasidėjo diskusijos, 
kurios labai ilgai užsitęsė. Ant 
galo, buvo 
savi m ų, t. 
tų į Seimą, 
susirinkime 
tinkamai atlikti, tai tapo nu
tarta rinkti išnaujo visus de
legatus.
— viso 
nuolika. 
sų gavo 
menys:
Balčiūnas — 29; P. Grigaitis
— 24; J. Pajauskas — 32; A. 
Zalatoris — 30 
Dr. Draugelis 
sevičius
28; P. Jozapavičius — 23, ir 
J. J. Čeponis, kuris perbalsuo- 
jant gavo 15 iš 22 balsų.

Balsavimuose dalyvavo 32 
nariu, o perbalsavime — 22. Jau 
buvo po dvylikos, kai susirin
kimas pasibaigė. — N.

“Kultūros” Ratelio 
bankietas

Gegužės 11 d. yra, taip sa
kant, oficialė “Motinų Diena”. 
Vaikai tų diena stengiasi šio
kiu ar tokiu budu pagerbti sa
vo motinas. Tos tradicijos nu
tarė laikytis ir “•Kultūros” Ba-

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių satigumo pir

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

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSW!CK — HOWARD 
SPARTON — FADA — 

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

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

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

nedėliomis.

3856 Archer Avenue 
prie Rockwell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, III

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

vės, 3417 South Halstod St. 
tel. Boulevard 1705.

Ar galima žmogų užhipno
tizuoti

[Atlantic and Pacific Photo 1

Indija. — Scena prie Dandi kranto, kur atvyko Gandhi su savo pasekėjais, kad sulaužytų drus
kos gaminimo įstatymus

teps, kuriam priklauso tryli
ka šaunių lietuvaičių. Per vi
sa žiema tas ratelis laikė sti-» 
s:i inkimus. Vienas susirinki
mas buvo laikomas pas vieną 
larę, kiltas pas kita, ir 1.1. Tuo 

budu nares užmezgė tarp sa
vęs labai artimus ryšius, bet 
jų motinos neturėjo progos su
sitikti ir susipažinti, 
tad ir nutarė savo 
surengt bankietą.

Bankiet-as įvyks
Sherman viešbučio Bose Room. 

Ižia 2:30. Bus muzikališ- 
programas, o paskui “bun- 
ir kitokie pamarginimai.

N. •

Dukterys 
motinoms

nedalioj

kas 
co”

Lietuvių valanda

Roseland

-*1200 Lake Shore Prlve

CHICAGOS BRANGIAUSI 
SKALBINIAI

Jokia moteris negali turėti bran
gesniu lininių, šilku, nėrinių, už 
tuos, kurio randasi 1200 Lako Shore 
Drivę. namuose Chicasros milionieriij. Tik 
vienas muilas yra užtektinai švelnus ir 
tyras, kad apsaugoti šiuos ploniausius 
audeklus ir spalvas, sako Mrs. Dahlberg, 
skalbėja ponios Chauncey Keep, minėtu 
garsiuoju adresu. ‘‘Aš vartoju American 
Family Flakes dėl visko. ks> aš skalbiu. 
Jos beveik tuojaus padaro dideles putas 
ir išskalbia bp trinimo.” 3 nemažo didu
mo pakeliai. Pas visus pardavėjus.
Išdirba James 8. Kirk

American

MILDA Gegužio 15 d., 1930 , 8 valanda vakare

APVAIKSCIOJIMAS& Co., Chicago.

THEATRE
3140 S. Halsted St

v

KIRKI

. Įžanga 25 Centai

Kviečia
VISUOMENĖS DARBO SĄJUNGA

Kalbanti komedija
Kalbančios tįnioa.

dalyvaujant
MARY NOLAN

“Undertow
Gražus veikalas

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Gegužės 9 ir 10 .

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

Juozapas Nezelskis, jo mote- muzikos ir dainų iš radio sto
ris ir sūnūs. Kazimieras Gar- 
jonas, Juozapas Dobilas; jie 
visi apleis Roselandą gegužės 
9 d. Važiuoja visi J. Nezelskio 
automobiliu iki New Yorko.

Automobili Nezelskis paliks
New Yorke kol pagrįš ‘atgal iš 
Lietuvos. Ląimi ngos kelionės 
aplankyti Lietuvą.

ties WjC.F.iL.—970 kilocycles, 
nuo pirmos lig antros valan
dos po pietų.

Programas bus įvairus. Su
sidės iš geriausių lietuviškų ar
tistiškų jėgų. Dalyvauja Budri
ko radio orkestras po vadovy
ste Miko Jozaviįo ir Miko Pet
ruševičiaus, gerai žinomas lie
tuvių humoristas “Stepukas” — 
Vincas Brusokas. Taipgi kilti ge
rai' žinomi artistai.

Sekmadieni, kaip ir visados, 
bus duodama lietuviu valanda

Šie prograrpdi yra duodami 
lėšomis J. F. Budriko -krautu-

T

MBBR3

Keletas roselandiečių rengia
si aplankyti Lietuvą. Važiuos 
sykiu su didžiąją ekskursija 
gegužės 24 d.

10 METŲ

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO

SUKAKTUVIŲ

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halsted St.

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

Cicero Naujienos

d.,

Daug ginčų mums visiems 
yra tekę girdėti apie hipnotiz
mą. Vieni tikrina, kad užhipno
tizuoti bile kuilį žmogų esą ga
linta, na, o kili sako, kad ne. 
Sekmadienį, gegužės
Liuosyibės svetainėje, aiškiai pa
matysime hipnotizmo galybę, 
čia bus lošiamas kūrinys var
du “Cirkus”, jame kaip tik 
ir bus vaizduojama vien šu- 
Jerių triksai po priedanga hip
notizmo. Taipgi eis šokiai, dai
nos, o ypačiai “Cirke” bus daug

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes , pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

juokų. Cicero žmonės juokus |Kai tik bus gauta didesnis skai- 
įmyli. Verta visiems atsi lauky-’čius kopijų ir uždėti viršai, pir- 
ti į šitą “Aušrelės” vakarėlį, 
— bus proga iki valiai pasi

šiame vakarėlyje kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis ir Lietuvos konsulas A. 
Kalvaitis. Bus ir daugiau pa- 
mnrrginimų.

Ursus

Jau atspausdinta 
knygų “Aiionų

Prisikėlimas”
... Jau gamta iš spaustuvės kopi
jos atspausdintos J. Pronskaus 
knygos “Arionų Prisikėlimas”.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. . 
Kampas Paulina Street

8 v. ryto iki 1 v. nakties. Nuo 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

minusia knyga bus išsiųsta pre
numeratoriams — pagelbiniams 
leidėjams.

Išbandyk
Buick ir Marąuette

Pirm negu nusipirksi
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
I blokas i vakarus nuo Kedzie Avė. 
JONAS SLEGAITIS 

Lietuvis pardavėjas

MOTINOS DIENOS
PROGRAMAS

iš W. C.-F. L. Radio Stoties 
970 "'kilocycles,

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. no pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai — 
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F.BUDRIK.
INCORPORATED

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

Jungtinių Valstijų senatas dauguma balsų atmetė 
prezidento Hooverio nominuotą teisėją Johną J. Par
kerį i Aukščiausio Teismo narius. Prieš Parkerio pa
skyrimą balsavo ne tik dauguma demokratų, bet ir žy
mi dalis republikonų. Tai yra skaudus smūgis Hooverio 
autoritetui. Keikia atsiminti, kad per pastaruosius 36 
metus yra pirmas toks atsitikimas, kur senatas atmeta 
prezidento parinktą kandidatą į federalį Aukščiausią 
Teismą.

Teisėjas Parker negavo senato patvirtinimo dėl to, 
kad jo, kaipo teisėjo, rekordas rodo jį esant nepalan
kiu darbininkų unijoms ir kad jisai yra viešai išsireiš
kęs prieš negrų teisę dalyvauti politikoje.

Neseniai beveik tokia pat atkakli kova senate ėjo 
dėl Hughes’o paskyrimo vyriausiuoju Aukščiausio Teis
mo teisėjo. Charles E. Hughes buvo atakuojamas už 
tai, kad jį, kaipo advokatą, samdė kapitalistiškos kor
poracijos savo interesams ginti. Pažangesnieji senato
riai priešinosi jam, sakydami, kad jisai negalėsiąs būti 
bešališkas, kuomet Aukščiausiam, Teismui reikėsią 
spręsti bylas tarpe stambiojo kapitalo ir neturtingų 
žmonių.

Po smarkių ginčų senate Hughes buvo patvirtintas, 
bet prezidentas Hooveris, užuot pasimokinęs iš tų gin
čų, paskyrė naujai vakansijai Aukščiausiam Teisme 
užpildyti dar pratesnį kandidatą — ir prakišo. Senato 
opozicijoje prezidentui atsispindi bendras žmonių ne
pasitenkinimas dabartine Jungtinių Valstijų adminis
tracija.

NEDARBAS — BET...

Per balandžio mėnesį šiemet buvo pagaminta 206,- 
340 Fordo automobilių ir sunkvežimių (trokų). Pernai 
per tą patį mėnesį buvo pagaminta 191,190 fordų.

Vadinasi, kad ir Amerikoje siaučia nedarbas, bet 
automobiliai yra kepami, kaip blynai. Ir, žinoma, For
das arba kiti fabrikai negamintų tų mašinų, jeigu joms 
nebūtų pirkikų.

Galima pastebėti ir daugiau tokių keistenybių. Sa
kysime, arklių lenktynėse susirenka dešimtys tūkstan
čių žmonių ir jie per keletą valandų sudeda milžiniškas 
sumas pinigų laižyboms. Beisbolo rungtynių žiūrėti taip 
pat sueina milžiniškos minios.

Tą reikia aiškinti dalinai tuo, kad daugumai žmo
nių nedarbas dar nesunaikino tų centų, kuriuos jie bu
vo sutaupę geresniais laikais; dalinai gi tuo, kad poka
riniais metais Amerikos žmonės paprato išlaidžiai gy
venti. ' .

Bet svarbiausia tai — dabartinis nedarbas nėra 
toks, kaip kad būdavo seniaus, kada daugelis dirbtuvių 
visai užsidarydavo. Darbai šiandie nėra sustoję, tik 
jie susiaurinti.

NEMĖGSTA PANAŠIŲ | SAVE

Francijos konservatoriai yra valdžioje. Londono 
konferencijoje jie sabotažavo visas MacDonaldo pastan
gas prieiti prie sutarties dėl jurų nusiginklavimo. Apie 
nusiginklavimą sausumoje jie taip pat nenori nei gir
dėti. Kiek buvo įvairių tarptautinių konferencijų, ku
riose buvo keliamas klausimas apie armijų sumažini
mą, tai Francijos nacionalistai ir konservatoriai visuo
met tam pasipriešindavo.

Bet šiandie Francijos valdžia skundžiasi, kad vo
kiečiai ir italai statą į pavojų Europos taiką. Vokieti
ja svarsto padidintą karo biudžetą, o Italija tik-ką nu
tarė išleisti šimtus milionų dolerių naujiems karo lai
vams. I „ *01$

Italijos valdžia yra fašistų (kraštutinių nacionalis
tų) rankose, o Vokietijos naujoji valdžia susideda iš 
buržuazinių partijų bloko, kuriame svarbią zrolę vaidi
na tautininkai ir kitoki atžagareiviai.

Kodėl Francijos atžagareiviai turėtų šiauštis prieš 
tokio pat plauko gaivalus Vokietijoje' ir Italijoje? Jų 
principai yra vienodi. Kiekvienos tautos atžagareiviai 
mato išganymą jėgoje ir savo tautos kėlime aukščiaus 
už kitas tautas. Ko čia, rodos, smerkti kitą už tai, į ką 
pats tiki?

Bet jie nesiliauja vieni kitus smerkę. Del to šian-

Savo laiku Alfred Nobel su
kūrė labai Įdomių teorijų, kuri 
pateisino dinamito gaminimų. 
“Mano dirbtuves”, pareiškė jis 
žinomai pacifistei Bertha von 
Suttner, “gali daug daugiau 
prisidėti prie karų užbaigimo, 
negu jūsų taikos kongresai. 
Kai ateis ta diena, kada dvi ar
mijoj galės vienų kitų sunai
kinti bėgiu kelių sekundų, vi
sos civilizuotos tautos stengsis 
išvengti karų ir panaikins ar
mijas”.

Pagarsėjęs vokiečių pacifis
tas Dr. Otto Lehmann-Russbu- 
eldt prieš kiek laiko pareiškė, 
kad Norvegijos parlamentas 
turėtų skirti . dvi taikos dova
nas. Viena Nobelio taikos do
vana turėtų būti skiriama tam, 
kuris labiausia prisideda prie 
taikos palaikymo, o kita tam, 
kuris suranda būdų padaryti 
karų labiausia destruktyviu. 
Tai, sako jis, pilniausiai atitik
tų Nobelio sukurtai teorijai.

Dr. Lehmann-Russbueldt tu
ri ir ki'tą, labai įdomų sumany
mų ir planų karams panaikinti. 
Jis sako, kad Tautų Sųjunga 
privalėtų pasirūpinti tuo, kad 
amunicijos eksportas butų už
draustas. Tegul vien tik val
džia rūpinasi amunicijos gami
nimu. Tai užduos mirtinų smū
gį priva'tiškiems amunicijos 
trestams, kurie nieko daugiau 
nepaiso, kaip tik iš' žmonių 
kraujo pasidaryti kiek galima 
daugiau pelno.

Yra gerai -žinomas faktas, 
kad laike pasaulinio karo Sir 
Easil Zaharoff amunicijos kon
troliuojami1 trustai pristatinėjo 
sprogstamų medžiagų visiems, 
kas tik pinigus mokėjo. Ta
čiau visose nusiginklavimo kon
ferencijose nei kartų jo var
das nebuvo paminėtas. Tuo 
tarpu tiek Anglijos parlamen
te, tiek Franci jos atstovų bu
te, tiek, ant galo, Vokietijos 
reichstage Zaharoff’o vardas 
buvo minimas gana dažnai. 
Primetama, kad Sir Zaharoff 
yra stambus dalininkas beveik 
visų šiek tiek žymesnių amu
nicijos gaminimo Įmonių. Na, 
o kad tos įmonės bujotų ir neš
tų gerų pelną, reikalinga par
duoti daug amunicijos. O kaip 
žinia amunicijos daugiausia 
parduodama laike karo. Tad 
kart-kartėmis Zaharoff buvo 
kaltinamas dėl kurstymo karų 
ir dėjimo visų pastangų sulai
kyti nusiginklavimų.

Lloyd George kabineto puoli
mas įvyko dėl Zaharoff’o. Po 
karo parlamento narys Pon- 
sonby pradėjo aštriai kritikuo
ti valdžios politikų Artimuose 
Rytuose. Jis tiesiog pareiškė, 
kad ta politika yra Sir Basil 
Zaharoff diktuojama. Tų kal
tinimų pasigavo laikraščiai. 
Lloyd George visais budais 
bandė užsiginti nuo turėjimo 
ryšių su amunicijos karalium, 
vienok kritika pasidarė tiek 
aštri, kad jo kabinetas privers
tas buvo rezignuoti.

Kokie klausimai buvo iškelti 
laike juros ginkluotės apriboji
mo konferencijos Londone, — 
sunku tikrai yra pasakyti. Dr. 
Lehmann - Bussbueldt tačiau

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.00
' Pusei metų .............................. 4.00

Trims mėnesiams •—.............. 2.00
Dviem mėnesiam ..............-......  1.50
Vienam mėnesiui .........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......................  8c
Savaitei ......  -..............  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
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

die pasaulis ir velka takią sunkią ginklų naštą, kad 
reakcininkai da yra galingi daugelyje šalių.

Pasaulis nurims ir padės ginklus į šalį tiktai tuo
met, kai daugumoje šalių žmones iššluos iš valdžios fa
šistus, nacionalistus ir kitokius atžagareivius.

vairius

Karai ir Sir Basil 
Zaharoff

Nobelio receptas karams panai
kinti. — Amunicijos trustas. 
— Zaharoff ir Ltoyd George 
kabineto griuvimas. — Zaha
roff’o jaunyste. — Dr. Leh- 
mann-Russbueldlt. — Amutu- 
cijia buvo pardavinėjama vi
siems, kas tik pinigus mokė
jo. — Zaharoff’o rolė kai ku
rių karų sukurstyme. 

mano, jog ir toj konferencijoj 
Sir Basilo įtaka turėjo pasi
reikšti. Zaharoff dabar gyvena 
netoli Monte Carlo. Jis jau se
nas žmogus ir, galima sakyti, 
baigia savo amžių. Bet jis vis 
dar tebėra stambiausias Vi- 
ckers, Schneider-Oreusot ir ki
tų milžiniškų amunicijos Įmo
nių dalininkas. Praeityj Euro
pos valdžios dažnai taip šokda
vo. kaip Zaharoff grieždavo. 
Jo Įtaka dar ir šiandien tebėra 
didelė. Ir nėra kalbos, kad Lon
dono konferencijoj ji buvo jau
čiama.

Dabar bus pravartu susipa
žinti su tuo Įdomiu ir miste
rišku žmogumi. Sir Zaharoff 
gimė Mažojoj Azijoj. Jaunystėj 
jis dirbo pas savo dėdę kaipo 
turistų palydovas. Po kiek lai
ko jis pasidarė dėdės biznio da
lininku. Biznis sekėsi neblogai, 
bet jaunuolis nerimo. Jis pasi
ėmė savo dalį ir išdūmė į Lon
doną. čia jis tapo areštuotas, 
kadangi dėdė apkaltino jį va
gyste. Teismas tačiau jį ištei
sino. Po to jis išvyko į Grai
kiją ir tapo Nordenfeldt amu
nicijos kompanijos agentu.. Dir
bo daugiausia Artimuose Ry
tuose. Neužilgo jo kompanija 
susijungė su Vickers. Landžiam 
graikui Zaharoff atsirado pla
ti veikimui dirva. Jis užmezgė 
ryšius su Ispanija, Portugalija, 
Japonija, Belgija, Francija ir 
Vokietija. Neužmiršo, žinoma, 
jis ir Rusijos. Po rusų-japonų 
karo jis gavo riebių kontraktų 
savo firmai ryšyj su atstatymu 
sunaikinto laivyno.
i Įdomu pažymėti tą faktų, kad 
laike pasaulinio karo Sir Basil 
Zaharoff gavo Franci jos Le
giono garbės karininko titulą, 
o Anglija suteikė jam “Sir” 
titulą. Kartais kildavo nesusi
pratimų dėl jo pilietybės. Sun
ku tikrai yra pasakyti, ar jis 
yra Anglijos, ar Francijos pi
lietis. Bet kaip vienoj, taip ir 
kitoj šalyj jis jaučiasi, kaip 
namie.

Po karo amunicijos biznis 
susmuko. Aišku buvo kiekvie
nam, kad per keletu metų nie
ko gera negalima tikėtis. Tad 
ir Zaharoff sumanė eiti į kitų 
biznį. Jis nupirko Monte Carlo 
kasino ir per penkis metus iš 
gembleriavimo darė milžiniška 
pelnų. Kai tas biznis jam nu
sibodo, jis pardavė savo dalį, 
pasilikdamas sau tik vienų 
viešbutį — Hotęl de Paris.

Zaharoff dabar yra visai se
nas žmogus. Ne tik senas, bet 
ir invalidas. Tarnas jį važinėja 
po parką. Jis yra sunykęs ir 
sumenkęs. Vos gyvastis jame 
bepasilaiko. Bet nežiūrint Į tai, 
sako Dr. Lehmann-Russbueldt. 
jis tebėra aršiausias taikos 
priešas. Vokiečių daktaras pats 
kare dalyvavo, o dabar stengiu 
si surasti tas priežastis, kurios 
pagimdo karus. Ir jo tyrinėji
mai rodo, jog Zaharoff žymiai 
prisidėjo prie kai kurių karų 
sukurstymo.

Prieš kiek laiko pasirodė, Dr. 
Lehmann - Russbueldto knyga 
vardu “Karas dėl pelno”. Kny
ga baisiausia sujudino vokiečių 
militaristus ir šovinistus. De
dama visos pastangos, kad pa
žeminti autorių. Tačiau atrem
ti knygoj paduotus faktus mi- 
litaristai nepajėgia. Trumpoj 
ateityj žada pasirodyti kita 
knyga, kur bus paduota dar 
daugiau faktų apie pasulinį 
karą. ,

Kai prasidėjo pasaulinis ka
ras, Dr. Lehmann-Russbueldt 
sukur-ė Naujų Patriotišką Ly
gą, kurios tikslas buvo, prie
šintis kraujo praliejimui ir ieš
koti būdų kruviną konfliktą 
baigti arbitracijos keliu. Lyga 

t-apo uždaryta, o jos kūrėjas 
atiduotas karo teismui. Tačiau 
teismas jį paliuosavo. Vėliau 
jis tarnavA armijoj kaipo dak
taras.

Sako knygoj Dr. Lehmann- 
Russbueldt paduoda neįmano
mai įdomių faktų. Jis sako, 
kad šio šimtmečio pradžioj vo
kiečių, austrų ir belgų amuni
cijos gaminimo įmones padare 
sutartį, kuria einant jos turė
jo bendrai biznį daryti. Vėliau 
prisidėjo Amerikos, Japonijos, 
Francijos ir kitų šalių amuni
cijos pramonininkai. Tuo budu 
susidarę savo rųšies internacio- 
nalią amunicijos trustas, prie 
kurio prisidėjo ir Nobelio dina
mito pramone. Ir laike, pasau
linio karo anglai Dardaneluose 
buvo žudomi ginklais, kuriuos 
pagamino anglų amunicijos fir
mos ir pritarė priešams. Austrų 
Skoda Peterburge uždėjo dirb
tuvę. kad aprūpinti rusų arti
leriją kanuolėmis. Tokiu budu 
austrų kareiviai, Galicijos fron
te buvo žudomi kanuolėmis, ku
rias pagelbėjo pagaminti jų 
tautiečiai.

Faktinai tos rųšies kooper^ 
vimas prasidėjo daug anks
čiau. Kai 1866 m. tarp vokie
čių ir austro vengrų kilo karas, 
tai vokiečių amunicijos firma 
Krupp pristatinėjo ginklus 
abiem pusėm, Koniggratz mu- 
šyj austrai ir vokiečiai naudo
jo kanuoles, padarytas vienos 
ir tos pat firmos. O 1863 m., 
kai santykiai tarp vokiečių ir 
francuzų buvo gana Įtempti, 
Krupp firma pasiūlė francuzų 
valdžiai pirkti naujos rųšies 
kanuoles, pabrėždama tą fak
tą, jog vokiečių valdžia jau da
vė didelį užsakymą. Dviem me
tam praslinkus po to pasiūlymo 
tarp Francijos ir Vokietijos į- 
vykp kruvinas konfliktas. —ki
lo karas.

Suminėjęs daug panašių fak
tų, Dr. Lehmann-Russbueldt 
vėl grįžta prie Zaharoff’o. Jis 
sako, jog visokios nusiginkla- 
vimO'konferencijos neturi pasi- 
sekimo ačiū tam„ kad Zaharoff 
ir jo agentai tebekontroliuoja 
valdžias. Amunicijos baronai 
kontroliuoja spaudą iZ baugi
na žmones viokiais 'baubais. 
Jiems visai nėra svarbu kas 
karą laimi. Jie užinteresuoti 
yra tik vienu dalyku: kiek ga
lima daugiau parduoti amuni
cijos ir ginklų. O parduoda jie 
visiems, kas tik pinigus moka. 
Kai Pietų Afrikoj kilo karas, 
tais Sir Basil Zaharoff* prista
tinėjo būrams ginklus ir amu
niciją.

Laike rusų-japonų karo Ang
lija atvirai palaikė Japoniją. 
Tačiau tai nei kiek nekliudė 
Vickers firmai, kurią kontrolia
vo Zaharoff, pardavinėti ru
sams amuniciją. Karui pasi
baigus Putilovo dirbtuvės pate
ko Zaharoff’o kontrolėm Tuo 
pačiu laiku jis pasidarė vado
vaujama jėga francuzų Schnei- 
der-Creusot firmos ir palaike 
taip pat artimus ryšius su No
belio ir Krupp’o firmomis. •

Kilo pasaulinis karas. Euro
pos ginklų ir amunicijos pra
monė galima sakyti, buvo Za
haroff’o rankose. Ir karo pra
džioje jokios diskriminacijos 
nebuvo daroma, —kas pinigus 
mokėjo, tam buvo ginklai par
duodami. Vėliau Zaharoff per
matė, kad vokiečiai gali karą 
pralaimėti. Tad jis atvirai su
sidėjo su anglais ir francuzais. 
Kad tai jam išėjo naudon, ro
do jau tas faktas, jog po karo 
Zaharoff tapo gal turtingiau
sias Europoj žmogus. 0 prieg- 
tam valdžios jį apdovanojo vi
sokiais aukštais titulais.

—K. A.

JIS JAUČIAS KAIP
20 METU VAIKINAS 

“Altoona. Pa., April 14. — Esu 74 
metų amžiaus, bet Trinerio Kartusis 
Vynas padarė mane 20 metų vaiki
na. Aš neradau tokio vaisto nei Vo
kietijai. neį šioj šaly. John Lohmer”.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra puikus vidurių tonikas. * Juo 
greit pašalinsi apetito štokų, sukie
tėjimų, galvos skaudėjimų nemiega 
ir panašius vidurių trubelius. Ban
dyk ii šiandie! Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, 111.

******* **** ***** ****

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emilą Skujenieks

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

(Tąsa)
“Jis šiandien gydytojų kon

grese. Reikia laukti rytojaus. 
Juk nieko rimto nėra. Turbut, 
trečiadienį kovai su džiova są
jungos’ baliuje kiek peršalau. 
Tame šampano grote buvo lyg 
skersputis... Bet tu nepaisyk. 
Tau šiandien daug darbo. Va
žiuok tik... Juk stptyniomis tau 
prasideda tas' susirinkimas...”

Kaip tik šiame išoriniai ma
loniame raginime Robertas Nei
kė pajuto spyglį. Tuo nebuvo 
galima žaisti. Jis atsisėdo ir 
rankomis išlengvo apėmė jos 
kojas.

“Ir aš taip novčrt'au šiandien 
su tavimi pasilikti... Bet šian
dien ištikroj darbo baisiai daug. 
Pamanyk, net pietus dorai pa
valgyti neišėjo laiko. Nuva
žiavai, užkandai kiek nors. — 
reikia kalbėti, ir vėl toliau...”

Vėl jį šiltai užliejo prisiibini- 
mas. Jis pradėjo atvaizduoti 
šios dienos pergyvenimus ir 
triumfą. Pamažu jo akys įsi
degė, galva atsilošė ir krūtinė 
išsilenkė. Jis kalbėjo susiža
vėjimo kupinas, lyg priešais jo 
butų visa auditorija.

Fridą Tomberg klausėsi, pra
džioje nenoromis, per dieną 
jaunikio neatydos kiek užgau
ta. Bet Roberto Nelkės iškal
bingumas' ir ją priveikė. Taigi 
—juk visa tai teisybė, ką jis 
ten pasakojo... Paskutiniu laiku 
ji ir pati pradėjo pastebėti, 
kaip jis matomai užkariauja 
geriausios' visuomenės simpati
jas ir kiekvieną dieną virsta 
populeriškesniu. Apie jį kal
ba, juo įdomaujasi, jį kviečia, 
jam ploja, jam nusišypso, jam 
pavydi... Ištikro, jis buvo vy
riškai kilnus ir gražus su sa- 
vo naujuoju fraku ir kuokštu 

ant dešines akies, su savo ža
vingumu ir pasitikėjimu savimi. 
Tikras didvyris! Lygiai tokio 
ji laukė jau nuo pat pradžios...

žieduota ranka paleido Mar
selį Prevo ir tylomis, lyg soti 
katė, slydo link Roberto Nelkės 
kelių. Jis suėmė ją abiem ran
kom ir traukė prie7 lupų.

Tada jis atsistojo, mitrus, 
išdidus ir šypsąs... Ir čia jis 
buvo nugalėjęs. Kodėl gi ne? 
Argi jam koks dalykas buvo 
neįveikiamas? Bet nebebuvo 
laiko... Septyniomis... Reikėjo 
važiuoti...

Moterų armijos nedidelė salė

medinio namo antrame aukšte 
buvo pilna. Kaip tik kalbėjo 
Miss Grebštbk apie moterų kri- 
kščioniškai-dorinio auklėjimo 
pagrindus. Liekni ir išdžiuvu
si, akiniai ant Smailiosios no
sies, ji čiulbėjo lyg paukštis, 
kiekvieną frazę palydėdama 
trumpu galvos mostelėjimu, 
kas priminė paukščio les'imą. 
Robertas Neikė Įėjęs, malonia 
savijauta akį užmetęs, ką tik 
sulaikė juoką. Šalę katedros, 
šonu Į pirmininkės stalą, sto
vėjo Roza Meija ir vertė Miss 
Grebštok prakalbą kaip įmany
dama. Jos akių žvilgsnis pa
taikė atšaldančiai į Robertą 
Neikę. Jis pasiskubino atsi
sėsti ant Iiuosos kėdės ir suda
ryti rimtą veidą.

Tas čia absoliučiai būtinas. 
Salėje viešpatavo iškilminga 
tyla. Visi su didele pagarba 
žiurėjo, kaip Miss Grebštok 
lesdama kalbėjo, nei valandėlei 
nesustojo, čiulbėdama be pa
liovos. Turbut. pabaiga dar 
negreit bus numatyta. Rober
tas Neikė pažvelgė vienon, ki
ton pusėn. Vyrų buvo nedaug 
—beveik vien ponios. Nei< vie
nos turinčios mažiau dvidešimt 
metų. Puritaniškas kuklumas 
veiduose, pozose, rūbuose. Tik 
šian-ten netyčiomis pasikėlė 
viena-kita balta, stora, brilijan- 
tucta ranka priglausti už au
sies išlindusią plaukų kuokštą. 
Šian-ten už šilto boa pamirgėjo 
po kokį padorų dekolte. Abie
jose tako šalyse į salės vidurį 
ištiestos iki pusės blauzdų si
jonu uždengtos, Į ažūro koji
nes ir margas kurpaites į- 
skverbtosios kojos... Robertas 
Neikė jautėsi ypatingai gerai. 
Jam norėjosi kalbėti, atkreipti 
dėmesį į save, pasirodyti šiai 
dailiajai, rinrvtąjai ponių rink
tinei. Jis’ negalėjo nurimti 
nužemintoje pozoje, šalę minis- 
terio Ėkio žilosios ponios, kuri 
sėdėjo truputį nuo jo nusigrę
žusi. Šios dienos pergyveni
mai dar virte vinė gyslose. 
Plojimai ir šukavimai kartu su 
smarkiai išgertuoju likieriu 
smegenyse ūžė. Glaudžiau, 
tampriau jis turėjo įsiskverbti 
į šią kompaniją.

(Bus daugiau)

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

■, . _ ' - - - - - . . .. - ■

Apdrauda 
........ ..... ..... .——. .........................................

Nelaikykite neapdraustų savo turtų.

, NAUJIENOS jums patarnaus apdrau- 
j ’ dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

* * X

Rakandus ir visokį kitokį turtų.

Taipgi gyvastį.

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

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrų ir duodu greitų 
ir teisingų patarnavima.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Golden stariečiai pereitą ne- 
dėldienį lošė basbolų prie 95 St. 
ir Michigan, su Harvey Blue 
Sox juodukų jauktu. Stariečiai 
nugalėjo Blue, padarydami 8 
prieš 6. Lošimas buvo geras. 
Publikos buvo prisirinkę labai 
daug. Pasitaikė geras oras. 
Atsilankiusieji likos labai pa- «

tenkinti, kad Stariečiai likos 
laimėtojais.

Ateinantį nedėldienį toje pa
čioje vietoje Stariečiai los su< 
Pakulaz boosteriais jauktu. Be
je, Golden Stariečiai dabar prie 
95th Str. 
daimante 
Daimantą 
kad bolė 
publikos,
tavo G. S. kliubui, bet Golden 
Stariečiai turi daug rėmėjų. 
Tuos išskasčius padės padengti 
Kliubui. 
tiekorius, 
dešimkę, 
dešimke?

ir Michigan Avė. 
jaučiasi kaip namie.

aptvėrė dratomis, 
lošiant neužgautų 
Nors tas daug kaš-

Augustas Jonaitis, ap- 
pirmutinis paklojo 

Kas bus sekantis su

rašys. Policija duoda laiko iki 
nedėlios 2 v. p. p. Subatoje 
kainiinka T. niekam nieko ne
sakius pasišalina nuo vyro, 
reiškia išbėga. Vyras drąsus 
dabar, ir policijos stotin neina. 
Kad nori policija gali jų susi
rasti, daryt ką nori.

Nedėlioję policija nesulauk
dama ateinant bonso užstatyt. 
vėl atvažiuoja. Vyras sako, 
kad jo pati išbėgo nuo jo. Jeū- 
gu jums reikalinga, susiraskite 
ją.

Reiškia vyras apgavo polici
ją, o pati vyrą. —St.

—Kliubietis.

Washington Heights

Peoples Furniture 
Kompanija mini 15 
metų pasekmingo 

gyvavimo

YANKEE j5O
Pirkdami ieškokit pagarsėju
sio INGERSOLL vardo laik
rodžio ciferblate. Ingersoll 
laikrodžiai yra toki tvirti ir 
atsidėtini, kad parduota 
00,000,000 nuo laiko, kaip 
pirmas Ingersoll laikrodis pa
darytas, 40 metų atgal.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai 
MITE — Dailiai mažas wrist-watch, 

$5.00 Radi id it e* $5.50
WR1ST—Ingersoll’s žemiausios kainos 

wrist-watch, $3.50 Radiolite* $4.00 
JUNIOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00
*Iliuminuoti rodykliai ir skaitlinės

INGERSOLL
WATCH CO., Ine. ‘

Na w York • Chicago • SanFrancūco • Montreal

Didelė apgavystė.— Pati vyrą, 
vynas policiją

.Sitai kaip dalykas įvyko. Už- 
pereitą ketvirtadienį dvi lietu
viškos kaiminkos, gyvenančios 
prie 106 So. May St., būtent 
pp. L. ir T. susiginčijo dėl ko
kių ten mažmožių. Kaiminka 
T. išrauna medukus, kurie au
go kaiminkos L. darže netoli 
T. kaiminkos tvoros. Lengvai 
buvo galima pasiekti su ranka 
užsigulus ant tvoros.

Kaiminka L. nueinu į polici
jos stotį, išperka varantą ‘ant 
kaiminkos T. kad ją areštuotų.

Subatoje atvažiuoja policija 
areštuoti. T. kaiminkos vyras 
perprašo policiją, k’ad jo mo
teries nevestų; jisai prižada 
nueiti į policiją su žmogum, 
kuris bonsą už jo moterį pasi-

šį pavasarį sukanka 15 me
tų kaip gyvuoja visiems Ame
rikos lietuviams žinoma įstai
ga, The Peoples Furniture 
Kompanija, kuri veda’ pirklybą 
užlaikydama dvi krautuves Chi
cagos mieste, užpildytas rakan
dais, radiom, kaurais ir viso
kias namų reikmenimis. Savo 
pirklybos išplatinimu ir turto 
didumu šiai įstaigai priklauso 
garbė nešti vardą Didžiausios 
Lietuvių pirklybinės įstaigos 
Amerikoje. Ji parodė ir yra 
pavyzdžiu, kad lietuviai 'gali 
būti pavyzdingi pirkliai ir ope
ruoti didžias pirklybos įstai
gas.

Peoples Furniture Co. yra 
grynai lietuvių įstaiga. Čia yra 
vien tik lietuvių turtas. Lietu-

Artistas Juozas Babravičius
Koncerte ateinanti sekmadienį

šį sekmadienį, gegužes 11 dieną, 8 vai. vakaro. Lietuviu* 
Auditorijoj įvyksta pirmas ir paskutinis šiam sezonui daini
ninko Juozo Babravičiaus koncertas. Artistas yra ne tik musų 
lietuvių Amerikoje pirmaeile žvaigžde, bet yra taipjau pagarsė
jęs amerikonų aukštuose meno rateliuose. Chicagos koncerte 
turėsime progos išgirsti musų didįjį dainininko, sugrįžusį iš 
šiltosios Floridos, kur jis ne tik gerai pasilsėjo, bet ir keletą, 
žymių koncertų amerikiečiams davė.

tis, kurie taipgi vadovauja vi
suose svarbiausiuose pirklybi- 
niuose judėjimuose. Man yra 
malonu minėti šią įstaigą. Ve

liju jai ilgo amžiaus, ir mums 
visiems lietuviams sekti jos pa
vyzdį ir pasisekimą.—J.

Vartokite Okl Dutch ir apsaugokite savo namą su

PRANEŠIMAS
šiuo pranešu visiems savo 

draugams, pažystamiems ir kos- 
tumeriams, kad aš perkėliau sa
vo Real Estate ofią j nuosavų 
namą, adresu:

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

Tel. Prospcct 8759
Savo name Real Estate ofisą 

įrengiau moderniškai. Kiekvie
nam suteiksiu greitą, mandagu ir 
gera patarnavimą.

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

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

S. E. Cor. Archer and Central

Tel. Prospect 8759

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

viai valdininkai, vedėjai, ir visi 
darbininkai, Čia dirba tik lie
tuviai. Pasisekimas šiai įstai
gai išsivystyti ir taip sėkmin
gai išaugti priklauso nuo kelio
likos aplinkybių. Viena, kad 
ši įstaiga nėra privatiška arba 
vieno žmogaus biznis, bet ji yra 
korporacija, įsteigta Visų dėl 

hį i »
Visų. Jos turtas nėra padary
tas ir sugrobtas dideliais už
darbiais, bet yra sumokėtas 
daugelio žmonių. kurie mato 
reikalu remti finansiškai šiai 
įstaigą, pasitikėdami, kad jų 
pinigai yra, saugiai ir naudingai 
investuoti. Antra, žinojimas 
šios įstaigos vedėjų tinkamai 
pirklybą vesti iy patenkinti šių 
krautuvių lauky tojus (kostu- 
merius): t

Yra žinoma, ypatingai tiems, 
kurie esti dabar ai* yra buvę 
kokios nors rųšies pirklyboje, 
kad lietuvių žmonių dar iš Lie
tuvos atsivežtas pirkliauti pas 
kitataučius.. Bet Peoples Fur
niture Co. savo pavyzdžiais 
pertikrino ir pritraukė lietu
vius prie savęs, nes daugumo
je įvykių lietuviai gavo geres
nį patenkinimų šios įstaigos 
krautuvėse kaip kad pas kita
taučius ir su tuo pertikrinimu 
taipgi nekuriu mažesni Chica
gos lietuviai krautuvninkai į- 
sikurė sau įvairius biznelius ir 
gėrisi lietuvių parama.

Peoples Furn. Co. būdama 
grynai lietuviška, visuomet 
mielai remia visus lietuvių už
manymus ir judėjimus kultūros 
ir labdarybės srityse. Remia 
lietuvių spaudų, draugijas, 
mokyklas, parapijas, ir darbi
ninkų organizacijas, nes 
Peoples įstaigai niekas kitas

'nerupi kaip tik lietuvių gero
vė. Todėl ši įstaiga turi di
džiausių lietuvių paramą ir pa
sitikėjimų jos veikimu.

Iš pareiškimo Kompanijos di
rektorių ir vedėjų patiriame, 
kad Peoples įstaiga pamini sa
vo dviejų svarbių įvykių su
kaktuves: 15 metų sukaktuvių 
nuo įstaigos pradžios ir vienų 
metų sukaktuvių nuo šios įstai
gos padidinimo, šio mėnesio 
11-tą dieną lygiai sueina vieni 
metai Jcajp, Peoples Furniture 
Kompanija atidarė antrą nuo
savam name didžiausią ir gra
žiausią krautuvę visoje pietų 
vakarinėje Čikagos miesto da
lyje. Todėl turėdama taip di
džias krautuves, pripildytas pa- 
rinkčiausiomis Amerikos prekė
mis “Visko dėl Namų dėl kiek
vieno žmogaus džiaugsmo ii 
pasigerėjimo”, turėdama nuo
savas dirbtuves, platų prikly- 
bos patyrimą ir parinkciausius 
darbininkus, iš ko šios įstaigos 
rėmėjai, kostumeriai, gali tikę 
tis daug vertesniu ir^ naudin
gesnių vaisių lankydami šių į- 
staigą, kaipo ' padėkavojimą 
Chicagos ir apielinkės miestų 
lietuviams, ir kaipo dar tvir
tesni pertikrinimu, kad šios į- 
staigos krautuvės yra geriausia, 
vieta lietuviams lankyti. Kom
panija per šių sukaktuvių pa
minėjimų skelbia' per dvi savai
tes didžiuiusį išpardavimą viso
kių namams reikmenų, už že
miausią kainą visoj šios įstai
gos istorijoj.

* Peoples Furniture Kompani
jos valdyba ir direktoriai yra: 
M. Kežas, J. A. K rūkas, S. 
Kruk’as, A. Lapenas, G. Nakro- 
šis, V. Makaveckas, D. Shemai-

Sveiku Svarumu
Dclei savo pastebėtino veik lupto ir nepa
prastų valymo ypatybių Old Dutch yra 
JŪSŲ DIDELE PAGELBA prie namų valy
mo.

Truputis Old Dutch ant drėgno drabužio ar kempinės 
greitai pašalina purvus ir pirštų žymes nuo enameliuotų 
ar malevotų medžio darbų. Jus tik švelniai nušluostykite 
paviršių. Old Dutch ir keli pabraukimai mapa padaro 
grindis pilnai švarias.- Jums patiks Old Dutch dėl valymo 
metalinių daiktų. Jis yra geriausias dėl porceliano ir ena- 
mclio, marmuro ir tile, jis nebraižo. Old Dutch išvalo 
aliumininius, blokinius ar enameliuotus puodus ir indus, 
geležinius peilius, varį, faktiškai nėra nieko geresnio dėl 
viso valymo.

Old Dutch suteikia Sveiką švarumą kiekvienoj kertėj ir 
kampe. Jo pleskuotos, plokščios daleles pašalinu pavojingus, 

nematomus nešvarumus, 
taipjau kaip ir nematomus 
purvus ir nevalomus. Var
tokite Old Dutch Cleanser 
ir palaikykite savo namą 
sveikai švariu.

Okl Dutch nebraižo — ne
kenkia rankoms. Taupinki- 
le pinigus... Old Dutch yra 
ekonomiškas ... truputėlio 
užtenka ilgam.

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galimo parūpinti plūsteri ir kalkes dėl 

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

Greitas pristatymas.

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

Ferdinand of Bohemia, says:
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utaminke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.V——■■■■....... ■ ✓

3069 — Suaugusiai nioterei tinkanti kiek vienai progai suknelė. Ga
lima siūdinti iš bile materijos, lengvos arba sukesnės. Gražiai taipgi at
rodys iš aksomo. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50 colių per krutinę.

2923 — Jaunai panelei siutelis. Galima siūdinti iš lengvaus šilko 
arba šiaip sporto siuteliui tinkamos materijos. 8 metų mergaitei reikia 
2 yardų 39 colių materijos dėl suknelės ir švarko ir 1% yardo dėl 
bliuzkos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

3292 — Jaunai panelei sporto suknelė. Galiipa siūdinti iš bile vienos 
spalvos materijos, krepo arba šilko. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 
metų amžiaus mergaitėm.

20% daugiau syrupo—100% Grynų Miežių Mol- 
tą—štai ką jus gaubte didelėj 3 svarų Blatz 
blėkinėj. Pabandykit ij dėl geresnių pasekmių.

Tel. Lafayette 7139 *
Studebaker ir 

Erskine
atstovauja

Motor
§alrs

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

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

Naujienų: Pat.tern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

11 1

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

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
__________________________/

VAL BLATZ BREWING CO. 
M1LWAUKEE 

'(Established 1851)

VYRAI IR MOTERYS
Bukit Gražiai Apsirengę

Mes siuvam siutus ir kautus vyrams: 
puikiai, stipriai, iš geriausio ir naujau
sio materiolo pigiomis kainomis. Taipgi 
parduodam vyrams gatavai pasiutus rū
bus pigiai. ...

Dabar taipgi siuvam dreses ir kautus 
moterims naujausių stylių. Musų kostu
meriai visuomet yra užganėdinti.

Taipgi valome, prosiname ir taisome 
visokius rubus greitai ir atsakančiai.

Malonėkite atsilankyti pas mus, tikriname, kad busite 
užganėdinti musų patarnavimu.

F. MICKAS

F. MICKAS

4146 Archer Aveniu* 
Tel. Laftivette 9822
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A LEGJOBB AM IT POTERI VEMT

—išvertus, tai reiškia “geriausias ką pinigas 
gali pirkti”. Budweiser Barley-Malt Syrup ne
žino kompeticijos ten, kur yra atsižvelgiama į 
gerumą-kokybę... Jis kasdie įgyja tūkstančius 
naujų draugų, kadangi jis neturi savy priemai
šų ar substitutų, fillerių, dirbtines spalvos ar 
skonio.

Sendintas 3 menesius gaminant

žiūrėk "Tonio” pa
veikslo ant virtau* 
kiekvienos blekinta.

Knygutė paduodanti 
receptus gerų daly
kų valgyti bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

?ar'!avinčiamaa visur

Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK - RICH 1N RODY • NO? BITTER

IVesfern Sales Corporation 
1525 Netvberry Avė, 

Distributors, Chicago, III.
Phone, Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS
Also Makers oj Busch Extra Dry Ginger Ale BM-162

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI 

4*

W. H. Kelps
2519 VVest 69th St.

Tel. Hemlock 8099

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards '6894

Perkam, parduodam ir mainom 
namus, farman ir lotus. Greitas ir 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co

Tel. ’Lafayette 5107

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

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO’ 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

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 litaį.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.* ---- -■ ■M.

Prismaugė, surišo ir 
padegė

Mary Sumnerio, 17 m. tapo 
išgelbėta nuo mirties dviejų 
praveivių, pamačiusių languose 
durnus. Sumnerio rasta pri
smaugta ir surišta, ir aplinkui 
baldai bedegu. Atsigavusi ji 
papasakojo, kad ją užpuolė, ties 
namelis 6 E. 8 street, du plė
šikai, pritrenkė, parsivedė į 

jos namus ir pareikalavo tė
vo pinigų. Pasakius, kad le
vo pinigai banke, plėšikai ją 
prismaugė, surišo ir padegę lo
vą. ir lan-irų užlaidas -pabėgo.

Surišo moteris ir pavo
gė $50,000

S. Kr. Livingstone namuose, 
1755 E. 55 street, du plėšikai, 
pasivadinę elektro kompanijos 
atsiųsti mekanikai, įleisti į vi
dų, surišo esančias ten mote
ris ir apkraustė namus iš ver
tybių ant $50,000.

Kaip bedarbis nusižudė
Eric Nelson, karpenteris, 3931 

Clairendon avė., prisirišo * prie 
lovos, kad savižudyste butų tik
ra, apraišiojo savo kaklą virve, 
ir pasipiauslė gyslas. Rasta šalę 
pamestas skustuvas. Nusižudy
mo priežastis, —negavimas
darbo.

Sausieji pradeda karų 
atsargiai

U. S. Supreme Court parėd
žius, kad butų konfiskuojami 
“naminės” darymo įrankiai, k. 
t.: mieles, apyniai, cukrus, 
maltas, buteliai, kamščiai ir kt., 
įvyko aukštųjų prohibicijos ofi- 
cerių pasitarimas. Probibicijos 
komisionierius J. M. Doran pa
reiškė, kad jie nemaną pulti į 
privačius namus. Nors ir pradė
sią kampaniją prieš chaįn krau
tuves, parduodančias mpnėtas 
reikmenis, tačiau nemaną aik-

votis ieškojimui po namus, nes 
tam ir pajėgų neužtenką.

Victor La Rue, U. S. advoka
tas probibicijos reikalams pa
reiškė, kad bus konfiskuojami 
minėti dalykai tik tokiais atsiti
kimais, kur bus aiškus įrodymas, 
kad jie pai duodami, perkami 
ar vartojami “su intencija” 
I rogą virti.

Mes negalime tvirtinti, kad 
•Žmogus, nusipirkęs maltą ar 
mieles nenori kepti pumpernic- 

| kol duoną. Mes negalime pasa
kyti, kad žino jus pirkdama^ bon 
kas, kamščius, nemano namie 

jroot alų darytis. Tik ten bus 
į konfiskuojama, kur medžiaga ir 
|aparatai bus parduoti su instru- 
ikcijomis svaigalams gaminti.

Platinamos trys gatvės
Miesto pagerinimo kom. pre- 

zid. Fahenty pareiškė, kad jis 

ir be pinigų žada pradetihplatin t i 
gatves Ashl‘a*nd, West.ern ir 
La Šalie.

Bedarbis nusižudė
AVilliam. J. JMufphy, 37 m. 

senas, 3318 Diversey Blvd., nu
sišovė. Buvo pasaulinio karo 
veteranas, bet jau kelioliką me
nesių buvo darbo ir jo niekur 
negalėjo gauti. Gyvenimas jam 
pasidaręs nemalonus, skurde 
gyventi nesinorėjo, o susilauk
ti laimingesnio rytojaus nebe
turėjęs vilties. Pertai ir nusi
žudęs. ,

Geras patarimas, bet 
sunkiai {vykdomas

Vienas Chicagos “Tribūne” 
skaitytojas duoda kitiems to 
laikraščio skaitytojams šitokį 
patarimą: “Nepirk automobi
lio, kol už ji negali sumokėti 
cash; nesiženyk, kol neturį pa
stovaus darbo ir nuOsavaus na
mą. Ašį jau kaip turiu automo
bilių yra 17 metų — pirkda
mas vis sumoku “cash”. Ka
da ženijaus turėjau pastovų 
darbą ir nuosavą išmokėtą na
mą. Turint namą — yra kur 
gyventi ir laimingai šeimyni
nio gyvenimo lizdą sukti. Reiš
kia, turiu automobilių važiuo
ti, turiu namą gyventi, turiu 
darbą iš ko gyventi ir turiu

LIETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE. YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Eichange National Bank
• HALSTED ST. AT 19 PLACE

I h5\i */«' k k vas f

LENG VA
SUTVARK YT1

TIEMS, kure jau ruošiasi prie ilgai ža
dėtosios kelionės į savo gimtąją šalį, 

šio banko užsienio departametnas pasiūlo 
pilną kelionės patarnavimą — laivakortę 
jūsų kelionei i bile kurį portą, Keleivinius 
čekius (Traveler’s Checks) apsaugojimui 
jūsų pinigų, patarimus apie pasus ir vizas 
— visus kitus reikalingus patarimus, kurie 
padarys jūsų kelionę tikfai smagią.

CENTRArtfi^BANK
ATRUSTCOMPANY 

UlOVfestK* Street
A State Bank • • • • AClearingHouseBank

moterį su kuria gyventi”.
Net linksma skaityt, ksd tas 

ponas toks laimingas, bet ne 
visiems tas patarimas yra pri
einamas. Laimes sau’ii'T ne vi
siems taip skaisčiai tešviečia.

i

Rastas 10 mėty vaiko 
kimas

Porą dienų atgal buvo ras
tas 10 metų amžiaus jaunuo
lio lavonas Lockporto išplo
vose (Drainage Canal). Poli
cija negali surasti savo rekor
duose, kad tokio amžiaus vai
kas čia butų prapuolęs.

Užsimušė
Pranas Rujanauskas, 40 m. 

senas, gyvenęs 4731 So. P.ui- 
hua Šit., nuipuoliė nuo 'trečio 
aukščio porčiaus. Nuvežtas pa
vieto ligoninėn tuoj pasimirė.

aCOLD?
At the flrst sign of a 
cold or sore throat, 
gargto with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germs inisseconds.

LISTERINE
KILIS GERMS IN 

15 SECONDS

Piknikas ir Atidarymas Daržo
11 Dieną GEGUŽIO, 1930

Randas 87 St. 1 mylia nuo Keane Avė. j
Vestus.

KARAIS VAŽIUOTI:/Archer karais važiuoti iki Mount
Forest ir 3 blokai i Šautus eiti.

Duodam daržą, dykai dėl piknikų. Prašom atsilankyti.
JOE BOUSHIS.

v- ■ =i

SamdyKitčs 
Vietos Žmones

STATYKITES
SAVO 

GEROVEI
Niekad nebuvo geresnio 

laiko kaip Dabar!

Chicago North Shore 
and Milwaukee Railroad

I ŠIAURĘ

■J/č hTč 
įĄURORA and ELGINi 
■ftęAIL.R0Ab;S||

Chicago South Shore 
and South Bend Railroad

I RYTUS

Chicago Aurora and Elgin 
Railroad—The Sunset Lines

Į VAKARUS’

KELIAS ten Nuvažiuoti
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Star

Golden Stars Win

Chicagos Lietuviai 
Apvaikščios Lietu
vos Steigiamojo Sei

mo Sukaktuves

Lašt CSunday Ahe Golden Stars 
defeated the hard hitting Har
vey Blue Sox at 951 h and Mi
chigan Avė. by a score of 8 
to The Lithuanians scofcd 
1 runs in the second inning 
on 3 hits, one free pass, a hiit 
batsman, one error and a sto
len iliase. Domikaitis in this 
inning clearedl the loaded bases 
on a hard hit 4o the left field- 
er who fumbled the bąli. The 
Starę again took no mercy on 
piteher Elleson in the ith inn
ing \vho was relieved by M. 
Burke 'and checked our bat- 
lers, after allowing one more 
run. Botti teams collected 
hits and both committed 3 
rors. ,

Johnny Mackay lead .

Goldcn
ab r h

?ryer rf 3 0 0
loma nas 1b 5 2 M 1

Miller cf 5 0 2
ixtin If x 3 1 1
Stankus ss 4 1 o
Yukon p 5 v 1 2
žomikaitis 3b 5 1 1

Hudas c 5 1 1
Mackay 2b 4 1 3

40 8 11

By innings R H E
H. 1 0 1 0 2 0 0 2 0—6 11 3
G. 8. 1 4 0 2 0 1 0 0 x-8 11 3

Two-<base hits: Mackay, Sty-

Dioub’le įPlays: Extin to Do-
inikaiitis to Romanas.

Uit by .pitehed bąli: Stankus.

Next Sunday the Roseland- 
ers \vili mcet the Packulasz 
ioostcTs (lašt ycars Dahlbergs) 

at 95th and Micbigan Avė. at

Julius Dapkus.

DR. J. RIMDZUS 
Chiropractor 

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nup 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

cr-

sumažinti

daugumoj
ta diena

turime 
senąją 
laimė

kurios 
liečia 

asine-

Amerika apvaikš- 
Priežastis visi ži- 
ir norėtų, šiandien 
pilnai laisvai savo

Jau už kelių dienų sukaks de
šimtis metų kaip Lietuvoj bu
vo sušauktas Steigiamasis Sei
mas. ♦ i

Šiandien nevisi besupranta ką 
tai reiškę tautai. Kada šven
čiame ketvirtą liepos (Fourtfi 
of July), beabejo, pamanome, 
kad amerikiečiai daro gerai taip 
džiaugsmingai paminėdami sa
vo nepriklausomybės ir demo
kratinės tvarkos sukaktuves, ir 
baisiai pasipiktintume, jei kas 
iš pačių amerikiečių bandytų 
tos dienos reikšmę 
ar paneigti.

Nors mums, jau 
Ameriks piliečiams,
lygiai itaip jau yra brangi ir sy
kiu su senais amerikiečiais esa
me pasižadėję ir pasiryžę gin
ti tas laisves, kokias Amerikos 

teikia, tačiau mes dar 
toli už vandenyno kitą, 
tėvynę, kuri ir 

ir nelaimės mus 
kaip musų pačių

ninė laimė ar nelaimė.
Lietuvos liaudis gegužės 15 

dieną apvaikštinės savo didžių 
įvykių dešimitmetinę. Apvaikš
čios, itiesa, ne taip, kaip -šian
dien laisva 
čioja savą, 
no. Jie kad 
dar negali
laisvės grįžimo dienų apvaikš
čioti. Bet mes čia Amerikoj ga
lime! Ar mes nepasinaudotume 
ta brangia proga?

Chicaigjos pažangioji darbo 
lietuvių liaudis tą dieną 'ap
vaikščios ir mintyse su Lietu
vos liaudim atšvęs LįotuvcJs de
mokratijos IriurAtTpdieną. Ap- 
vaikščiojimą rengia Visuomenės 
Darbo Sąjunga, kuri yra pa
siryžusi kiekviename laisvės, 
apšvietos ir kultūros darl/e pa
dėti Chicagos ir apylinkių lie
tuviams.

Apvaikščiojimas 
Žūs 15 dieną, tai 
tį ketvergą 8 vai. 
tuvių Auditorijoj, 
j imas papuoši amas 
taikinta muzikale 
Kas pašykštės tą 
t i ir drauge išreikšti meilę 
dvasios bendrumą Lietuvos liau
džiai? Aišku, visi, kas tik Lie
tuvą ri jos atgautą nepriklau
somybę' bei demokratišką rėdą 
gerbia.

įvyks gegu- 
yra ateinan- 
vnkaro Lie- 
Apvaikščio- 
gražia pri- 
programa. 

(įieną atei- 
ir

GERB. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti j ta? 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“This Mad World” 
“Likimingas Jojikas” 

dalyvaujant
K. Johnson, Basil Rathbpne

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

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

Tcl. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

les, Miller.
Three-base hit: Anderson.
Strike-outs: By Yukon (8), 

by Elleson (2), by M. Burke 
(6).

Base on Balis: Off Yukon 
(1), off M. Burke (2).

Graboriai

the 
Stars with 2 singles and a 
doub’le and 3 stolen bases. !Mil- 
ler and Yukon (Yunis) eacb 
made 2 hits. Yuknis lieki the 
opponnets hits well seattered 
exce.pt for the 5th inning, whcn 
Harvey made 4 hiits to score 
2 rims. He struck out 8 men 
and issued only one walk.

Box score: /
Harvey Blue

Rechord 2b
E. Budie 3b
L. Burke 4b 
Styles c 
Anderson If
M. Burke rf-p 
Adkins 11b 
Booker ss 
Elleson p 
Decs rf

Sox 
a b

5
5
f';)

4

ir h
1

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
itų. Jei kiti nogalSjo jumis ISgydytl, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas Ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga Ir jei aB apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugiyS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO 

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

DR. VAITUSH, O 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O——

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

1

1

Julius Prusieckis

O 
o 
0

39 6 11

Tarp draugų
Kur eini Jonai?

— Einu i VVhite Sox Motor

užlaiko 
žą prie 
lefpnas

— O

— O kas yra toks Wbito 
Sox Motor Sales?

— Tai S“. Bumchaks, kuris 
automobilius ir gąra- 
C>10 W. 351h St., te- 
Yards 0699.
ką ten darysi?

Juk žinai, kad Decora- 
tion diena artinasi, lai reikia 
nusipirkti automobilių — Wil- 
lys Eiglit air Willys Six. Jis 
taipgi parduoda Willys Knight 
:r Whippel. Tai yra pigus ir 
geri karai, tad ir aš noriu vie
ną jų nusipirkti..

Jei sakai, kad ti3-i 'geri 
karai, tai ir aš pirksiu Willys

— Laibai gerai padarysi. Tik 
našauk Boulevard 8612, 
Willys Inoj bus prie jūsų durų.

(Apg.)

tai

Roseland. — Gegužės 9 dieną, 
7:80 vai. vakaro, svetainėje 341 Ken- 
dngton Avė., įvyks Roselando Lietu
vių KĮiubu ir Draugijų Savitarpinės 
Pašalpos Susivienijimo susirinkimas. 
Susirinkime bus svarstomu prieini- 
nas naujos draugijos, bus raportų, 
pranešimu ir kiti reikalai. K Virti na
riai, narės ir kuriė norite prisira- 
šyt atsilankykit paskirtu laiku.

— Sekretorius.

Simano Daukanto T. J. Klipbo 
tnėn. susirinkimas ivyks pėtnyčioj, 
gegužės 9 d., 1930, Lietuviu Audito- 
’ijos svetainei, 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.

Kriaučių Local 269 A. C. W. of A. 
’aikys mėnesini susirinkimų gegužės 
') d., 7:30 vai. vaakre, Amalgameitų 
Centro name, 333 So. Ashland Blvd. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti.

— F. Prusis, sekr.

Dramatiško Ratelio narių susirin
kimas bus penktadienio vakare, ge
gužės 9 d., “Naujienose”. pradžia 
7:30. Malonėkite visi būti.

" Kvipčia Valdyba.

Marųuette Park Savininkų Sąjun
gos masinis mitingas yra šaukiamas 
penktadieny, gegužes 9 d., 7:30 v. v., 
parapijos svetainėj, 68 ir Washte- 
naw Avė. Namų savininkams yra 
svarbu naši rūpinti savo namų reika- 
ais. kad viskas butų tvarkoje. Tais 

dalykais rūpinasi ir Sąjunga, tad 
visi bukite masš-mitingė pasvarstyti 
savo butiniausius reikalus.

— Valdyba.

Garsinkitės “N-nose”i

GRABORIUS ir BALSĄMUOTOJAS

Musų patarnavimas laidotuvėse 
karnas ir prieinama kaina, 

3801 Main St. 
INDIANA HARBOR, IND. 

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

tin-

Ofiso Telefonas Vlnrinla 003fl 
Bes. Tel. Van Buren 08S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 31 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
fl Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 dle- 

M. Karpų ofisas North aide
3413 FYan!kIin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:8O vakaro

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

VALANDOS i 
Nuo 2 iki 4:8t ir nuo 7 iki 18 

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų 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.

Phone Kenwood 1752
----- <)-----

A. K. Rutkauskas, M.D. S3
4442 South Western Avenve III? A A TMVTTT

Tel. Lafayette 4146 V1V. 14. IVVlll
VALANDOS- Rusas Gydytojas ir Chirurgas

nuo 9 iki 11 valandai ryto Specialistas moteriškų, vyriškų, 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Advokatai

galutino išcgzamlnavlmo—kas jums

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

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

yra

20 St.
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Lietuves Akušerės

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

3307 Auburn Aye.
CHICAGO, ILL. 

O------

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

■ • i
Phone j

Hemlock 9252 r F"
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
njiassage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

— *»■■■■■■■ I III ■ III— ■!■!> »■  — .1 

Lietuviai Gydytojai

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

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

------- P-------

—<O-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

---- —O------

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Graboriai
BUTKUS 

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

S. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chlcago, III.

Tet Victory 1115

A. L. Davidonis, M. I).
4910 So. Michigan Avė,

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir' ketvirtadienio

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 
, ------ ^-o—.... - ■

t. 
vak. 
dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
’ Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tek Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tek Victory 0562 

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

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668* W. 18th Street
Tol. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

S. D. LACHAVICH
LIETUVOS GRABORIUS
Patarnaują 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.
Tęl. Cicero 5927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wpst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

. DR. A. J. BERTASį
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs j
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky
kit i mano otisą dėl nemokamos egza- 
njinacijos ir mandagaus patarbavimo.

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 Micbigan Avė.

Te!. Pullman 595t
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas

PRANEŠIMAI

' ----------------- V ■■■■■■ ■■« ' ----------------------------------------

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu ąutomobiliųs vis?kiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

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.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvuukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

M.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St. 

Arti Ix»avitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

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.

AUGUSTAS MACAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 8 dieną, 6 valandą ry
te, 1930 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Ramigalos parap. ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime pu- 
sesere Agotą Glaižienę ir gimi
nes. Kunąs pašarvotas ran
dasi 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj ge
gužės 10 dieną, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Augusto Macas 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir . suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsišvoikihimą.

Nubudę liekame,
Puscserė ir Gimines.

LaicĮotuvėąe patarnau ja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicągoj

1646 W. 46th St,

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicerų 3724

Telefonas
Boulevard 5203

S

n

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South, Halsted St.
Valandos; nuo 10 i^i 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo |0 iki 12

DR, HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiorc 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tęl. Central 297B 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Akių Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 W. 35th St. 

kąmpas Halsted St. 
įlandos \nuo 10-12, 1-3, 6-8. 
/ Res? 2506 W. 69 St.

Vai. 44L30 v. v.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. diena

Phone Midway 288d

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63r3 St„ Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tcl. Canal 1713-0241 
Valandos: l’ancdėliais; ir Ketvergai* 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
l’ėtnyčipmis 1 iki 6 v. v.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 730
Tęl. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

1631 So. Ashland Avė. 
rl ei. Boulevard 2S00 

Res. 6515 So. lloclovrll M. 
Tcl, Rvpublic 9723

exce.pt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

Dienynas” iš 1912 ir 1913 
metų.

ekonominių reikalų, kuriuos 
buk atstovauja klerikalai ir 
kuriuos tautininkai, — visai 
neparodė. Sulig ekonominių rei
kalų klerikalui ir tautininkai 
turėtų būt tas pats dalykas. O 
vienok jis pats pabrėžė, kad 
toli ne tas pats tai dalykas, 
kad tui dvi skirtingos partijos. 
Aišku — visais ekonominiais 
reikalais ne ką čia galima iš
aiškint i. Ir p-lė Radzevičiūtė 
buvo prakalbų klausyti.”

nesimato šešėlio širdin- 
ar ką į tai panašaus. Vi- 
atspindi didesnis ar ma- 
gyvuliškuma’s. Ne. liau

tai pastebėti. Tik vakar

(Tąsa)
XXIII.

“Vakar vakare vaikščiojau 
gatvėmis, ypačiai kur lietuviai 
gyvena, prisistebėdamas žmo
nių veidus. Nei viename nėra 
nei trupučio minties. Nei vie
name 
gurno 
suose 
žesnis 
j iena
tai ypatingai metėsi į akis, nes 
tyčia įsižiūrėjau į veidus ko 
nors juose ieškodafnas. Ypačiai 
žiurėjau mergaitėms į akis, 
norėdamas įsitikinti ar nėra 
tokios, iš kurios akių, veido, 
viso užsilaikymo galima butų 
spręsti, jog ji moka’ ar mokėtų 
tyrai širdingai mylėti kokį 
bernaitį. Nei vienos tokios ne
buvo. Suėjęs A. Lalį papasako
jau jam apie tai. Jis sako, kad, 
niekur nėra tokios meilės (su
prask. taip mokslas sako!). Ro
džiau jam, kad yra, esti. Sako, j 
esąs tai apsigaudinėjimas 
prask, lyčių patraukimas 
realybė!).

, XXVIII.
“Nuobodi diena. Vakar buvau 

pas dr. Graičiuną. Jam visi 
kvailiai, jis vienas išmintingas. 
Mokinti kitus jis skaito savo 
didžiausia prievole. Jaučiasi iš
mintingiausią dalyką padaręs, 
tapęs “Draugo” agentu. Ir vi
siems tenai jo nuomone, išga
nymas. Visi netikę, kurie tik 
nelinksta prie “Draugo”. Paste
bėtinai — Balevičius jo akyse 
neapsakomai didžios inteligen
tijos žmogus, kadangi bando 
pusti VDraugo”' dudon.”

jautėsi lyg septintame dangu
je, Basanavičių bučiavo ir gė
lėmis kaišė. Vakarėlyje be sve
čių kalbėjo tik Rutkauskas ir 
kun. Ambrazaitis; Balevičius 
buvo toastmesteris. Išeinant iš 
vakarėlio jaunimas dr. Basana
vičių iškėlė ant rankų. Yčas 
vedė valsą su figūromis.”

XXXV.
“Sumaniau “Amžinuosius Tau

tos Namų kontributorius” (tie
są sakant, ta mintis atėjo man 
galvon jau užvakar) ir para
šiau straipsneli. Daviau “Kata
likui”. Tyčia nedaviau “Lietu
vai”: nenoriu turėti reikalų su 
Balevičium, nepatinka man jis 
labai.”

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service I Personai
B-izn*o Patarnavimas Asmeny Ieško

Tel. Republic 5099 PA IEŠKAU Onos Kutuliutės, po
ANGLYS IR MEDŽIAI vyrų — nežinau. Paeina nuo Ma-

ALEX ALESAUSKAS. t. TTx tiškio vals. Tunu svarbų reikalą.AND SUN Atsišaukite, Oną Brunzienė, 1633 E.
MOTOR EXPRESS I 67 St” chicaK<>.

Long Distance Hauling
Rakandų ir Pianų Kraustymas.
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockvvell Street

/ CHICAGO
—---- o-------

Partners Wanted
PusiĮni nku^Reikia

PAIEšKAU pusininko — vyrą ar
ba moterj — j Chilli Parlor bizni. 
9333 Cottage Grove Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA du keturių kam

barių flatai, pečiais šildomi. Renda 
$15. A. J. Bernstein, 175 W. Jack- 
son Blvd., Wabash 1660.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui___

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

--------O—

“Vakar 
kė vieta

XXIV.
St. Tananevičius 
pas jį busianti

XXIX 
“Išlydėjome Prūsei ką.

Gugį pasėdėjome valandėlę. 
Kalbos daugiausia sukėsi apie 
socialistišką. agitaciją, apie ką 
aš nieko negalėjau sakyti ir 
<as manęs visai nebeinteresuo- 
ja. Apie Bagočių irgi kalbėta. 
Pruseika sakė, kad vieną syk 
jie prispyrę Bagočių, kad jis 
nieko neveiktų prieš “Laisvę”. 
Jie turį tokių faktų, kurie ga
lutinai diskredituotų Bagočių. 
Jie pasakę tai jam ir priminę 
tuos faktus. Bagočius pratie- 
sęs ranką ir pasižadėjęs drau
giškumą, kad tik tų faktų ne

są-1 garsintų. Užklausiau, kodėl gi 
ne jie taip kreivai elgiasi, — ne-

anksčiau kaip už mėnesio, šian- garsina’ 
die SLA. 36 kp. mitingas; ne- Bagočius 
turiu pinigų užsimokėti mo- Pruseika 
kestims, bloga. Stoka pinigų tuo, kad 
prislegia visą žmogų. Rodos ir niški.

(su-
tėra

Pas

XXXVI.
“šiandien buvome pas Kas

putį. Iš jo tik ką buvo išėjęs 
Basanavičius ir Yčas. Kasputis 
aukavęs $25, Radžiukynas da
vęs $100. Kasputis sakė, kad 
Yčas nelabai gerą įspūdį pada
ręs. Išrodąs jam karjeristas. 
Tikrai, nei šis nei tas, kad 
Yčas 'čia pasiųsta'. Čia laisva 
šalis, respublika, čia visi esam 
išsižadėję caro ir carizmo ne
kenčiame ir štai mums siunčiar 

delegatas, kuris kaipo du
rnos atstovas laižėsi pas carą 
ir gavo iš jo medalį. Tai lyg 
pasityčiojimas. Galų gale šian
dien susiruošiau parašyti pa
drikų pastabų į “Laisvą Min
tį”. Užsinorėjau dvejetas žo
džių pastebėti, skaitant “Vai
vorykštę”. /

ma'

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

phone Vietorv 4965 Situation Wanted
KODĖL NE DABAR? ___________ Darbo Ieško___________

Susitaisykite DABAR savo stogą ,
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie- PAIEŠKAU darbo pne abelno na-
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- darbo. Esu dirbęs uz house- 
mas dykai. ,nan lr Janitorių; nevedęs, 46 metų

THE BRIDGEPORT SHEET amžiaus. Kam toks darbininkas rei-
MFTAI CO kalingas, meldžiu atsiliepti: A. M.,

3153 So. Halsted St. > 2350 So> Oakley- Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikią

REIKALINGAS džianitoriaus pa-

Dykai ap-1 Atsišaukite’ N7**Wniiams, ” 1240 " St.’ 
Mes atliekame ge- LOuis Avė.

Kedzie 8468 ___ ____  ‘________

10% PIGIAU Už VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies. I gelbininkas; turi priklausyti unijai, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. t 
riausi darbą miesto.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia *

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. P. Goldman & 
Son, 2100 So. Iromis.

JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 
UTĮ 

LOVYKLA

<►

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

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
PARSIDUODA grosernė pigiai; 5328 DRUMMOND PLACE 

pigi renda, $30 i mėnesi, su rakan- (2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
dais ar bę, Priežastis pardavimo — versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
savininkas apleidžia miestą, 3853 naujų elektrikinių busų. Tai yra 
Wentworth Avė. proga nupirkti labai puikų namą už
------------------------------------------------- pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj

PARDAVIMUI bučemė ir groser- apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v.p. p., 
nė, cash biznis, seniai išdirbtas, nau- įįįu SthfI1”1 rpnmSn
ji fikčeriai, turiu du biznius. Su SpAnPA®^ PB1EŠ GROBIMO 
mažu jnešimu. Kreipkitės 17 W. 103
St. Vakarais 919 W. 35 St. Chicago. STERNFELD AND CO.
_____________________________ 4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607 

v x - •___________ Arba mes pabudavosime ant jūsų
• PARDAVIMUI bučerne ir groser- loto bile kokią bungalow ar flatų 

nė, norinčiam biznio labai grea vie- namą už mažą imokėjimą.
ta, Lafayette 4336. ________________________ :________

PARDUODU grosemę laibai ge- 
A T a * • • > , i roj vietoj. Apgyventa visokių tau-REIKALINGA moteris indų plo- tų Parduosiu pigiai. Kreipkitės 

veja, patyrusi. 4634 Wallace St.4169 So. Halsted St.

faktų tik todėl, kac 
pažada draugiškumą, 
galėjo pasiteisinti tik 
faktai esą labai asme- 

prislūgia visą žmogų. Rodos iriniški. O jie visgi jį diskredi- 
manyti negali. Ir mintys apie tuotų visuomeniškai.” 
pinigus kad užeina, jos taip 
inkyrios. Po velniais su jomis! 
Taip 
tave 
Tiek 
to...

Kviečiamas važiuoti parkai!. 
Turiu tik dešimtuką. Butų ge
riau, kad butų bent kiek dau
giau. Nelinksma bus išvažia
vus. Nevažiuočiau, bet kad... 
bet kad..., bet nežinau kad kas. 
Turbut tiktai, kad nei 'šis nei 
tas atsisakyti. Atsisakyčiau, 
bet kam? Galima juk važiuoti 
nors ir su dešimtuku kišeniuje. 
Matyt, kad važiuosiu, nors gai
la dešimtuko. Einu rengtis. Ši 
diena labai inkiri.”

XXV.
“Buvo p-lė Radzevičiūtė. Pui

ki ji žmona. Didelė Karoliaus 
priėtelė. Papasakojo jo nelai
mę. Nei rrraYiyti negalėjau, kad 
R. vaikas, tai ne jo, bet K. 
Didelis turėjo būt. Karoliui siel
vartas ir susigraužimas, kad 
sužinojo, kad vaikas,- kurį 
kė savu — yra ne jo, bet 
P-lč Radzevičiūtė buvo jo 
mintoja. Suprantama, be 
jis butų visai... gerai, kad 
Radzevičiūtė jį suramino.

Pasirodo, kad brooklyniečiai 
rimtai rengiasi dienraštį jsteig-|^on 
ti — KaToliaus sumanymu. Ma
ne norėtų už pirmąjį redakto
rių. Sakė tai ir p-lė R., ir Ka
rolius parašė, gavau « šiandien 
laiškelį. Prašo, kad programą 
parašyčiau.”

XXVI.
“Buvo pais mus 

p-lė Radzevičiūtė, 
sumanymas mane 
resavo. Norėčiau, 
Parašiau dienraščiui programą 
laiške į Korolių. Dienraščio 
programa', man rodos, yra tik 
išplėsta dienaščio definicija.“

XXX.
..... ... 1 A. Kulikauskas išvažiavo isakaisi, bet visgi jos vėl . , . o .. . .x .. . . pietų vakarus Santa re gele-tun neisvengtinai apimti. T. , x x i <.♦ x-. , . . . ,. . zinkeho statistikos vesti. Sian-to. Ach, ale ne visai tiek .. , _. v , ,dien turėjo būt bevardžio khu- 

bo mitingas, tečiau neįvyko;
J atėjo tik keli žmonės. Norėjau, 

kad šitas kliubas ką nors nu
tartų sulig priėmimo atvažiuo
jančių svečių Dr. Basanavi
čiaus 
musų 
dos, 
visas 
mas.”

ir Yčo. Matyt, nieko iš 
pusės negalės būti. Ro- 
kunigai juos priims, ir 
biznis bus kunigų veda-

XXXI.
būti “Aušros” susi-
neįvyko. Gugis, La'-

Aušros”

ir šiandien 
Dienraščio 

jau užinte- 
kad įvyktų.

“Turėjo 
rinkimas;
lis, Juška. Mikolaitis 
skolas vėl skaitė. Vis $600.00.
O Mišeika vis sako, kad negali 
tiek būti.
kam skolinga “Aušra” paVieni- 
mi, jis sutinka, kad taip, tam 
tiek skolinga, bet kaip suveda
ma visų skolų sumą, tai jis lyg 

. . . nebetikėtų į aritmetiką. Keis- I Q 1 w I
rr tai. Gaila’, kad moksleivių šel- 

‘ pimo idėja taip niekais čia nu- r11 I ėjo. “Aušra” baigia savo die- 
nas *rp'18’ j. XXXII.

“šiandien.' ryte atvažiavo Chi-
1 Dr. J. Basanavičius su 

Yču. Jų nemačiau. Juos paėmė 
savo globon kunigai. Kun. Se- 
repinas su kun. Kaupu juos bu
vo atvežę parodyt “Lietuvos” 
ir “Kataliko” redakcijoms. Pas
kui pas kun. Kraučiuną paVal- 
gidino ir tuojaus išvežė Ken- 
singtonan, pas kun. Serefiną. 
Prie jų prisiplakęs St. Tanane
vičius.”

XXXIII.
“Su Dovidoniu buvom nuėję 

pas kun. Kraučiuną į kleboniją 
pamatyti 
Yčo.”

Kai skaitoma kiek

Basanavičiaus ir

XXVII.
“Vakar kalbėjo Pruseika 

Freiheit Turner salėje. Kalba 
neblogai, žinoma, skiedžia. Bet 
neskiedžiant tur būt negalima 
musų publikai kalbėti. Karšto 
jo esama socialisto. Ekonomi
niai reikalai padalinę ir lietu
vių visuomenę į tris partijas: 
klerikalų, tautininkų ir socia
listų. Bet koks skirtumas tarpe

XXXIV.
West Sidėj šiandien buvo 

Basanavičiaus ir Yčo prakal
bos ir po jų vakarėlis T. M. D. 
kuopos surengtas. Prakalbose 
surinkta $350, vakarėlyje dar 
porą dešimčių. Kun. Ambrazai
tis pasisakė, kad ant visų su
rinktų šiuo vakaru pinigų dė
siąs dolerį ant dolerio. Taigi 
jis turės duoti arti $400. Dr. 
Rutkauskas davė $100, matyt

XXXVII.
“Vaikščiojau su dr. J. Basa- 

na’cvičiumi pagal biznierius. 
Nesmagu, kada užeini pas kurį, 
rekomenduoji dr. Basanavičių 
ir nieko negauni. Vakare tu
rėjo būt So. Chicagoj e prakal
bos. Nuvažiavome su dr. Ba
sanavičiumi. Nueinam pas kun. 
Petraitį, sako, tik ką išvažia
vęs. Kur bus prakalbos neži
nia. Kunigo gaspadinė nuve
dė į vieną sa'liuną, saliunininkas 
nieko nežinąs apie jokias pra
kalbas. 
Turėjo 
tis.’*

PAT
AUTOMOBILE
Su pilnai įrengta modemine Roto- 
washer sistema, 'kuri jus pilnai pa
tenkins.

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

AUBURN GAS & GREASING 
STATION

833 W. 35th St.
V'z bloko i vakarus nuo Halsted St.

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

Automobiles Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finanaai-Paskoloa

Nieks nieko nerengė, 
rengti gi kun. Petrai-

XXXVIII.
mes su dr. J. Basa- 
važiuosime kolektuo-

“Dabar 
navičiumi 
ti i Wes'tville. Springfield, St. 
Louis, Dorrisville ir kitur. Bu
vo Basanavičiui ir Yčui' sureng
tas bankietas, negalėjau būti, 
nes truko $2.50. Sėdėjom na
mie. Buvo atėjęs Dovidonis, 
paskui Radzevičiūtė. Dovidonis, 
kaip ir visuomet, nenusėdi vie
toj, sukinėjasi, 
širšes kąstas.
kaž ko nelinksma. Sako, nega
linti malonumo raišti Chicago- 
je”.

šokinėja kaip
Radzevičiūtė

XXXIX.
“Įteikiau Jozafinai eiles. Sa-. 

kėši sapnavusi mane poemą ra
šant”.

xxxx. 
“Jozafina liūdna, 

kai’ namie skaičiusi 
ir todėl jai liūdna,
patarė man mokinties

Sakėsi va- 
mano eiles

Jozafina
šokti.”

XXXXI.
Kalakutų diena. Buvome 

pas Damijonaičius. Damijonai- 
tienė mahe mokino šokti. $iaip 
taip suktinį išmokau”.

XXXXII.
“Palydėjau Jozafiną. Tai re

tas atsitikimas. (Ji nenori su 
manim eiti iš darbo kartu, kad 
<as nematytų. Taip bent pati 
man sakėsi).

(Užbaiga)

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas
PATENTAI, oopyrlrhta — tiradimal vi- 

•okloa njfcle,.
B. PEBEOHOWICZ 

S800 W. Chtcafo Are. 
Brumwlck 7187

loulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

AR NORI- PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ 7 

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

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCąANGE

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

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

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Hęra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd

I GERI vartoti automobiliai I ~148- 8ktd 8nt state Hlgh„„ ar. I
Auo $75.oo ir augš. Mes jjidiJ h Ew^ir 4425 s0. Fairfield Avė.
me parduoti jums karų be jo- eiektr8 t. $400 už akrų. Di- Tel. Lafayette 0455
kio įmokėjimo. džiausiąs bargenas kokis kada pa-Į ------------------------------------------------- -

, 1633 Milwaukee Avė. Veikite daba.r’ jis neilgai
----------------------------------- ’----------- 16?' akrų McHenry paviete, I sr31S£»“*S. *Ha“sted "Št.* 
NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGS- SU UP<!llU' P“te' 126-

TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ nnnnito n JMažas
TfiTiT'p’DvęjziTTT Į 280 akrų, medžiais apaugę, uei Į jrio'tooIŠDIRBYScIŲ investmento; 2 ežerai. Visas ūkis P atas

EDWARD CHERNAUSKAS, Jr. aptvertas. Kaina $35,000; $15,000
„ -t i a cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes _____

1900 S. Union Avė. galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite
Tel Roosevelt 8710 del Platesnių žinių. Agentai nesi- YPATINGI MAINAI

Rez tel’ Willow Springs 58 lankys pas jus. Naujienos, Box 11801 Gali pirkti namą ir sykiu bizni, 
Kez, tei. wiiiow springs 1?39 Halsted gt> kuri ir moteris galėtų vesti, patin-

* ’ ___________ - - mas ir mokėjimas ne svarbu, nes
PRANEŠIMAS vifi'TTT iTAPiuną pptp aplinkui keli blokai negali niekas' PRIE uždėti biznio — ten rezidencijų dis-

Automoblhų pirkėjams ,lr PAT CHICAGOS triktai — tiktai tuose namuose, kur
savininkams viena i5 .didžiausių chicayos kom-L™’ rs.,.“*?!.’™! b™>

Pirm pirkimo naujo karo, žirdin- Ipanijų yra senai užpirkusi didžiau-
gai prašau atsilankyti ir pamatyti sius plotus žemės pietvakarinėj <la- Ha^X’« Marauette Bparke tarp 
naujus.1930 NASH automobilius su ly, netoli Chicagos miesto, del už- “aorqu„"“p^nAnm AM
velijusios mados automatiškais jtai* I vedimo naujo miesto, I. q,pkttvtvm’Q •frivrn’Mirivrq
symais, sport Roya| tekiniais ir ki- Dabar kompanija pakeitė pienus irP'b^*VlLMS ŽMONĖMS 
tais ištobulinimais, kokius tiktai tą žemę išdalino i >mažas fannas, p“ kde^^takSiu inešti 
NASH taip gali įrengti už tokias nuo 5 iki 20 akrų. Parduoda už la- retl p£^etV“k‘^aSiu k kitokiu 
prieinamas. kainas. bai nužeminta. kamp su mažu = ^^'SSca^dSy ’se. “
BALZEKAS MOTOR SALES & $500 u“ E. ,šmokej,mals' v mlszeika

4030 Archer Avė. Vietos yra aukštos, sausos, me-11739 s- Halstcd st Roosevelt 8500
- džiais nusodytos. netoli Southwest 

Lafayette 2082 > Į Highvvay ir Wabash gelžkelio stoties.
Gražesnės vietos ir geresnės žemės 
negalima rasti.

Del platesnių žinių atsiklauskite 
laišku.

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

Lotas 25x- 
bizniui. 
$13,500. 
mėnesi.

kokiam
Kaina

už $40 i
O’CONNOR 

tel. Franklių 4465.

$495
$550

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI 

1930 Roadster; vėliausis ...........
_ t-x. . 11930 Tudor; vėliausis ...........Skolinam Jums Pinigus 1929 Sport Coupe; važiuota tik 

$100 iki $2,000 1929 Town Sėd. Murray body,
. , . A _ . . , - važiuotą tik 2,100 mylių ....
Jus atmokate matomii mėnesini-Į1929 Sedanai ir Coupes ...........

1929 Roadster, nulenkiamas sti
klas ......................................

90 dienų naujo karo raštiška 
garantija 

M. J. KELLY, 4445 W. < Madison

mis mokestimis. 
Mes taipjau perkame <niorgičitui b 

Real Estate kontraktus./

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

$350

Naujienos, 
Box 1196 

1739 So. Halsted St.

$595 115 AKRŲ ŽEMĖS
$335 Su budinkais, gyvuliais ir mašine

rijoms, 100 mylių nuo Chicagos, že-
$335 derlinga. Parduos pigiai arba 

mainys ant namo.
Priežastis senatvė.

CHAS ZEKAS, 
4454 So. Westem Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SKOT INKIS IŠMINTINGAI PARDAVIMUI du gržųs garsaus 
lietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 

Kainavo $475, už $125. 
SiJ privatiškai; nereikta indirLt^ J“T'SenS> Naujienos. Tel. 

jų; žemiausios ratos; pribusime ant Į Roosevelt 8500'____________________
pašaukimo.

MAJESTIC IĘVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4864

2139 S. Cicero Avė., 
tel. RockWell 2000

Exchange—Mainai
NAUJĄ murini namą 2 po 5 kam

barius, mainysiu ant nedideles far- 
mos. Leon Jarusz, 6109 S, Albany 
Avė., Hemlock 9252.

Tinka bile 
jmokėjimas. 
išrenduotas

Turiu 3 tokius namus par-

gera proga BEDARBIAM 
S pasida- 
Reikia tu-

TAIP KAIP RENDA
Už tiktai $300 cash jmokėjimą jus 

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

1214 W. 74th Place/

PARDAVIMUI 6 kambarių cot
tage, furnasu šildoma. Parduosiu 
pigiai. 5343 So. Union Avė., Tel. 
Boulevard 0798.

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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Aš TURIU tuojaus parduoti savo 
4 kambarių* gražiausius rakandus, 
susidedančius iš augštos rūšies frie- 
ze seklyčios seto, tikro 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, 3040 
W. 62nd St. arti Albany.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
2804 So. Kedzie Ava 
TeL Lafavette 6738-6716

Rakandų Brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu

sios poros, esate kviečiamom pasinau
doti musų pasiulymu. Mes nupirk
sime jums rakandus tiesiai iš dirb
tuvės už sutaupimą mažiausia 

50% 
cash pamatu.

Jokis užsakymas nėra per mažas, 
ar per didelis, — nuo mažo stalelio 
iki visų 10 kamb. 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.

Miscellaneous
įvairus

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
keturių kambarių fomišiai kartu ar
ba dalimis. 3341 So. Aubum Avė.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Vlctory 8486

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, galima ir flatą renduoti 6 kam
barių, pasirenduoja vyrui kambarys. 
5427 So. Princeton Avė, Tel. Yards 
2343.

WEST FRANKFORT, ILL. — E. 
R. BROWN RAKANDŲ SANKRO
VA, 403-05 E. Main St. Atsilanky
kite i musu dideli nupiginimo išpar
davimą gegužės mėnesi. Specialės 
kainos ant viso stako. 16 metų tame 
pačiame bloke.

Real Estate For Sale

TURI BŪTI PARDUOTA ŠIĄ 
SAVAITĘ

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

PARDAVIMUI Gąsdino Stotis su 
dviem pumpom; taipgi ir namas 
kartu; kamp. lotas 50x170.

Ogden ir Lincoln St. vienas blokas 
už Joliet Road ant Ogden Avė. Lisle, 
III. Ateikite pamatyti mane nedėlioms. 
Atiduosiu už pusdyke, šiokioms die
noms kreipkitės Zigmont Dobkowski, 
1623 W. 17 St., Chicago. ■

BARGENŲ IEŠKOTOJAI
Apžiūrėkite 6515 S. Ashland Avė.; 

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

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

Tel. Hemlock 8716

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 buveinėj, 
Room 2510, 100 N. Clark St. Del 
platesnių jfonnacijų šaukite Frank- 
lin 1270, Joseph Cervinka.

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino j nedideli namą, su namu 
bučernė ir grosemS. Priežastis — 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų 5-6 kam
barių medinis namas, cemento beis- 
mantas, 2 karų garadžius, cash 
$1200, morgičių $3500. 613 W. 43rd 
Place.

PARDAVIMUI 5 kambarių didelis 
cottage, moderniškas, taipgi % akro 
žemSs. 11150 Sacramento Avė.

PARSIDUODA murinę 6 kamba
rių bungalow, šiltu vande
niu apšidoma, moderniška, extra 
2 kambariai, 2 karų garažas. Par
duosiu pigiai 6011 So. Francisco 
Avė. Tel. Republic SO62.

EXTRA MAINAI
2 flatų namas 4 ir 5 

mainysiu i didesni namą, 
restauranta arba lotą.

IŠSIMAINO bizniąvas 
bizniu i 2jų flatų 
galow.

IŠSIRENDUOJA 
su budinkais, arba 
ar mažą namą.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

namą

kambarių, 
bučernę,

namas su 
arba bun-

Savininkas 
muro namą, 
tas šalyj.

Randasi 
5821 
Prie

GERAS BARGENAS 
paaukauja 5 kambarių 
garu apšildomas, 1 lo-

40 akerių farma 
mainysiu i lotą

laika 
mažu

So. Cicero Avė. 
Aviacijos lauko

Turi būt parduota i trumpą 
už žemą kainą $4,500. Su
jmokėjimu. Gera vieta dėl gasolino 
stotie,ar kitokio biznio.

Del platesnių informacijų atsišau
kite pas

J. N. ZEWERT
5339 So. Central Avė.

Tel. Pręspect 8759


