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Dabar jo byla dėl savo mylimos Stasės 
Ustjanauskienės nužudymo bus galuti
nai išspręsta

šausko gynėjui prašant 
ir jam norint, kad teisman bu
tų iššaukta nauji/ liudytojų.

Be to, teismo pirmininkas 
pasakęs, kad policija, > dėl iš
keltos versijos, vedus kvotą, 
buvus sulaikiusi pil. Valatką, 
liet tuojau visiką turėjus numa
rinti, nes
nebuvę jokio pagrindo kitą ką 
nors Ustijanauskienę nužud

žius apkaltinti.
Kaip kuluaruose kalbama, 

valst. gynėjo parėdymu buvę 
apklausti ir kaliniai, Tumėno 
siūlomi, tačiau ir iš to nieko 
gero neišėję.

Toliau teismas pradėjęs klau
sinėti liudytojus, kurių 3 ka
liniai, be įto, bu v. Birštono vai
stininkas Matulevičius ir laši
nių bylos dalyvis Leon. Saka
lauskas. f

Pirmiausia buvo pašauktas

[Atlantic and Pacific Photo]

Rangoon, Burma. — Pagarsėjusi šventovė Shwe Dagon, 
kurią gerokai apgadino prieš porą dienų įvykęs žemės drebė
jimas.

KAUNAS, balandžio 24. (LŽ).
Vyriausis tribunolas šian

die pradėjo galutiną praloto 
Konstantino Olšausko bylos dėl 
nužudymo Ustijanaus k i e n ė s 
sprendimą.

Į» Vyriausį tribunolą pralo
tas Olšauskas buvo atgabentas 
7:15 ryto.

Riet kalėjimo automobilis 
greit nurūko kalėjimai) atvež
ti liudytojų (kalinių): Žebrau
sko (tai svarbiausios versijos 
autorius), Jokubausko ir Dob
kevičiaus.

Bet čia pat įvyko klaida. Ka
lėjimas atgabeno ne tą Joku- 
bauską ir dėl to vos tik ta 
klaida buvo išaiškinta, galva- 
trukščiais automobilis nulėkė 
pakeisti Jokubauskus.

Niauji liudytojai ir versijų 
kūrėjai teisman atgabenti stip
riausios sargybos lydimi ir su-
rakintomis rankomis 
mis.

Tumėnas nesiskubina.
Jau susirinko teismo sąsta

tas, atėjo advokatai M. Sleže
vičius, P. Leonas, Baulinaitis, 
pagaliau sargyba ir pralotą Ol
šauską atvedė į posėdžių salę, 
o p. Tumėno vis nėra.

Pralotas Olšauskas liūdnas 
šiandien laibai. Ir išblyškęs. 
Eina nedrąsiai, galvą nuleidęs, 
nesižvalgo į šalis.

Atsisėdęs kaltinamųjų suolą n 
irgi liudiEii konferuoja su sa
vo nauju gynėju Baulinaičiu.

Pagaliau atėjo Tumėnas, ne
šinąs tą pati čemodaną ir pral. 
Olšauskas pralinksmėjo.

Jis pradėjo šypsotis, judėti, 
o toliau ir į karštą kalbą su 
savo gynėju įsitraukė.

Posėdis prasidėjo 8:50 vai.
Teismo sąstatas tas pats, bū

tent, pirm. Staškevičius, nar. 
Brazaitis ir Rimša; kaltina p. 
Valtys;, civ. ieškinį palaiko 
pris. ladv. M. Sleževičius, gina 
pris. advokatai: Leonas, Tu
mėnas ir Baulinaitis.

Ir Vyr. Tribunolas pasikvie
tė

3 stenografistus, 
kurie stropiai visą bylos eigą 
užrašinėja.

Teismas vos pradėjęs posėdį, 
tuojau paskelbė, kad praloto 
Olšauslko il>yla busianti svar
stoma neviešai ir paprašė pub
likos apleisti salę.

Publika nenoromis apleidžia 
salę. Sargybai pagalbon net po
licija ateina.

Pranešimo, sako, teismas ne
daręs, tik pranešęs, kad 
byla buvus atidėta praloto 01-

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; • vėsiau; 
vidutiniai, kantais stiprus vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 640 ir 790 p.

Šiandie saulė tdka 5:36, lei
džiasi 7:57. Mėnuo leidžiasi 
4 :32 ryto.

ir kojo-f liudyti kalinys
Žebrauskas, svarbiausias versi

jos autorius.
Žebraulskas teisme pasakęs, 

kad jis, kalėdamas Kauno ka-
Įėjime, girdėjęs iš kalinio Jo
kubausko, esą Ustijianauskicnę 
nužudęs kažkoks lenkų kari
ninkas Malinauskas. Žebraus
kas, girdi, žinojęs,’ kad Ustija- 
nauskienė turėjus artimus san
tykius su tuo nelemtu Malinau
sku, kuris ją vėliau ir busiąs 
nužudęs.

> Žebrauskas tarnavęs lietuvių 
kariuomenėj, paskui pabėgęs 
per f romią Lenkijon ir ten su 
Malinausjkut susipažinęfe.

Malinauskas duodavęs Žeb
rauskui, kad jis nuneštų Usti- 
janauskienei ir vieną kitą daik
tą; žodžiu, jis buvęs nelegalus 
laiškanešys.

(Bus daugiau)

Anglijos-Egipto de
rybos . galutinai 

nutruko
LONDONAS, geg. 9. — An- 

glijos-Egipto derybos dėl sutar
ties, kurios beveik be paliovos 
tęsėsi per pusantros dienos, va
kar galutinai nutruko.

Visa egiptiečių delegacija ap
leidžia Londoną.

Studentų riaušės; trys 
ligoninėj, 11 uždaryti 

kalėjime
NEW HA.VEN, Conn., geg. 

9. — Vakar vakarą Yale uni
versiteto studentai pradėjo 
triukšmauti. Triukšmavimas vė
liau virto riaušėmis ir mušty
nėmis su policija.

Riaušės pasibaigė tuo, kati 
vienuolika studentų buvo pa
imti į kalėjimą, trys nugaben
ti į ligoninę, o keliolika kitų, 
taipjau keletas policininkų, bu
vo lengviau sužeisti.

Riaušės kilo be jokios ma
tomos priežasties.

Gyva susidegino dėl pa 
irusios sveitkatos

MiUlRiPHYSlBORO, III., geg. 
9. — Susilaisčius rubus gazo
linu ir padegus, gyva suside
gino čia Mrs. C. T. Miller. Ma
noma, kad ji nusižudė dėl sa
vo nesveikatos.

Vis dar milžiniška 
dauguma balsuoja 

prieš prohibiciją
N „f, ■,

Literary Digest ankietoj, iš 4 
suvirs milijonų balsų, 70% 
prieš volsteadizmą

Litenary Digest žurnalo ve- 
damoj ankietoj prohibicijos 
klausimu, iš 20 milijonų išsiun
tinėtų balintų ligšiol grįžo dau
giau kaip 4 milijonai.

Gauti rezultatai parodo, kad 
vis tik ne mažiau kaip 70% bal
suotojų yra priešingi dabarti
nei prohibicijai.

Tik penkios pietų valstijos
— Kansas, Arkan'sas, (Norfh 
Carolina, Oklahoma ir Tennes- 
see — nedidelėmis daugumo
mis balsavo už prohibicijos iš
laikymą ir vykdymą. Visos ki
tos daugumoj — prieš.

Bendrai, balsai prohibicijos 
klausimu pasiskirstę šitaip:

Už vykdymą .. 1,248,589 
Už pakeitimą .. 1,231,849 
Už panaikinimą 1,699,579 
iMusų Illinois valstija balsa

vo: už prohibicijos panaikini
mą — 110,317; už pakeitimą
— 71,189; už išlaikymą — 58,- 
107.

Amerikos piliečiy Mus- 
solini nebeims ar- 

mijon
ROMA, Italija, geg. 9.—Už

sienių reikalų ministeris Grau
di paskelbė oficialų komunika
tą, kad italai, kurie yra pri
ėmę Amerikos pilietybę, grįžę 
laikinai į Italiją daugiau ne
bebusią imami kariuomenės tar
nybai.

Kautynės tarp milicijos 
ir morų Filipinuose

MANILA, Filipinai, geg. 9. 
— Kalnuotame Ka\vayano dis- 
trikte, Mindanao saloj, įvyko 
smarkus susikirtimas tarp Fi
lipinų milicijoj ir maištingų 
morų. Trys milicininkai ir vie
nas jų oficieras buvo nukau
ti, o aštuoniolika kitų sužalo
ti, jų tarpe trys oficierai.

Kiek buvo nukautų ir sužei
stų maištininkų, nenustatyta.

Sovietai prisipažįsta 
darę didelių klaidų 
ūkių kolektivizavime
Rusų ūkininkai tik šeštą dalį 

pavasario sėjos tepadarė; 
kiek geriau yra Ukrainoje

MASKVA, geg. 9. — Sovie
tų vadai prisipažįsta, kad že
mės ūkių kolektivizavimo kam
panijoje Taškente ir centrali- 
nėj Azijoj buvę padaryta “di
delių klaidų“, bet kad kai tos 
metodų klaidos buvę atitaisy
tos, ūkininkai vėl grįžę, žemes 
dirbti.

Tas prisipažinimas, kad val
džia turi keblumų pietuose, pa
rodo, kad tų sričių žmonėse 
yra nepasitenkinimo.

Kitose pietų Rusijos srityse, 
kaip praneša, ūkininkai laužo 
mašinas ir trukdo kolektiviza
vimo darbą. \

Statistikos žinios parodo, kad 
ir kitur indlividuialiai ūkinin
kai ne kooperuoja su valdžia. 
Bendrai kalbant, sovietai yra 
kolektivizavę vieną trečdalį vi
sų ūkininkų. Du trečdaliai ūkių 
tebėra individualių ūkininkų 
rankose. Ret ligišiol individua
liai ūkininkai pavasario sėjos 
padare tik Šeštų dūlį to, kiek 
valdžia reikalavo.

Kiek geriau yra Ukrainoje, 
kur valdžios kvota yra beveik 
užpildyta, ir Krime, kur kvo
ta daigi kiek prašokta. Kvie
čių plotai Ukrainoje ir žiemių 
Kaukaze šiemet yra 14 nuoš. 
didesni, nekaip buvo užsėta pra
eitais metais.

Dviejų Meksikos ban
ditų nukovimas

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
9. — Iš Guadalajaros praneša, 
kad kareiviai nukovė du ban
ditu, priklausiusiu bandai, ku
ri neseniai buvo pagrobus ame
rikieti į Drą Purnellj. Abiejų nu
kautų kūnai buvo, dėl grasos, 
pakarti medy.

GENEVA, Šveicarija, geg. 9. 
— Tautų Sąjungos tarybos mi
tingas prasidės čia pirmadienį, 
gegužės 12 dieną.

17 darbininkų žuvo 
skerdyklų sprogime

ST. JOSEPH, IMo., geg. 9.
— Armouro skerdyklų dešrų 
departamente'vakar įvyko smar
kus sprogimas, kurio buvo už
mušti septyniolika ar daugiau 
darbininkų ir darbininkių, dir
busių tame skyriuj.

Dvylika kitų darbininkų bu
vo sužaloti.

Kai kurių dar pasigendama 
r manoma, kad jie yra užber
ti šešių augšlų trobesio griu
vėsiuose.

Sprogimo priežastis dar ne
išaiškinta, ir vyriausybe pra
dėjo tyrinėjimą. Visi įmones 
departamentai šiandie buvo už
daryti.

Dempsey mano, kad 
Sharkey sumuš

Schmellingą
ROCHESTER, Minu., geg. 9.

— Jack Dempsey, buvęs bok
so čempijonas, kuris dabar čia 
ilsisi po operacijos, pasakė, kad 
jis esąs tikras, jogei Jiaick Shar
key [Juozas Žukauskas] nu
veiksiąs vokietį Maxą Schmel
lingą, Ikai birželio 12 dieną 
New Yorke įvyks jų imtynės 
dėl pasaulinio bokso čempijo
ną to. ’ •

Schmellingas, sako Dempsey, 
esąs geras kovotojas, bet ne
turįs to all-round miklumo, kad 
galėtų supliekti Sharkey. Shar
key esąs daug geresnis fight- 
er’is, nekaip bokso irašytojai ir 
publika iš viso duodą jam: kre
dito. Sharkey tik esąs truputį 
Įper tcmperament.iškas, arenoj 
ne visadoj sugebąs susikontro- 
liuoti, o tai jam1 jau keletą 
kartų brangiai parėję.

Audra Nebraskoje; 
vienas užmuštas, 

daug sužalotų
HASTINGiS, Neb., geg. 9.— 

Vakar vakarą čia siautė baisi, 
į tornadą panaši, audra, per 
kurią vienas asmuo buvo už
muštas ir daug kitų sužaloti.

Keletas namų, taipjau gele
žinkelio stotis ir vienas fabri
kas sugriauti. Audros pagrob
ti automobiliai buvo per ke
lis blokus nunešti. Gatvės už
verstos laužais ir visos telefo
no vielos nutrauktos.

Nuo audros ir ledų nuken
tėjo ir kitos vietos, kaip Lc- 
roy, York, Harvard etc.

Mažųjų laukininkų susi- 
vienijimo susirin

kimai

KLAIPĖDA. — Dabar po 
kraštą eina šios organizacijos 
susirinkimai, kur aptariami ma
žažemių] reikalai. Kad savo in
teresus apgintų, jie yra pasi
ryžę rinkti į savivaldybes ir 
į seimelį tik savo žmones, ku
rie jų reikalus gins.

Visuomenės sąjungos sky
riai (šioj organ. vyrauja did- 
lietuvininkai) taipgi plačiai vei
kia po kraštą ir miestą.

SINTAUTAI. — Balandžio m. 
14 d. 8 v. ryt. Rudzevičius ir 
Vizgirda, padedant piliečių bū
riui, įsiviję į Pentą (upelį) su
gavo nepaprastą “svečią“ — 
retą musų kraštui žvėrelį. Su
gautas žvėrelis truputį sužeis
tas, didumo, kaip vienų metų 
kumeliukas, ragai ilgi... Spėja
ma, kad (tai busiąs elnias ar 
danielius.

Apie sugavimą, pranešta mu
sų gamtininkui T. Ivanauskui.

Dabar ims gaudyti lau
kinius arklius mėsai
BOISE, Idaho, geg. 9.—Gy- 

valių industrijos direktorius, 
Dr. Dickman, skelbia, kad bir
želio mėnesio 1 dieną prasidės 
gaudymas laukinių arklių Ida- 
ho pietų vakaruose ir Oregono 
bei- Ndbraskos dalyse. Visiems 
arkliams, kic4k tik jų busią su
gauta, rinka esan/ti patikrin
ta. Chicagos skerdyklos siūlan
čios po 1 centą gyvo arklio sva
rui, bet dauguma jų busią ga
benama į Plioenixą, Arizonoj, 
kame esą naujai pastatytos ar
klių skerdyklos.

Reichstago komisja 
atmetė kreditus ka

ro laivui
BERLYNAS, geg. 9.—Reich

stago biudžeto komisija 19 bal
sų prieš 13 atmetė apsaugos 
ministerio pasiūlymą paskirti 
tam tikrą sumą pinigų nau
jam šarvuočiui “B“ pradėti sta
tyti.

Trys komisijos .nariai susi
laikė nuo balsavimo.

Hooveris nominavo 
Robertsą į Augš- 

čiausį teismą
WASlHINGTONAISi, ’geg. 9. 

— Prezidentas Hooveris šian
die nominavo philadclphietį 
Ovveną J. Robertsą Augščiau- 
sio Jungtinių Valstybių teismo 
nariu, senato atmesto teisėjo’ 
Johno J. Parkerio vietoj.

Kai kurie senatoriai jau pa
reiškė, kad jie esą priešingi 
Robcrtso paskyrimui į Augš- 
čiausį teismą, dėlto kad jis 
esąs nepalankus prohibicijai.

Bandė nušauti žmonų, 
paskui pats šovėsi

GAR'Y, Imi., geg. 9. — Mi- 
chigan City gyventojas George 
West bandė susitaikinti su sa
vo žmona, kuri jį pametė. Jis 
paėmė ją automobiliu pasiva
žinėti, ir kadangi besivažinė- 
jiant susitaikinti nepavyko, jis 
šovė ją, bet tik lengvai sužeidė. 
Po to jis pats pasišovė ir, tur
būt, nebeišliks gyvas.

HAVANA, Kuba, geg. 9. — 
Vietos laikraštis EI Mundo sa
kosi turįs tikrų žinių, kark pre
zidentas Ifooveris padarysiąs 
vizitą Kubai ateinančio gruod
žio mėnesį.

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.
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8 asmenys žuvo avia
cijos nelaimėse
Trys žuvo liepsnose

D()WNIN'GTOWN, Pa., geg. 
9. — Netoli nuo čia, jų aero
planui nukritus iš 1,(MX> pėdų 
augšturnos ir užsidegus, lieps
nose žuvo pilotas Carmau Vau 
Ler ir du jo pasažieriai.

Du žuvo lėktuvų kolizijoj
NORFOLK, Va., geg. 9. — 

Dviem armijos aeroplanam su
sidūrus ore, 100 pėdų augštu- 
moj, ir nukritus žemėn, užsi
mušė aviatoriai Įeit. pulk. Tra 
Amara ir Įeit. Rob. Brown. 
Kap. Percy Rlack skaudžiai už
sigavo, bet manoma, kad jis 
pasveiks.

Du Lakūnai užsimušė
CINCINNATI, Ohio, geg. 9. 

— Užsimušė aviacijos mecha
nikai Orlin Smith ir Dominico 
Angeira, jų aeroplanui nukri
tus netoli nuo Lunken aero
dromo.

Lakūnas mirtinai užsigavo
W0SS0, Mich., geg. 9. — 

Lakūnas James Oliver Curwoo<l 
mirtinai užsigavo, jo aeropla* 
nui, bandant nusileisti, užsiga
vus į medį ir nukritus iš 50 
pėdų augštumos. Du jo pasa
žieriai lengvai tenukentėjo.

Maskva projektuoja 
stiprinti Rusijos va

karų sienų
MASKVA, geg. 9. — Sovie

tų valdžios laikraščio Izviesti- 
ja pranešimų, liaudies komisa
rų taryba nutarė pasiūlyti ko
munistų partijos kongresui 
nają ginkluotės sausumoj ir ju
roj planą. Einant planu, sovie
tų armija turi būt techniškai 
sustiprinta visoj vakarų sie
noj. Turi būt pastatyta visa 
eilė fortifikacijų. Ypatingo dė
mesio kreipiama ir j Kinų sie
nos apsaugą.

Skundžias dėl lenkų 
kalbos varžymo Lie

tuvoj
Lenkų spauda skundžiasi, 

kad Lietuvos švietimo ministe
rija išleidus jiatvarkymą, kad 
vidurinėse lenkų mokyklose 
pedagogų tarybų susirinkimų 
protokolai, mokyklų dienynai, 
visokia korespontjencija ir vi
sokį dokumentai butų vedami 
lietuvių kalba. Izmkų kalba esą 
leista vartoti tik kaip vertimai 
iš lietuvių kalbos.
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• NAUJIENOS, Chicags, I1L ' šeštadienis, geg. 10, 1930

Mainieriai ir jų unija
(Tęsinys)

Ai gumentų-argumentai

Kaip jau buvo minėta pir- 
mesniuose straipsniuose, svar
biausia- Levviso šalininkų argu
mentas, kovoj prieš Illinois or
ganizaciją, yra tas, kad buk 
Illinois organizacijos viršinin
kai esantys grafteriai. Kad to
dėl reikia mesti juos laukan, o 
padėti jų vietose švaresnius 
žmones.

Antras argumentas yra toks: 
išrinktieji Springfieldo konven
cijoj nacionaliai viršininkai — 
IIow*at. Germer ir Walker—re
miantys Illinois organizaciją ir 
todėl jie esantys ne kiek ne ge
resni. Jie, be to, pradėję orga
nizuoti “dualinę” organizaciją. 
Jie pradėję skaldymo darbą. O 
tai esanti didžiausia nuodėmė 
organizuotų darbininkų judėji
me .

Po to eina visa eilė “smul
kių” argumentų: Buk Amerin
ger (Illinois Miner redaktorius) 
kadaise pavogęs vagoną popie
ros elektrikų unijos laikraščiui 
spausdinti. Kad llovvat davęs 
rašytą prižadą Levvisui klausyti 
jo ir prižadą sulaužęs. 
VValker tik nesuvaldomų 
ei jų vedamas rezignavo 
linois Darbo Federacijos 
dento vietos,
daise, tolimoj praeity,a turėjęs 
kokį ten prietiki su kokia ten 
moteriške Koloradoje. Kad 
lietuvis Juozas Markūnas 
(Westvillietis), 12-to distrikto 
pildančiosios tarybos narys, 
mėginęs sumušti Levviso šali
ninką Baksvį. Kad jis kokia
me ten susirinkime kam ten 
pasakęs: “Sėsk, tu nieko neži-

užmokėti ne
atidarė vago
jo popieros 
buvo vienam 
Kelioms die-

zidentas. ir kai toliau jo kauke 
pradėjo nusidėvėti, parode 
špetną diktatoriaus veidą. Iš 
kur jis toks atsirado? Išlindo 
kaup deus ex machina, ir pra
dėjo dvokti.

1919 m. tapo išleista pirmas 
indžionkšen prieš uniją, ir 
1919 metais Levvis pirmą syki 
tarė: “I vvill not fight my 
government nor its injunc- 
tions”. O tai reiškia “My 
government is—me!” Ir Levvis 
atsistojo indžionkšenų užpaka
lyje.

KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

Tikrai lietuviškas vakaras

Kad 
ambi- 
iš II- 
prezi-

Kad Germer ka-

nai!
Ir visa eilė kitokių kaltini

mų, kur, kas, kada ir kam nusi
dėjo. Visi tie kaltinimai ne
žiūrint kaip menki pašaliniam 
žmogui jie atrodo—vaidila sa
vo rolę, kad pakreipti narių 

pusėn.
panagrinėti

Kaltinimas, buk Ameringer 
esąs vagis, yra paremtas paties 
Ameringerio pasaka. Jau senas 
laikas bus kada Ameringer ir 
kiti spausdino elektrikų unijos 
laikraštį. Vertės laikraštis, 
kaip ir kurie kiti tokios pakrai
pos laikraščiai, —sunkiai. Kar
tą jiems atgabeno vagoną po
pieros, o pinigų 
buvo. Taigi jie 
ną ir paėmė iš 
kiek reikalinga 
numeriui išleisti.
norus vėliau gavo pinigų ir už
mokėjo kompanijai už visą po- 
pierą.

O Levviso šalininkai ši įvykį 
vaizduoja kaip tikrą vagystę ir 
net Indianai>oliso konvencijos 
spausdintam aprašyme vadina 
.Ameringerį tiesiog vagimi.

Dar vienas kaltinimas—Wal- 
ker esąs deginamas ambicijų! 
Walker finansiniais sumetimais 
pristojęs mainierių uniją per
organizuoti. Atrodo, kad ir šis 
Levviso šalininkų kaltinimas ne
išlaiko kritikos.

Matote, Walker, kaip Illinois 
Darbo Federacijos prezidentas, 
turėjo gan ramią vietą. Mažai 
energijos, mažai vargo ji rei
kalavo. O jo alga buvo $8,000 
metams. Walker paliko šią 
vietą ir stojo mainierių unijos 
perorganizavimui už $5,000 
metams. Atrodo, kad ne pelno 
sumetimais jis sugrįžo pas 
mainierius. Antra vertus, pali
ko ramią Illinois Darbo Fede
racijos prezidento vietą ir įsi
vėlė sukurin, kur jau pasilsiu 
bus mažai, kur tenka trankytis 
iš miestelio į miestelį, kur, rar 
si. dar plyta ar kulka pavai
šins jį koks įniršęs priešinin
kas.

Jeigu toks darbas reiškia am-

kiekvie- 
ir bičiu- 
2) Nusi- 

unijos

buvo grafto 
ypač

simpatijas Levviso
Bet mėginsiu 

tuos kaltinimus.
Faktas yra, kad

Illinois organizacijoj
Franklin paviete. Fa
betgi, kad Levviso šalininkai nei L

biciją, tai jis reiškia ambiciją 
atgaivinti mainierių uniją, ku
rią pats organizavo jaunesnis 
būdamas.

Dar žodis-kitas ir apie musų 
lietuvi Juozą Markūną. Tai 
yra, palyginti, dar jaunas vy
ras. Milžiniškos energijos. 
Kaip čia, Amerikoje, gimusiam, 
jam truputį stoka lietuvių kal
bos. Bet kai girdi jį angliškai 
kalbant, tai įdomu klausytis. 
Jo iškalbumas nėra sentimenta
lus. Jo žodžiai, jo sakiniai 
kaip kirviu kerta.

Vienas-kitas iš musų pačių 
j lietuvių mainierių yra įsižeidęs

Politiką pradėjo iš trijų daik
tų: 1) Atlyginimas 
nam savo pataikūnui 
liui vietomis unijose; 
leidimas kiekviename
konflikte su darbdaviais ar( ad
ministracija, ir 3) Gąsdinimas 
bolševikais bile vienam kas 
bandytų pakritikuoti jo politi
ką unijoj. Kiekvienas jam ne
patinkąs buvo bolševikinimas, 
ir po to labai lengvai išvaro
mas iš unijos arba 
gengsterių terorizuojamas. Pats 
Levvis šalę savo pelningo biznio 
dar yra vieno banko preziden
tas. Kitas jojo artimas oficia- 
las turi savo Insurance agen
tūras, kitas Indianapolis Cham- 
bers of Commerce bosas, ir 
taip dauguma pelnosi iš kelių 
biznių. Susirinkimuose Levvis 
disciplina tokia griežta, kad 
nariai bijo ir balso prašyti. 
“Be seated!” Levvis gatavas at
sakymas kiekvienam, 
bandytii ką išsižioti.

Neilgai tereikėjo, kad unijoj 
iš 500,000 beliko 153,000 narių. 
Dabar apie 2/3 mainierių yra 
ne unijos nariai, sutraukti iš 
South 
Unija 
linois 
viltis.
ta' į gabalus.
Ohio; tas pats su Indiana, 
Virginia ir t.t.

Gegužės 4 d. “Dirvos” Ben
drovė surengė tikrai lietuvišką 
vakarą. Pirmiausiai buvo per
statyta vieno veiksmo tragedija 
“Šventadarbiai”. Veikale buvo 
atvaizduota, kaip žmonės seno
vės laikais kovojo už spaudą. 
Lošimas buvo trumpas, bet ga
na vykęs. Visi vaidintojai sa
vo roles atliko gerai.

Po to dvi mažos mergaites 
pašoko klasiškos šokius. Ant 
galo, buvo draugas Kulbickas, 
kuris sudainavo porą lietuviškų 
dainelių. Atrodė, kad publikai 
labai patiko. Programui pasi
baigus prasidėjo šokiai prie ge
ro orchestrų, šokama buvo 
vien tik lietuviški šokiai. Pub-

Po delegatų rinkimų bolševi
kų vadas J. Strižauskas prašė 
suteikti jam mandatą kaipo ne
apmokamam delegatui. Esą jis 
važiuosiąs savo lėšomis. P-nas 
Strižauskas yra neturtingas 
žmogus, tikras ‘proletaras”, bet, 
matyti, jam kelionės lėšos buvo 
užtikrintos iš kitur.

Tik ačiū T. Mato smarkiam 
atakavimui raudonųjų ir juodų
jų fašistų, p. Strižauskas man
dato negavo. O tuo tarpu jis 
su savo šalininkais karštai rū
me žemantausko ir Tareilos 
planus. /

Gėda 11 kuopos nariams už 
tokį apsileidimą ir pasidavimą 
vedžiotis už nosies juodiems 
ir raudoniems fašistams. Kaltą 
yra taip vadinami pirmeiviai 
už apsileidimą ir nesusitarimą. 
Kai kurie jų net pataikauja ir
atvirai tarnauja fašistams. Im
kime. pavyzdžiui, P. M., kuris 
nenori, kad j j fašistu vadintų, 
bet nežiūrint į tai, jis ištikimai 
ir nuolankiai tarnauja žeman- 
tauskui ir Tareilai ir kartu su 
jais balsuoja. Nebereikalo jis 
čia ir yra pramanytas “žeman
tausko posūniu”.

—Kuopos Narys.

juozo bubravičiaiiH koncertas 
gegužio-may 11, 1930 

lietuviu auditorijoj 
3133 so. halstcd st.

Lewi3 liko.s buvo pilna svetaine.
r—J. Jarus.

Haterbury, Conn
“Nieko naujo v.ikarų fronte”

kurs

West visoki perėjūnai, 
dar tik ir ekzistuoja 11- 
valstijoj ir čia visa jos 

Pennsylvania suskaldy- 
Nieko nebepaliko 

W.

pa-

3514>16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

truputį ne geresni už kai ku
riuos jo priešininkus. Bet bu
vo ir yra Illinois orgaaiiacijoj 
—viršininkų tarpe—tikrai šva
rių vyrų, kuriais galėtų di
džiuotis kiekviena darbininkų 
unija. Vienok jie yra priešin
gi Levviso darbuotei.

Kodėl jie priešingi? Todėl, 
sako jie, kad Levvis pražudęs 
galingą mainierių uniją. Ov ta 
nuodėmė esanti nepalyginamai 
didesnė, nei smulkusis kai ku
rių lokalų arba 9 distrikto graf- 
tas. Del šio smulkiojo grafto j 
nukentėjo vienos valstijos, 'ti
ksliau pasakius —vieno pavieto 
mainierių lokalai. Nors ir bu
vo Illinois valstijoj keblumų, 
tačiau išliko joje organizacija 
verta to žodžio. Tuo gi tarpu | 
Levvis pralatravcjęs visą mai
nierių uniją. Nes 
vaujant, iki llovvat, VValker 
Germer pradėjo iš naujo orga- • 
nizucti mainierius, beliko t... 
apie 30,000 unijistų minkšto
sios anglies kasimo pramonėj 
(neskaitant Illinois).

Levviso šalininkai sako, buk 
nacionaliai 1 
Germer 
angliakasių uniją, 
rodo šie pastarieji 
dymą negali būti jokios kalbos. I 
1929 metų pabaigoj mainierių , 
unijos, galima sakyti, nebebu-l 
vo. Nes ką reiškia 30,000 or
ganizuotų mainierių visoj Ame
rikoj (neskaitant Illinois), kur 
dirba apie 450,000 darbininkų. 
Tie 30,000 pasilikę tik duok
lėms mokėti Levvisui, o ne. ko- tas MacAlister Coleman gegu- 
voti už savo interesus. Ir ka- žės 1 d. prakalboj papasakojo 
daugi iš unijos nieko nebeliko, 'tokių dalykų: 
tai šaukta nacionalė konvencijž 
Springfielde mainierių 
reorganizuoti. Todėl 
apie unijos skaldymą neturiu- metais įsisėdo mums žinomasis 
čios prasmes.

tuo ar kitu 
mu. Bet 
nėjau kai 
ar numato 
ris turėtų 
Markūnas, 
kios drąsos, kaip jis. Atsaky
mas buvo: ncma'tomc.

Markūnas yra 12 distrikto 
pildančiosios tarybos narys.'Ir, 
reikia dar pastebėti, kad “žy
deliai”. Levviso šalininkai, .ypa
tingai nemėgia jo. Kaip 
“hunkė”, gali užimti unijoj 
kią svarbią vieta! Ir dar 
nemėgimo priežastis turbu't 
ta, kad jie bijo jo!

Dar palieka vienas argumen- 
jam vado-! ^as» ^U1’i ^re^a kaltinimų suk- 

ū I tybe, daniausia vartoja Levviso 
šalininkai prieš Illinois arba 
2 distrikto organizaciją. Tas 

; kaltinimas yra toks: 12 dis
trikto viršininkai sutikę numu- 
šimui algų Illinois mainieriams 
kuone pusantro dolerio dienai, 

viršininkai—Howat, dar« sutarti su samdyto
ji- VValker—skaldantys Ja’s 1928 m. (Regis, kad 1928 

p,et __nu- Apie tai betgi kitą
—apie skal- j kartą.—'ReporUris.

Markuno pasaky
to! ra VUUS ir klausi- 
kurių vvestvilliečių, 
jie kitą lietuvi, ku- 
tiek energijos, kiek 
tokio iškalbamo, to-

jis, 
to
sio 
yra

MacAlister Coleman 
apie mainierių 

gyvenimą

’iiinois Miner” koresponden-

Amerikos - mainierių unija 
unijai . 1919 metais jau turėjo 500,000 
kalbos; organizuotų narių. Tais tad

Jonas Levvis; įsisėdo kaip pre-

unijos 
bema- 
galuti- 
“Boys. 
demo-

Mainierių istorijos ratas 
sisuko tik šiemet kovo 10 
kada Springfieldę, susirinkę 400 
mainierių atstovų nut-arė galop 
nuversti ta sauvalės ir griuvi- 
mo sistemą su visais jos kalti
ninkais, ir pats imtis 
reikalus gelbėti. Ūpas 
tant pakilo. Net vienas 
nas pesimistas sušuko: 
it restores my faith in 
cracy!”

Bet tą demokratiją mainie- 
riams teks dar labai energingai 
ginti, 
pigiai atsisakyti 
Tik pamanyk kiek 
nutuko per tuos 10 metų, im- 
damaas kas met po $12,000 al
gos ir po $10,000 “ekspen- 
sams”, po 3-5000 kas met ofisų 
išlaikymams. Ką jis tais “eks- 
pensais” ir ofisais padarė? Su 
tomis karališkomis sumomis 
sėkmingai sugriovė pusmilijo- 
ninę uniją Kiek tūkstančių iš
leista Levvis kampanijose In
diana, Pennsylvania, Virginijo- 

i so ir kitur, tai tik pats Levvis 
težino. Kiek darbininkų pro
vokaciniai užmušta, tai viena
me tik užpuolime, per 2 valan
das yra žuvę 40 darbininkų.

Nėra blogybes, kuri nebūtų 
pataisoma, kada žmonės susi
pranta. Ir mainieriai yra ga
vę perdaug skaudžią ir kruvi
ną mokyklą. Tad aukščiausias 
laikas susiprasti. Perorgani
zuotoji unija' turi labai plačius 
planus ne tik kaip uniją išva
lyti nuo Levvis ligos, bet ir 
kaip ateity atstatyti unijos vei
kimą, naudą patiems inainie- 
riams ir jos galybę santykiuose 
su darbdaviais.

nes nema’no taip 
savo pelnų.

tas bosas

Rinkime delegatų į SLA. Sei
mą tautiniai atžagareiviai su
sitarė su bolševikais. Gegužės 
1 d. įvyko SLA. 11 kuopos su
sirinkimas, kaip ir paprastai 
kiekvieno mėnesio pirmą ket- 
vergą. Susirinkimas buvo šau
kiamas atvirutėmis. Ir nežiū
rint į tai, kad kuopa' turi tris 
šimtus suviršum narių, į susi
rinkimą atvykęs vos kokis šim
tas. Tai didelis narių apsilei
dimas ir nepaisymas savo or- 
ganizacijos reikalų.

Susirink i man daugiausiai at
silankė raudonųjų ir juodųjų 
fašistų šalininkai. Nors dele
gatų rinkimo klausimas buvo 
pakeltas ir pirinesniuose susi
rinkimuose. bet žemantauskas 
ir Tareila vis atidčdavo tuos 
rinkimus, sakydami, jog dar 
yra laiko. Manyti', buvo dar 
nepri si rengę.

Perskaičius iš praeito susi
rinkimo nutarimus ir trumpai 
perbėgus kuopos reikalus, pri
eita ir prie delegatų rinkimo į 
busima Seimą. Prieš rinkimus 
kilo aštrios diskusijos. Kai ku
rie nurodinėjo, kad šiemet į 
Seimą reikia siųsti kaip galima 
daugiau delegatų. Jie patarė 
rinkti keturis delegatus, nors 
jiems ir mažiau teskirti išlaidų 
padengimui. Būtent, tik $80 
kiekvienam. Jie sakė, jog i 
Chicagą galima nuvažiuoti ir 
pigesniu budu nei Pullman ka- 
...is. Daugelis turi savo auto
mobilius. Jie tad ne tik patys 
galėtų nuvažiuoti, ale ir kitus 
nuvežti. O tokių; kurie norėtų 
važiuoti, atsirastų.

Tačiau ponai žemantauskas 
ir Tareila su bolševikais varėsi 
už tai, kad siųsti tik du dele
gatu, apmokant, po $125 kiek- 
vienams. Jie nurodinėjo, kad 
kuopoj turčių nėra', o darbinin
kas su mažiau negali važiuoti 
savo nepridėjęs.

Klausimas pastatyta balsavi
mui. Keleto balsų dauguma 
jiems pasisekė savo tikslo at- : 
siekti. Nutarta' rinkti tik du :< 
delegatu, apmokant $125 kiek- ■ 
vienam. Išrinkta Žemantaus- • 
kas ir Tareila, amžini kuopos ; 
delegatai į Seimą. Po rinkimų ; 
bolševikai džiaugėsi, kad jiems : 
pasisekė susilpninti priešų fron- ; 
tą. Reiškia, pozicijos delegatų j 
skaičius bus mažesnis, negu ga- j 
Įėjo būti. j

Palagas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Archer Avenue 
BIRD STORE

Užlaiko Kanar- _
kas, gražiuosius 
Paukščius, Papu- / 
g a s, Iniportuo- J. -'MgM 
t u s Narvelius 
(klėtkas), T. r o- 
piškas žuvis, A- 
ųuariumus, šunis 
ir kitus nami nius gyvulius.

JOHN F. KALKE, Savininkas 
4123 Archer Avė., Chicago, III.

/ Phone Virginia 2448

Garsinkitėš “N-nose”

“)WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ii NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijhną 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja, per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

JUNGTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JUBILIEJINĖ EKSKURSIJA

I LIETUVA
Cunard Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA
Liepos (July) 6, vidunakty,

Iš New Yorko per Southamptoną 
i Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ

Dienraštis 
“NAUJIENOS” 

1739 S. Halstcd St..
Chicago

P. P. BALTUTIS
St.,3327 S., Halstcd 

Chicago

Laivakortes

Ekskursija Surengė;

V. M. STULPINAS
3255 S. Halstcd St., 

Chicago

J. J. ZOLP

4559 S. Paulina St., 
Chicago

j šių ekskursiją parduoda 
prirengia visi Cunard agentai.

ir dokumentus

COfjm LINE
346 N. Michigan Avė. Chicago, 111.

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon

Vadovaujama laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Bypkevičiauš.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dien$ tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistine ir 3 klesos kam bariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

■



šeštadienis, geg. 10, 1930

Lietuvos Steigiamojo
Seimo Atidarymas

Dešimties metų sukaktuvės 
vaikščiojamos ketverge, 

gegužės 15 d.

iap-

ly-

buvęs valstybes prezidentas 
Antanas Smetona iš tribūnos 
pasakė atidarymo kalbą, kurios 
keletą ištraukų paminėkime:

‘‘ši diena yna Lietuvai visų 
kilniausia: susilaukėm šios va
landos, kada tautos valia, bu
vusi ilgus amžius prislėgta, su
varžyta, vėl iškilo aikštėn ir

Būdama nelaisvėj tauta buvo 
beveik nustojusi savo gyvybės 

,sąmonės, buvo apmirusi, ki
tiems rodėsi, kad jau palaido
ta. Badosi tačiau kilnių jos vai-

Už kelių dienų sukanka 
giai dešimts metų, kaip Lietu
voj Įvyko didis momentas, — 
Steigiamojo arba Konstitucinio 
Seimo atidarymas. Chicagos
lietuviai tą dieną rengiasi pa- susidėjo Į stiprų aiškų vienetą, 
gerbti, susirinkdami į Lietuvių 
Auditoriją 7:30 vai. vakaro. 
Steigiamasis Seimas buvo ati
darytas irgi vakare. 6:15 va
landą. Tad Chicagos apvaikščio
jimas supuola ne tik diena į kų. kurie nenusiminė, kurie tu- 
dieną, bet beveik ir valanda Į Į rėjo 'tiek drąsos ir ryžosi gai- 
valandą.

Tas istoriškas įvykis atsiti
ko senajame Kaune, pasipuošu- 

• šiame, kaip dar niekuomet, vė
liavomis ir įvairiomis dekora
cijomis, viso miesto gyvento
jams šventadieniškoj nuotaikoj 
gatves užpludus ir laikinuosius 
Seimo rumus miniomis apsti- Į 
pus.

* i e
(vinti apmirusią sąmonę, kelt ir 
plėtot, gydyt, budint, judint vi
suomenės valią, pažadint iš 
miego visą šalį...

Visi tie žmonės, tie vargo 
pelės, anot Daukanto, sielos ve
dami ir pareigos liepiami, ma
ža kam tada težinomi ir dar 
savo akimis nematydami darbo 

rz .A .!• j vaisių, giliai tikėjo jų žygius Ne vien tik Kaunas ta dieną .. . . • . . ~ I..v _ i veltui nezus’ant, nors dar ne- reiksmes I . _ . ... . , . .i numatė, kuris likimas laukia 
Ijų mylimo krašto, kuriam jie 
atsidėję tarnavo. Ir, i&tikro, jų 
darbas veltui- nežuvo:

Vilniaus Seimas 1905 metais 
garsingai viešai pareiškė,., jog

'M*

M

pat jų susikūrimo. ,
• Laidotuvės buvo nepaprastai 

čaunios. Žmonių dalyvavo dau-Į 
gybė. Prie kapų ja utrią kolbą j 
pasakė J. J. Bagdonas. Na’ uš-' 
ninkas 
teris.

paliko mote. į ir

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Bu 9
{jos

areštavę Chica- > 
“poną” Capone

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

jautė esant didelės . n kuris
istorine diena. Visa nepriklau-j 
somoj i Lietuva vienu pulsu 
kvėpavo su Kaunu ir visas 
kraštas jautė, kad ta diena 
reiškia naujos gadynės pradžią.

laikinojo Prezidento A. Smeto- į niekam kitam neseka Lietuvos
nos kalba Steigiamajame 

Seime
Atstovams susiskirsčius pa- 

gal frakcijas ir užėmus vietas, 
valdžios ir diplomatų ložėse ir 
svečių galerijoj kabineto na
riams, svetimų valstybių atsto-iIos žadas, 
vams ir .

! kiu savytos valstybės gyveni-
- į - |T - ... - ■ — ■ ■■ 1 — — |

mu. Ir toks šalies susipratimas 
buvo pasiektas aukomis tų pra
kilnių lietuvių, kurie vyko į 
laisvę ir kitus į ją vedė nesu
klupdami, kurių vieni buvo Ru
sų valdžios ištremti iš Tėvynes 
ir turėjo mirti svetimoj šaly 
kiti kalėjimuose 
kiti vėl varguose 
turėjo baigt savo 
ir gimtame krašte, 
dėję asmens laimės, ši valanda į 
yra iškilminga: ji yra daugelio Į? 
metų ruošos ir 
žygių vaisius.

ši diena yra svarbi ne vien 
musų kraštui, bet ir svetimom 
valstybėm. Spirdamies prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, mu
sų priešininkai ligi šiol sten
gėsi aiškinti pasaulio galybėm, 
kad lietuvių tauta' 

neprįklausoma valstybė,

ir lietuvių tautos vardu kalbėt 
ir bet kas daryti, kaip tik pa
čiai tautai, pačiai krašto vi
suomenei. Tai jau buvo išbu
dinta tautos sąmonė, tai jau 
buvo atgautas apmirusios sie- 

tat jau reiškimasis 
r publikai susėdus. tada' Lietuvos noro gyvent savaran-

2ra svarbi savaite
Nepaprastas! Dinamiškas!

Puikiausias!
— Chicagos Spauda

TIESA APIE 
RUSIJĄ 

veikale . .

DEŠIMT DIENU
KURIOS 

SUPURTĖ 
PASAULĮ

Direkcija Sergei Eis-enstein 
pagarsėjusio Potiomkinu 

Iš John Reed knygos.

Paveikslu epika Rusijos
Istorinių

g “Dešimt Dienų 
į Leninas 
I Trockis 
I Kerenskis

Viso 160 milionu rusų dalyvavo

Dailės teatras šešėlių Tylos

Chicago Avė., 

i rytus nuo Michigan 
Nuo 1 iki vai. nakties 
Subatoj ir Nedėlioj 75c

Vakar i.š Miami, Fla. prane
šė <1 dalę žinią, k d tenai ta
po areštuoti Al Capone, Chica
gos gengsterių karalius ir dar 
du jo adjutantai. Bet šiandien 
jau praneša, kad po kelių va-! 
landų pats Capone, jo broli* 
John ir dar du gcngsleriai ta
po pdeisti, atsižvelgiant į tei
sėjo Ritterio išduotą Caponei 
specialę injunkciją. Teisėjas, 
Bittor ne tik išdavė Caponei 
spscialę injunkciją, bet taip jau 
perspėjo visus šerifus, kad iie- 
(Vystų Caponės areštuoti bo ata- 
t’nkamų teismo procedūrų, aiš
kindamas, Ikad negalima esą 
siaurinti Caponei konstitucinių 
teisiu. Tie teisėjai ir žino gi,;v • • • • ‘ " kieno konstitucijos teises ginti! j

LIETtJVOS
STEIGIAMOJO SEIMO 

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

Apvaikščiojimas
KETVERGE,

Gegužio 15 d., 1930
Lietuvių Auditorijoj

3133 S.Halsted St.
vai. vakaro, įžanga 25cMoterys atstovės Lietuvos Steigiamajam Seime

Vidury sėdi p-lė Gabrielė Petkevičaite, Liet. Steig. Seimo atidarymo posėdžio pirmininkė.
Kitos iš kairės dešinėn yra: E. Spiidaite-Gvildienė, p-lė Muraškaitė, p-lč S. Stakauskaitė, 

M. Galdikienė. 
------------------- 1-----—-------- -

Imoterei, atstovei, žinomai vei
kėjai ir rašytojai p-lei Gabrie
lei Petkevičaitei* Petkevičaite 
pakvietė jauniausią Steig. Sei
mo atstotą užimti sekretoriaus 
vietą, ir ta vieta taipjau išpuo
lė Lietuvos moterei, atstovei, 
o-lci Muraškaitei.

Perėmusi pirmininko vietą 
G. Petkevičaitė pasakė ^albą, 
kurios ištraukos nemažiau reik
šmingos šią dieną atsiminti:

“Laiminga esu, kad likimas 
suteikė mum tos didelės garbės 
•atidaryt šiandien musų nepri
klausė mos tėvynės Steigiamojo 
Seimo darbus ir šalies šeimi
ninko vardu pasveikint visus 
čia susirinkusius.

Laiminga’ esu galėdama tai 
padaryt, kaip sena savo tautos 
nepriklausomybės kovotoja, 
kaip moteris, įgijusi taip karš
tai pageidaujamo teisių 'sulygi
nimo, kaip savo visuomenes na- 

kamuojami rys- neliovęs kovot Prieš k.iek’ 
gyvendami IvieniJ l»»vergimą, vis tiek koks 

dienas ka'd Pis yra: tau'tlL luomų, ar kapi- 
bet išsiža-

Nors dar dalis musų tautos 
kūno tebevargsta po svetimu 

pusiaukavimol™’ nor? ir nete,,ka muras 
patiems šalies šeimininkams, 
Steigiamajam Seimui, dar šian
dien susirinkt musų tėvų so
stinėj, Vilniuj, nenusidčsiu. 
turbūt, tautos valiai čia mane 
pastačiusiai, jei pirmu savo už
daviniu laikysiu tartį žodi bro
liam, atskirtiem nuo musų 
fronto juosta ir kviest juos

nenorinti
būti 
kad nepriklausomybės siekimai 
esą vien būrelio žmonių pastan
ga, einančių prieš tautos valią. 
Steigiamojo 
stingrumas, 
dalyvavimas 
vaizdžiausiai 
priklausomybė visam 
taip didžiai rūpėjo, kaip retoji 
šaly terūpi. Dabar svetimos 
valstybės mato, kiad Lietuva, 
nuveikusi didžiausias kliūtis, 
įstengė sudaryt tautos valios 
reiškėją, įstengė sušaukti de- 
mokratingiausiu budu Steigia
mąjį Seimą. Dabar atsistojus 
Lietuvos priešaky autoritetin
gai tautos įgaliotai valdžiai, 
niekas nebegalės jai prikišti 
nei šalies viduj nei užsieniuose 
to, kas buvo prikišama laikina
jai valdžiai.

Laikinosios Valdžios uždavi
nys yra baigtas. Valstybės Ta
ryba, Valstybės Prezidentas, 
Ministerių Kabinetas. Valsty
bės Kontrolė, Vyliausias Ka
riuomenės Vadas, atvedę Lie
tuvą ligi Steigiamojo Seimo, 
šiandien visi pasitraukia ir ati
duoda tam aukštajam susirin
kimui visą krašto valdymą...”
Steigiamojo Seimo pirmininkės 
\ G. Petkevičaitės kalba

Seimo rinkimų 
uolus visuomenės 

juose, vaizdžių 
parodlo, kad ne- 

k raštui

Ponas Smetona pakvietė se
niausią Steigiamojo'Seimo at
stovą užimti pirmininkaujan
čio vietą. Ta vieta, rodos, visoj 
civilizuotos žmonijos istorijoj 
pirmą sykį išpuolė Lietuvos

8

ir Programe dalyvauja:

širdimi dalyvaut drauge su mu
mis šios dienos iškilmėj. Atsi- 
minkitn ir Amerikiečius ir vi
sus kitus, kurie priversti buvo 
savo tėvynę palikt tik dėlto, 
kad jie kėlė balsą prieš) daromą 
savo tautai nuoskaudą.”

Namai randasi Ciccroj., Lietu
viams yra auksine proga įsi
gyti namus gražioj vietoj.'Bau-; 
ko rcal edate departamęiilas 

Įsako, jog namai parduodama 
palyginamai gana pigiai. Na
mų vieta —i 3112-3126 South 
55th Avė., Cicero. — B.

Educational
Mokvklon

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuva paveiks 
luose

Šiandien ir rytoj, tai yra ge
gužes 10 ir 11 vakarais bus 
rodomi paveikslai iš Lietuvos, 
ant Tdwn of Lake, Krenčiaus

Jonas Milius atvaizduos Lie
tuvą paveiksluose. Pasinaudo- 
kit, nes pamatysit daug nau
jų dalykų, ypač tie, kurie dar 
nesat maltę. Tunu priminti, kad 
šie paveikslai bus rodomi pas
kutini karta šį sezoną. Kitą me
tą vėl bus rodomi nauji.

Reporteris.

Pigiai parduoda 
namus

Adams State bankas (3951 
W. 26 St.) siūlo pardavimui 
keletą namų, kurie tapo paim-

Apd rauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOJ jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.
Taipgi gyvastį.

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

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

Brighton Park
Frank Gedartas.

Praeito mėnesio pabaigoj 
pb palaidotas Frank Ged?rtas, 
kuris savo laiku buvo T antiš
kų Kapinių užveizda ir labai 
daug prisidėjo prie jų sukū
rimo. Milrč jis besėdėdamas. 
Laikraštį skaitydamas staiga 
sugniužo ir pasimirė.

Gedartas įbuvo apie 60 me
tų amžiaus. Jis labai mėgo 
“'Naujienas” ir skaitė jas nuo 

■ - ■ *---------------------------

ta-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
i . ’ . . .,. . .
mokslo šakų. • Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius.'' 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje iau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums nadėsime 
isigvti abelna mokslą. Savo būvi žv- 
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojai 
3106 S. Halsted St. CHICAGO. IIL

P. GRIGAITIS,
NAUJIENŲ” REDAKTORIUS

J. PRONSKUS,
K* <1I"*«*Ul»včf £>AI1 iŠbvo« cl I 1 v 111 v L l K U . >, r~\ i 1’J T * J-

knyjrvedvstžs, stenografiioR. ir kitu Dalyvavęs atidaryme Lietuvos
Steigiamojo Seimo

ir

K. STEPONAVIČIUS 
sudarys puikiausi programą, 
kuriame dalyvaus: solistai, du
etai, kvartetas, trio ir t. t.
Maloniai kviečiame Chicagos 

lietuvių demokratinę visuome
nę dalyvauti šiame iškilminga
me apvaikščiojime. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga.
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

a SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Didžiausia Lietuvių Pavasarinė Ekskursija
Išplaukia iš New Yorko per Havre į Klaipėdą

Gegužės 23, 1930
Ant didžiausio ekspresinio laivo

5 dienos su bisku- 
čiu per Atlantikų

Ekspresiniai laivai.

French Line valdo 
ir operuoja virš 

100 laivų.

Europos gėrimai 
dykai su valgiu.

Šokiai, Judžiai, 
Radio, Siurprizai 

Maskaradai.

Vienatinė linija, ku
rios laivai plaukia 
iš Harve tiesiai i 
Klaipėdą. Tie lai
vai nuveš jus i 
Klaipėdą ir, gryš- 
tant, paims jus 
Klaipėdoj ir atveš 
Havre, prie didžiojo 

laiyo.

PRISIDĖKIT PRIE ŠIŲ POPULIARIŠKIAUSIŲ EKSKUSIJŲ
Laivu “PARIS” ' 
Gegužės 23, 1930

Pavasarinė Ekskursija — Specialė
Vytauto 500 Jubiliejaus

Ekskursija

Laivu “PARIS”

Birželio 12, 1930
Lithuanian Chamber of Commerce
Vadovauja p. J. P. VĄRKALA

PAUL P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 
V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted SL

Laivu “ILE DE FRANCE” 
Liepos 11, 1930 

Lietuvių šventkelionė i tėvynę. 
Vadovauja Pralotas 

JULIUS MACIEJAUSKAS
DEL REZERVACIJŲ IR LAIVAKORČIŲ KREIPKITĖS PRIE

B. R. PIEKIEWICZ 
2608 West 47 St. 

UNIVERSAL STATE BANK 
33rd & So. Halsted St.

S. L FABIAN 
809 W. 35 St.

FRENCH LINE

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St. 

METROPOLITAN STATE BANK 
2291 West 22nd St.
B. MILASZBWICZ 
4600 So. Wood St.

Chicago, Illinois
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Pletinūje Amerikoje atsirado
Idikraštis vardu

Pernai
Buenos

Naujienos

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]
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Pusei metu ........................  4.00
Trims mėnesiams  .............. 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

pradėjo eiti
“Argentinos
keitusius savo vardą į “Pietų 
Amerikos
bar išėjo “Naujienos

TAUTINIŲ MAŽUMŲ PAGERBIMAS

Naujienas”), o da- 
ir Bra

zilijoje, Soa Paulo mieste, — 
savaitraštis.

šį Brazilijos lietuvių laikraš
tį leidžia ir redaguoja L. Va
liukas, kuris žada “įvairinti 
lietuvių gyvenimų tikrai įdo
miomis ir rimtomis žiniomis”, 
nesistengdamas laikytis bi ko-

Čekoslovakijos prezidentas, prof. Masarjrk, priėmė 
liaudies mokytojų delegacijas, susidedančias iš įvairių 

/tautinių grupių, gyvenančių respublikoje. Priimdamas 
Qas, jisai prabilo į kiekvieną tautinę mokytojų grupę 
josios gimtąja kalba, būtent, .į čekus jisai kalbėjo čekiš
kai, į slavokus slavokiškai, į vokiečius vokiškai, į len
kus lenkiškai, i vengrus vengriškai ir j rusinus ukrai- 

niškai.
Reikia manyt, kad prezidentui Masarykui rūpėjo 

ne pasigirti savo mokytumu, bet — pagerbti kiekvieną 
tautą, kuri įeina į Čekoslovakijos gyventojų sąstatą. 
Čekų valstybės galva yra aukšto mokslo vyras ir labai 
gabus kalbininkas. Jisai gerai vartoja anglų, franeuzų 
ir vokiečių kalbas. Bet jo didelis autoritetas respubli
koje remiasi ne tik jo mokytumu, bet ir tuo, kad jisai 
yra labai tolerantiškų ir plačių pažvalgų žmogus. Aukš- 
čiaus nurodytas pavyzdys liudija, kad jisai nėra tauti
nis šovinistas.

kio politinio nusistatymo.
“Naujienų” vardas, pasirodo,, 

yra populerus pasaulyje.

ATSIŽADA NORKAUS

“Pietų Amerikos Naujienos” 
išėjo viešai prieš K. Norkų, įde
damos Argentinos Lietuvių So 
cialistų Sąjungos centro komi
teto pranešimą, kad K. N. 
Norkus esąs išmestas iš socia
listų sąjungos, “kaipo provo
katorius, norėjęs sugriauti są
jungą”.

Tame pat “P. A. N.” nume
ryje įdėta ir Pietų Amerikos 
'Lietuvių Socialistų Sąjungos 
principai ir programas mini- 
mum.

JANKUS AMERIKOJE
Jeigu per pirmuosius Čekoslovakijos gyvavimo me

tus butų stovėjęs jos priešakyje kitoks asmuo, tai ka
žin ar ta jauna valstybė butų pajėgusi palaikyti taiką 
tarpe įvairių tautybių, kurios ją sudaro. Nežiūrint to, 
kad Čekoslovakijoje yra didesnis tautų įvairumas, ne
gu daugumoje kitų šalių, tenai iki šiol beveik nebuvo 
kilę nesusipratimų dėl tautinių mažumų klausinio.

BRITANIJOS IMPERIJOS TRAGEDIJA

Rytiniai laikraščiai praneša, 
kad šiomis dienomis atvyko į 
New Yorką senas Mažosios Lie
tuvos veikėjas, p. Martynas 
Jankus, ir kartu su juo “Tri
mito” redakcijos narys, p. Ado
maitis, ir vienos laivų kompani
jos atstovas, p. Puodžiūnas.

P. Jankus tur-but stengsis 
Amerikoje sukelti tarpe lietu
vių kapitalo pramonei vystyti 
Klaipėdoje.

Anglų kolionijoje Indijoje tęsiasi neramumai ir 
riaušės, kuriose jau žuvo nemaža žmonių gyvybių.

Nejauku yra matyti, kad šitokiu laiku Anglijos 
valdžia yra Darbo Partijos rankose. Indijos problemą, 
žinoma, ne MacDonaldas su savo draugais iššaukė. Tai 
yra sena britų imperijos problema. • I

Anglai per šimtus metų laikė pavergę daugelį tau
tų visose pasaulio dalyse. Visoms toms pavergtoms 
tautoms teko kovoti už savo1 laisvę, ir dauguma jų jalu 
yra laisvę iškovojusios. Pietų Afrikos būrai turi pil
niausią autonomiją, beveik nepriklausomybę; Australi
ja ir Kanada yra dominijos, kurios turi teisę net mui
tus dėti atgabenamoms iš Anglijos prekėms; Airija 
yra iaisva valstybė, kurią jungia\su Anglija tik prie
saika Anglijos karaliui; Egiptui Į dabartinė Anglijos 
valdžia pasiūlė nepriklausomybę. I

Bet Indija dar tebėra pavergta. Šios didžiausios 
britų valdomos tautos likimo klausimą nedrįso iki šiol 
spręsti nė viena valdžia. Kažin, ar turės drąsos jį iš
spręsti dabartinis darbiečių kabinetas. Apie pabaigą 
pereitų, metų atrodė, kad MacDonaldas sugebės atitai
syti bent žymią dalį tų skriaudų, kurias Anglijos lor
dai ir kapitalistai darė per šimtmečius Indijos žmo
nėms. Savo įgaliotiniui Indijoje (vice-karaliui) jisai 
buvo leidęs paskelbti, kad Anglija sutinka Indijai duoti 
dominijos teises. Bet kai opozicija pakėlė dėl to triukš
mą spaudoje ir parlamente, tai susitarimas su indais 
tapo atidėtas į šalį. I

Ir štai dabar darbiečiams tenka vaidinti imperijos 
saugotojų rolę, leidžiant Indijos valdžiai ginklais mal
šinti maištus tame Azijos pusiausaly. Liūdnas reginys. 
Indijos tragedija gali pavirsti Britanijos imperijos tra
gedija.

Skaitytojų Balsai
V

Pirma visuomet rei
kia save pažinti

Daug kas iš darbininkų, o 
ypatingai iš lietuvių tarpo, 
persi stato save daug žinančiu 
arba pilnai susipratusiu. Ir bi- 
le kokiose diskusijose darbinin
kų klausimu statosi, jog jis 
klaidų nedaro, čia reikia pa
sakyti, kad tik reikia apgailes
tauti tokius žmones, kurie sa
ve nesugeba pažinti.

Pavyzdžiui, paimkim musų 
komunistus ir bešališkai juos 
panagrinėkime. Pamatysime, 
kad jų didelė dauguma tamsus, 
kaip debesys, ir savo protu ko
kį nors gyvenimo klausimą ne
pajėgia išrišti. Jų koresponden
tai daugumoj yra bemoksliai, 
vos tik per save kiek prasila
vinę parašyti. Apgailėjimo ver
ti darbininkai, prisiklausę viso
kių kalbėtojų, kuriems neša 
naudą darbininkų tamsumas; 
iš tų kalbėtojų lupų prisigaudo 
Visokių šmeižtų ir neapykantos 
prieš (kitaip manančius tokius 
pat darbininkus ir paskui eina 
būriais susidarę į mitingus ar 
kitokius parengimus, kuriuos 
ne ji) minties žmonės surengia,
ir ten kelia triukšmus net iki

NAUJAS PREZIDENTO PASIŪLYMAS

Senatui atmetus prezidento Hooverio pasiūlytą 
Johną Parkerį, kaipo kandidatą į Aukščiausio* Teismo 
narius, prezidentas dabar siūlo kitą asmenį: Oweną J. 
Robertsą iš Philadelphijos.

šis asmuo pasižymėjo, kaipo specialis valdžios ad
vokatas Teapot Dome ir kitose aliejaus bylose. Prieš 
paskirsiant jį, prezidentas tarėsi su įvairiais senato na
riais, todėl jo patvirtinimas yra užtikrintas iš anksto.

Kiekvienas pripažins, kad šis Hooverio pasirinki
mas rodo jo norą patenkinti senato vadinamuosius ra
dikalus. Tai 'yra didžiausias radikalų laimėjimas, kokį 
jie kada nors yra turėję.

tokiam laipsniui, kad ne retai 
ir kraujo praliejimas pasidaro. 
Ir vien dėl to, kad jie suklai
dinti, kad savo protu nesugeba 
išrišti svarbesnius gyvenimo 
klausimus, kad jų akys pilnos 
miglų ir tik tiek tegali matyti, 
kiek jų vadai jiems parodo.

Tas pat yra ir su bolševi
kiškais korespondentais, kurių 
dauguma visai nėra peržengę 
mokyklos slenksčio, o betgi 
griebiasi plunksnos ir rašo vi
sokius šmeižtus ne tik prieš 
tokius pat savo draugus darbi
ninkus, bet ir prieš aukštus 
mokslus pasiekusius inteligen
tus. Ir jų spauda su džiaugs

padarę? 
Ar padėsi bolševikams griauti 
tokias organizacijas, kurias 
per daugelį motų žmonės su pa
sišventimu auklėjo, pavyzdžiui 
SLA? žinoma, kad ne, nes taip 
darydamas atliktum juodą dar
bą pats prieš save.

Ir mes darbo žmonėš, maty
dami bolševikų viršminelus 
biaurius darbus, turim stoti vi
si kaip vienas, kad apginti nuo 
jų puolimo kaip organizacijas, 
taip ir pavienius žmones, ku
rie nemažai nukenčia nuo jų 
užpuolimų ir šineižtų. Apginti 
mes turim ne plytomis ir gele
žimis, kaip kad bolševikai da
ro, bet vartoti kaipo įrankį so- 
cialistišką idėją, su kurios pa- 
gelba mes galėsime prasklaidy- 
ti bolševikiškas miglas nuo tų 
darbininkų akių.

—Š. Naudžius.

tokius raštus, ma- tau nieko blogo nėramu talpina 
nydamą, jog ttio gerą darbą at
lieką ir tuo bildu paverčia į 
sąšlavyną savąją spaudą. Ir 
šitie darbai atliekama vien dėl 
to, kad tokie žmonės nesugeba 
save pažinti. Sakau, nesugeba 
save pažinti dėl to, kad komu- 
nistai vis da svajoja sutraukti 
darbininkų mases po savo vė
liava, (kaip jie kad sako, ir eiti 
sulig komunistų nustatytu pro
gramų. O jų partijos progra
mas yra toksai, — lįst ir ardyt 
darbininkų organizacijas, ardyt 
visokius susirinkimus, kuriuos 
rengia ne komunistai, vartot 
geležis ir plytas daužymui ki
tos pažvalgos žmonių galvų. Tai 
šitoki yra bolševikiški princi
pai, tai šitoks jų programas. 
Ir tu, vargšte darbininke, ar 
sutiksi su tokiu jų programų? 
Ar tu eisi žmonėms galvas 
daužyti, tiems žmonėms, kurie

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
IŠ latviško vertė E m ils Skujenieks

(Tąsa)
Bet tada jis pažvelgė į po

nią Sluoką. Kilni, paprasta, 
rimta iki paskutinės’ raukšlės 
ji sėdėjo už savo pirmininkės 
stalo. Jos dešinioji ranka su
kinėjo pieštuką sidabriniu ko
teliu, kairioji kaip tik ką tai 
rodė sekretorei protokolų kny
goje. Bet Robertas Neikė ge
rai matė. kad ji ir jį pastebė
jusi. Malonumo banga nulijo 
per visą kūną. Jis atlošė galvą 
ir primerktomis ^akimis žiurėjo 
į ponią Sluoką.

Grakštus, ųeperploniausis lie
muo apgaubtas rudos paprastos 
suknelės. Rankovės iki alkūnių, 
vienintelis papuošalas — tauti
nė, oksiduoto sidabro sagtis su 
raudonu akmenėliu apatiniame 
trikampio kampe • prie kaklo 
iškarpos. Plaukai palei ausis, 
pasipūtę šviesiais pūkais... Tai 
ne trijų dešimčių' astuonių, me
tų amžiaus našle, tai moteris 
pačioje pirmutinėje sultingoje 
jaunystėje... Robertui Neikei 
buvo taip gera, taip gera. Jis 
negalėjo nusigręžti. Jį traukte 
trauke ten.

/ z
Ir miss Grebštok negalėjo 

pasipriešinti amžinajam įstaty
mui, jog viskas turi Idiomet 
nors pasibaigti. Kuomet pirmi
ninke jau trečią syk pažiurėjo 
į apyrankinį laikrodėlį, ji bai
gė su pasižadėjimu suruošti 
specialų vakarą paskaitoms 
apie moterų dorinį auklėjimą 
Anglijoje ir Amerikoje. Po 
plojimų ir ponios Sluokos tvir
to' rankos paspaudimo katedron 
lipo pastorius Treilibs. Jaunas, 
švariai nuskustas, gerai nusi
penėjęs, padoriai apsirengęs, 
savo išvaizda daugiau atvaiz
duojantis artistą nei dvasiškį, 
be galo pamėgtas moteriško
sios visuomenės dalies. Didžiu 
kalbčtojumi jisai nebuvo, bet 
išorinė išvaizda ir nedidelis 
sakyklos skambesys balse ver
tę jį domingai klausyti. Jis 
charakterizavo revoliucijas, ko
munistų g’adynę ir dabartinę 
griaunančią socializmo įtaką į 
latvių moterų dorumą. Kvietė 
latvių žmonas ir motinas sekti 
Anglijos ir Amerikos pavyz
džius, bet svarbiausiai — už
siprenumeruoti sau ir savo vai- 
kams žurnalą “Ciano Kalnai”, 
o šeimoje ir visuomenėje agi
tuoti prieš socialistų išgalvotą
jį bažnyčios atskyrimą nuo val
stybės. Toni ja Bezdeliga karš
tai kvietė visas latves pastoti 
į tautinę moterų lygą, ’ boiko
tuoti žydų krautuves, penėti 
vaikus tik duona “Pain Nor
mai” ir Kiužės biskvitais, ko
voti prieš alkoholizmą, ir pa
tiekti meiporandumą delei mo
ters teisių ignoravimo įstatim- 
davystės komisijoje. Advoka
tas Brikis mandagiai paironi- 
zavo keistąjį ‘a’spazijizmą tau
tinių moterų tarpe, bet bend
rai pritarė panelei Toni j ai Bez- 
deligai. Po jo katedron įšoko 
teologijos studentas Brencens,

matomai, įkaušęs. Bet jau po 
poros isteriškų šukių ponia 
Sluoką jį už skverno nutraukė 
žemėn.

Po to atsistojo Robertas Nei
kė ir paprašė balso. Nužygiavo 
lengvai, — viena ranka įkabi
nęs į švarko apykaklę. Kalbėjo 
susivaldydamas, tačiau įkvėp
tas vidujinio susižavėjimo. 
Kvietė latvių spaudą petis į pe
tį kovoti už tautiniai dorini 
auklėjimą ių visomis pajėgomis 
užgniaužti socialistų laisvosios 
meiles ir paleistuvybės propa
gandą. Truputį į pirmininkę 
pasigręžęs jis gyrė fizinį auk
lėjimą, sporto ir plastinio ba
leto sveikąją įtaką į moteriš
kosios jaunuomenės dvasinį ir 
moralinį išsivystymą, į kurį 
reikia’ atkreipti vis didesnį, vis 
didesni dėmėsi. Plojimai buvo 
pakankamai gausus. Bet labiau
siai Robertą Įteikę nudžiugino 
ponios Slubkos širdingasai ran
kos- paspaudimas. Jis prisime
tė ten pat, pirmoj eilėj. Ranką 
nuleidęs per kėdės atlošą, pa
sisukęs atgal, jis triumfuojan
čiu žvilgsniu perleido salę, tuo 
motu, kai koks tai žilaUsis mo
kytojas su senobine, vizitka ka
tedroje pyko už tikybos moks
lo privalumo panaikinimą, mo
kyklose ir vaizdavo Apsišų Jo
kūbo*) sveikąją įtaką į mer
gaičių moralinį auklėjimą.

Prikalbėta čia buvo be galo 
daug. Publika matomai ilgėjo
si įvairumo. Iškilmingas rim
tumas nuvargina daugiau, ne
gu smarkiausia šokis. Robertas 
Neikė lauke pertraukos, kad 
pasikalbėjus su ponia Sluoką. 
Ji prie jos kas tai neapsakomai 
traukė. Bet pertraukos metu 
pirmininkė turėjo išlydėti miss 
Grebštok. Eidamas į rukordąjį 
kambarį, Robertas Neikė paste
bėjo Dzintarnieką. Į šį svarbų 
susirinkimą jis taipgi, pats bu
vo atėjęs referuoti. Jis pasi
stengė redaktorių pagauti prie 
pat durų.

“Atsiprašau, pone Neikė. Aš 
eidamas čion užsukau redakci
joj). Ponus Snikeris skambi
nęs.” |

Robertas Neikė žiurėjo į mi
nią, kur ponios Sluokos gelsvo
ji galva nuplaukė šalę pilkos 
gelumbinės kepurės su raudona 
plunksna. Tik viena ausimi jis 
girdėjo sekretorių.

“Ponas Snikeris? Ką jis no
ri ?”

“Aš nežinau. Sakęs, Tamsta 
galis jam paskambinti iki sep
tynių. Jis turįs ką tai pasakyti 
apie reikalą, kuris Tamstą dau
giausiai įdomaująs.” 

, Kas jį daugiausiai įdomauja.. 
Robertas Neikė, dar vis akimis 
po minią ieškodamas, garsiai 
nusijuokė ir suplojo sekreto
riui į petį.

“Nieko... Mes kaip nors... Na, 
kaip Tamstai? Referuoji? Ge
rai...”

Suplojo dar sykį. Ir Dzintar-

4) Senosios' kartos latvių rašyto- 
jas-moralistas.

nieks šį vakarą buvo malonus. 
Visas pasaulis plaukė lyg po 
minkštą rūką...-

Mažajame, kambarėlyje gale 
koridoriaus ponai susispietė pa
sirūkyti. čia visai kiti intere
sai, kitos kalbos. Brikis buvo 
pastebėjęs poniai Reinvald bliu- 
zės iškarpoje užlopytus marš
kinius. Robertui Neikei priė
jus jis nusisukę. Jau pradėjo 
atvirai rodyti, kad santykiai 
nutraukti. Tegu! Robertui Nei
kei ši vakarą delei tokio vieno 
Brikio buvo visvien. Į jo nuga
rą jis demonstratyviai atsukę 
savąją, ir tuoj toj pusėj neto
liese jam linksėjo Hermansons 
iš redakcijoj. Teologijos stu
dentas Brencens buvo nusitve-i 
ręs Dreiblatą, laike jį už sagos 
ir bandė įtikinti, kad žemės 
ūkio organizacijų tiesioginė pa
reiga — paremti medžiaginiai 
tautinių jaunuolių pastangas ir 
moterų gelbėjimo darbą. Tokiu 
budu ir patys ūkininkai turėtų 
pakankamai pigių ir ištikimų 
tarnaičių. Dreiblats į tą dalyką 
žiurėjo su mažesniu pasitikėji
mu. Robertas Neikė atsistojo 
Brenceno pašoje, užsirūko pa
pirosą, bet savųjų pažiūrų ne- 
besuspejo išvystyti. Pastorius 
Treilibs, sugrįžęs po miss Greb
štok išlydėjimui, paėmė jį po 
ranka ir patraukė į šalį.

“Aš pakviečiau ponią. Sluoką 
į mažutę vakarienę. Ji norėjo, 
kad ir Tamsta drauge važiuo
tum. Sutinki?”

Ponios Sluokos pakvietimas 
buvo malonus. Robertui Neikei 
net širdis ėmė plakti smarkiau. 
Bet ką tas prabaščius taip lin
do prie jos? Tai buvo galima 
pastebėti jau anksčiau. Šis-tas 
buvo negirdėta. Robertas Nei
kė lyg ką žinodamas nusišyp

sojo, bet kitaip nieko nerodė.
■“Sutinku... Bet kur Tamsta 

esi numatęs?”
“Na, apie tai dar galima pa

sikalbėti. Ar Tamsta nepašauk
si pono' Tombergo automobilį?” 

(Bus daugiau)

TAISOMI!
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,■....... —... ...... —y

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po viena plyta, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

THEATRE
35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“This Mad World”
“Likimingas Jojikas” 

dalyvaujant
K. Johnson, Basil Rathbonc

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai 

.............. i , ii i ■„>

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes .galime parūpinti plasteri ir kalkes <lel 

sienų. Mes taipgi aprokuojame visa darbų. 
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas.

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

n
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Baseball

oškaitės

žmo-

PRANEŠIMAS

nuosava

Ave.
Central

5339 S. Central Avė

mainau na-
Namij —

Kiekvie- 
mandagų ir

ĮDAVIMAS
en-

$29.75

vertės K1MBALL Grojik-

$395

CHRYSLER MOTOR

u

atviros Antradienio, Ketvirtadie- 
3171.

PRODUCT

$194.00 vertės Nauji FADA rar 
dios mados 25 su tūbom C O C 
ir viskuom .............. s*Ov

$700.00 
jikliai po

BARGENAI GROJIKLIŲ PIANŲ

$400.00
liai po

$300.00 vertės Kombinacijos Ra- 
dio su gramafonli, pasiŲnkįrpas; 
Columbia

$85
vertės JOHNSON Gro-

Bronislavos r
Klasinė ar Dž 

MUZIKOS ST|ŲDIJA 
Mokinama Piano, Smuikos, S ax a- 
phone. Klernetą, Kometą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s. 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balhl šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
^262 Archer Avė.

Telefonas
Lafayette 4787

Vartoti gerų padarymų grojikliai 
gerame stovyje po

$65
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

11 šmotų Sektlyčiai Setai dengti su puikios rūšies Mohair, 
irių spalvų pasirinkimas po

$82.50

■tii

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tvirta finansinė Lie 
tuvių Įstaiga

Lietuviai Chicagoje jau 
sukurę daug biznio įstaigų, 
rios sėkmingai gyvuoja ir 
ga. Jie turi didelių rakandų 
krautuvių, muzikos instrumen
tų ir radio krautuvių, valgyk
lų, aptiekų, nekilnojamos nuo
savybės pardavinėjimo agen
tūrų ir 1.1.

Kiekvienas biznis tečiaus pri
klauso pirmiausia nuo pinigų 
ištekliaus ir kredito stovio. Vi
sokį biznį kontroliuoja finan
sai. Bet finansų srityje lietu
viai jau taip pat yra pusėtinai 
prasisiekę. Tirštai apgyventoje 
lietuvių kotionijoje- Brkįgepor- 
te, sakysime, jau daugelį me
tų gyvuoja didelis ir tvirtas 
lietuvių liaukas — Universal 
State Bank. ,

Šito banko resursai (turtas), 
kaip rodo jo oficialė atskaita, 
jau siekia daugiau k-n’p trijų 
milionų dolerių, būtent — $3,- 
3 13,8i25.(i6.

Universal State Bank nuo 
pat savo įsikūrimo prieš kokius 
dvyliką melų iki dabar be pa
liovos augo ir stiprėjo. įgyda
mas vis daugiau publikos pasi
tikėjimo, 
rj, kaip į
geriausiai sutvarkytų 
nių įstaigų pietų-vakarų

v ra 
k Ii- 
ii u-

Šiandie visi Į j j žiu- 
vieną saugiausių ir 

finansi- 
mie-

Banko priešakyje stovi 
čia i žinomas ir patyręs 
gus, p. J. Elias, prezidentas, 
ir su juo darbuojasi kartu šta
bas gabių padėjėjų, kurie visuo
met mandagiai ir teisingai pa
tarnauja žmonėms.

Nėra abejonės, kad augs ir 
lobaus 'šis lietuvių bankas, ka
dangi lietuviai dabar jau su
pranta, jogei laikyti savo pi
nigus banke yra vienintele sau
gi vieta. Pirma jie būdavo, Su
taupę keletą šimtų dolerių, pa
slepia juos kur nors namuose 
ari m pasideda pas kokį “gerą 
pažįstamų’’- Patyrimas parodė, 
kad taip su pinigais < 
jie gali lengvai pražūti, 
nekalbant apie lai, ka
gus už savo pinigų negauna 
jokio nuošimčio, kuomet' jisai

jau 
mo-

šiuo 1 pranešu. visiems savo 
draugams, pažystamiems ir kos- 
tumeriams, kad , aš perkėliau sa
vo Real Estate ofią i 
namą, adresu:

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

Tel.* Prospect 8759
Savo name Real Estate ofisą 

Įrengiau moderniškai, 
nam suteiksiu greitą, 
gerą patarnavimą.

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

J. N. Zewert & Co

S. E. Cor. Archer and Central

Tel. Prospect 8759

juos laiko pasikišęs po šieni- 
ku arba duoda kam kiltam pa
laikyti.

šiandie musų žmones jau 
moka įvertinti tą naudą ir sau
gumą, kurį teikia jiems gerai 
vedamas bankas. Pagalinus, 
bankas gali tinkamiau, negu 
kokia kita įstaiga, patarti žmo
gui, kaip ir į ką investuoti 
atliekamą savo dolerį. Perkant 
kokius 'bonus arba šėjrus, be 
bankininko patarimo beveik 
negalima apsieiti.

Patyręs.

nešimas apie p. Babravičiaus 
koncertą buvo sutiktas su ge
ru upu ir daugelis Joniškiečių 
draugų ir draugių su išsiilgi
mu ir nekantrumu laukia. Aš /
tikras, kad Joniškiečių didelis 
būrys apsilankys į p. Babra
vičiaus koncertą.

Joniškietis.The English Column
Istoriškas apvaikš 

čiojimas
Ruoškitės visi j Dešimtmetinį 

Sukaktuvių Apvaikščiojimą
Lietuvos Steigiamojo Seimo!
Gerbiamoji Chicagos demo

kratinė visuomenė! Jus visuo
met buvote sargyboje demo
kratinių idk?jų.<Kuomet jūsų gi
minės ir draugai Lietuvoje rei
kalavo nuo jūsų didesnės pa
ramos, jus visuomet suteikėt 
jiems pagelbą ir parodėt savo 
gerą širdį.

Dabar, prisiartinus dešimt- 
metinėms sukaktuvėms Lietu
vos 
k lite 
vių 
žės

Steigiamojo Seimo, subrus- 
visi! Atsilankyki! į Lietu- 
Auditoriją ketverge, gegu- 
15 d. Čia bus geri kalbė

tojai ir didelis muzi'kalis pro
gramas. Jus išgirsite kalbėtojų 
aiškinimus apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį. Taipgi išgirsite 
lietuvių liaudies dainų ir mu-

Kalbinki! savo Visus drau
gus ir pažįstamus, kad ir jie 
atsilankyti) i Lietu viii Audi to
ri ją gegužės 15 d. i .

Visuomenės Darbo Sąjunga 
rengia šį iškilmingą apvaikš- 
čiojimą. ąMles norėtumėm, kad 
jus išklausyt umėlt musų kvie
timą ir atsilankytume! į Lietu
vių Auditoriją paminėti tas 
svarbias sukaktuves)

— A. žymontas.

ŠĮ sekmadienį Dainų 
Šventė

Šį sezoną Chicago muzikos 
ir dainų mėgėjams jau. teko 
girdėti visokių dainininkų dai
nuojant, bet vis dar rodėsi ko 
tai trūksta. Pasirodo, truko 
musų talentuoto dainininko p. 
Juozo Babravičiaus. Gerti. Ba
bravičius kaip žinodamas pasi
ryžo tą trubumą patenkinti, su
teikdamas koncertą šj sekma
dienį, gegužės 11 d. Lietuvių 
Auditorijoj.

šiuo tarpu gamta kaip tik 
apsivilko gražiu pavasario ru
bli. Musų dainius, nelyginant, 
Lietuvos sparnuotas giedorius 
narlčke sykiu su gražiausiu pa
vasario laiku. Nežinau ar daug 
yra pasiryžę į p. Babravičiaus 
koncertą atvykti. Tačiau perei
tą sekmadienį Joniškiečių Kliu- 
ho bankiote geri). Sabonio pra-

The Marųuette Maroons 
gage the Gage Park A. R. at 
Gage Park, 55th and Western 
Avė., 3 P. M. Diamond 1. 
Manager Schnukas expects a 
tough tussle. Everybody out!

Išbandyk 
Buick ir Marųuette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

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

lietuvis pardavėjas

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedelioj, Gegrižes 11Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Cohans and Kellys 
in Scotland”
Juokingas veikalas

dalyvaujant 
CHARLES MtJKAY IR 

GEO. S1DNEY
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
' Aktai *

Kalbanti komedija
Kalbančio* kinio*.

ŠIANDIE “UNDERTOVV”

NAUJI MODELIAI

PLYMOUTH
IR

CHRYSLER 6
CHRYSLER MOTORS PRODUCTS

Gražiausias, geriausias, smarkiausis, vienas

Automobiliu

iš žemiausiu kainų 
karų ant svieto, pamatysite parodos ruime M. J. KIRAS MOTOR 
SALES. Kainos:

PLYMOUTH F. O. B. $590.00
CHRYSLER 6 F. O. B. $795.00

Taipgi yra daugelis gražių kitoniškų modelių Chrysler 
aukštesnės kainos, nuo $1195 iki $3575.
šiandieną naujas karas pigiaus atseina važinėti negu senas.
Prašom visus atsilankyti ir persitikrinti tų karų vertę. Pamatęs 
juos kožnas vienas apsidžiaugs jų gražumu ir stiprumu. Pirkimo 
išlygos labai lengvos.

Turėdamas seną karą atvažiuoki i musų ištaigą, gausite gerą kainą 
kaslink maino-

M. J. KIRAS
MOTOR SALES

3207-09 S. Hal§ted St 
Calumet 4589

ŠIANDIE RYTA

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
PRASIDEDA

15-Hos Metų ApvaiKščiojimo SuKaKtuvių

ĮVAIRIŲ NAMAMS REIKMENŲ Už ŽEMIAUSIA KAINA MUSŲ BIZNIO 
ISTORIJOJ!'

ŠIOMIS DIENOMIS Peoples Krautuves minėja dvi svarbias sukaktuves *?avo biznio gyvavimo: 15 Metu nuo Komoanijos Įsikūrimo ir 
1 Metu sukaktuves nuo atidarymo puikiausios krautuvės Marųuette Parkė. Prie šio paminėjimo buvo rengtas iš kalno ir abi erdvios 
krautuve* tano užpildytos su parinkčkuisiomis prekėmis, “Viską dėl Namų”. Ir kaipo atlyginimą šios įstaigos rėmėjams ir dėl tvirtesnio 
patikrinimo, kad šios krautuves buvo, yra ir bus geriausia vieta Lietuviams pirkliauti. Todėl nėr šį IŠPARDAVIMĄ kainos tano nuže
mintos iki žcmiaus’n laipsnio. Yra didelė proga visuomenei. Kviečiame atsilankyta ir pasinaudoti.

LENGVUS. IŠMOKĖJIMAI bus pritaikinti pagal išgalę kiekvienam. Del parankunio, krautuvės bus 
nio iv šeštadienio vakarais. Nedėliomis nagai sutarti, praneškite: HEMLOCK 8400, arba LAFAYETTE 

štai keletas pavyzdžiu, brt tūkstančiais daugiaus panašiu vertybių rasite šiose krautuvėse.

SEKLYČIOMS SETAI
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

LEDAUN1Ų 
3-jų durų ledaunės. Geros

ANT

isdir- 
bystės. Šeimyniškos g -J A
75 svarų ledo laikančios ledaunes 
vertos $10.00, dabar ,$22.75 
Naujos MartmtCMetalinės Alaska 
ar Gibson ledaunės. Pasirinkimas: 
žalių, pilkų, arba 
baltų spalvų ........

GASLPILNAI PARCELIUOTI 
NIAI 

Del aprūpinimo 
vės. Kiekviena 
f i papuošti savo 
laiku, turėtų 
krautuves ir pamatyti 
pasirinkimo pečius, ir pasinaudoti 
išpardavimu labai žemomis kai
nomis. Pilnai porceluoti gasiniai 
pečiai, pilnos mieros “oven” ir 
geresnio padarymo. (POD 
Kaina tiktai ........

PEČIAI 
puikesnės 

šeimininkė 
virtuvę pagal ši U 
atlankyti musų 

įvairaus

Grindų uždangalai kauro
Platus pasirinkimas 
padarymų, nišitj, 
mų. 9x12 mieros. 
Kaina nuo ..........

virtu- 
norin-

pavidale 
skirtingų 

spalvų i)* pieši- 
$5.95 

ir augščiau.

DIENINĖ JKOVA (DAY BED) 
Padidinama j pilnos' mieros lova, 
tvirti springsai ir dailus matra- 
sas už

$13.95

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS seklyčioms setų įvai
riausias pasirinkimas užžingeidauja kiekvieną. Turėdami nuo
savą dirbtuvę, užlaikydami geriausius rakandu dirbėjus, turime 
progą savo pirkėjams teikti tvirtai padarytus, dailiausios ir 
puikiausios mados setus už daug žemesnes kainas negu kiti. 
Nepirkite seto niekur kitur, pakol nepamatysite ir nepalyginsite 
kiek daug galite sutaupyti pirkdami pas mus

PER ŠJ IŠPARDAVIMĄ

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
šmotų setai, apdengti su augštos rūšies Jacųuard, pasirinki- 
skirtingų spalvų ir piešimų, po

$59.50 • ' '

Tie patys 3 šmotai už 
Dailiausiai apdengti su šilkov Mocijuette, 
Puikiausios konstrukcijos su dailiausiais 
tytais romais

$110.
Mohair arba Frieze. 

raudonmedžio išpiaus-

$148.80

ŠMOTŲ RIEŠUTO KOMBINACI 
JOS VALGOMO KAME. SETAS

šio seto verte liudija ir užtikrina, kad geresnės, vertės valgomo
jo seto negalima niekur kitur rasti. 7 šmotai: pilnos mieros 
padalinamas stalas, 5 kėdės ir 1 kėdė su alkūnėm; sėdynės ap
muštos su Mocųuette. Kas pirks ši išpardavimą, gėrėsis pgr 
visą gyvenimą. Kaina, kaip parodyta, 7 šmotai 7JJ

3 ŠM. MIEGAMO KAMB. SETAS
Dar niekuomet nebuvo taip pigiai pasiūlyta 3 šmotai; padaryti 
kombinacijos riešuto ir parinkto gum medžio, tvirti ir dailiai 
nubaigti pilnos mieros kamoda, lova ir šoioretas. Tikrai verti du 
sykiu šitos kainos. Specialė kainą — 3 šmotai CCO CA 
kaip parodyta, už

Brighton Park Kolonijoje
4177-83 Archer Avenue

R. C. A. RADIOLA 66

žemiausia kaina ant Radio visa
me mieste.. R. C. A. Radiolas 
Naujos Mados 66, $246.00 vertės 
dabar su tubojn ir OC 
viskuom ..... ■ vU

viskuom

Atwątbr Kept, arba 
kaina su $155

SETAS 
Sėt) 
ir nubaigtas

VIRTUVAS
(Brcakfast

Tvirtai padarytas 
spalvuota enamel, 5 šmotai, kaip 
parodyta, už žemiausia kainą vi
same mieste

$16.95

Marpuette Pirk Kolonijoje 

2536-40 West 63rd Street 
Telcphonc HEMLOUk 8400
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Cicero Naujienos Lietuviu Valanda
4600 o. Wood St

Cicero R. Pietkievvicz
3114 So. Halsted St

Boulevard 4898

2839 W. 63rd St 6542 So. Western Avė

J. Yushkewitz
2519 West 69th St 2433 W. 69th StPranešimas! llemldck 8099 Prospect 3140

3335 So. Halsted St
Tol. Yards 6894

■

PASINAUDOKITE DABAR MUSŲ

kranu setas su bal

BELSKIS ir RAKŠTIS
Dūda daržui laistyti

Kainos nuo

70c iki $5.00

$17.50 ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI
Minus$5.25 79c

ENERGINE

yra

Ine

3945-47 Lincoln Avė Puodeliai

Lakeview 8200

Herb-Nu 
Tonikas

Klozeto 
Autfitas

kostumeriai, 
patyrusius 
parduota

ECZEMA
SPUOGAI 

IŠBĖRIMAI
Atsikratykit jų

ZENZAL 

Tūbos

Dvigubų dūdų gasinis 
vandens šildytojas ....

Kombinacijos gaso 
boileris ....................

Kur eini Jonai?
Einu i White Sox Motor

Trinimo Spiritas ..........
Viduriu Žolės ..................
Rusijos Mineralinė Alyva

skirtis Seimo rengiamus paren 
gimus.

S. L. A. 6to Apskri 
čio Suvažiavimas

ŠIE LIETUVIAI REALESTATIN1NKAI 
PASIRENGE JUMS PATARNAUT!

Yards 0145

2608 W. 47th St
Tel. Lafayette 1083

Republic 8899

veikslus ėmiau. Visu 
tam bizniui vietos.

Ispildome daktaru receptus atsargiai ir sąžiningai sulig gy
dytojo reikalavimo. Musų vaistinėj jau išpildėm virš trečdalio 
miliono receptų.

laiku
šalygatviai
gana prastame stovy j 

rengimui Kliubo 
pranešė

įvykti

MOTINOS DIENOS 
PROGRAMAS

Didžiausia ir , stip
riausia lietuviška 
banka netik Chica-

kad Decor> 
reikia 

Wil-

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

Tel. Prospect 8759

Gražiai nikeliuotas

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGI 1

kurie, kaip ir 
darbininkus ii 

daiktų. Musų

Turiu 22 metų praktikos savo darbe. Didžiojo karo metu per du metu buvau 
kariniu fotografu aviacijos skyriuj. Taigi geras darbas jums yra užtikrintas. Kainos 
bus priena mos.

MOTHER’S 
DAY!

_  Nuplaunamos rųšies 
\ su balto china tan- 
/ ku ir puodu. Ma- 
■=-vhogany sėdynė ir 
22_ - dangtis.

g $16.50

goję, net ir visoje 
Amerikoje Univer- 

sal State Bank

1 vai. po 
ISlvetaineje, 3707 
Indiana Ilarbor,

to china indu mui

SPECIALIAI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Rytoj bus didelis “Cirkus

Musu geriausiais garsintojais yra musų patenkinti 
mielai rekomenduos jums mumis. Mes samdome tiktai 
kiekvienų musų atliktų darbų, kaip ir kiekvienų musų 
“KAINA, KOKYBĖ IR PATARNAVIMAS”.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LISTERIN TOOTH 
PAŠTE

DIDELIS
MAS

— Dabar
KAINOS

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

Cicero 130

Imkite Paveikslus
Mes turime didelį pasirinkimų Eastman 

ir Ansco-Agfa Filmų.
Kameros nuo $2.00 iki $30.00. 

Sutaisome Filmas ir padarom paveikslus 
Į 24 valandas.

kuopos nariams dalyvauti 
sirinkime.

— Kuopos organizatorius

reprodukcijų musų myli- 
dainininko Babravičiaus: 

“Bijau Pasakyti”. 
Budriko orkestras, 

daugiau įvairių žavė- 
Ta viską 

radio sto- 
970 kilocycles. 

dienai specialiai 
Budriko muzi- 

3417 So.

— 'Tai "S. Bumchaks, 
užlaiko automobilius ir 
žą prie (iiO W. 35th St 
lefonas Yards 0699.

$1.00
Nyal
$1.00
A. D. S. Foot Soap ................
$1.25 Trinerio Kartus Vynas 
$1,OQ Coty Veido Milteliai ..

šis laikraštis, 
garantuojame 
obalsis

Pasimirė Wn:. Kvietkauskas

Padarytas ii 
grynu žolių

Del vidurių 
inkstų ir 

kraujo

Lawn Movver. bąli bearing ET
rųšies, $10.50 vertės, tiktai

karai,
Eight

— Laibai gerai padarysi. Til 
pašauk Boulevard 8642, ta 
VVilIys tuoj bus prie jūsų durų 

(Apg.)

RADIO IŠPARDAVI 
t PASIRINKIMAS.

Specialiai —- 
SUMAŽINTOS.

rė savo dukter 
tie n ės namuose, 
kauskas, įbuvo 
žmogus 
nas 
raičio

ICE C««AMCO 
SPECIALIAI!

Gegužės Nupiginimo Kainomis
10% nupiginamas ant visų apšildymo įrengimų nupirktų laike 

gegužės mėnesio

Byt vakare Liuosylbes sve
tainėje bus “Aušrelės” vakaras. 
Bus sulošta gražus vei’kaliukaš 
“Cirkus”, kalbės “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis, Lie
tuvos atstovas A. Kalvaitis. 
Bus daugiau pamarginimų ir 
pasibaigus programui eis šo
kiai. šoksime visi, šoksiu ir aš; 
bukite čia jus, busiu ir aš.

— Juozas.

SINKAS KRANŲ KOMBI 
NACIJA

bus
Molinu

Pavieniams portretams pritaikomi vėliausio išradimo šviesos budai (efektai) 
Komunijos, dirinavonės ir baigimo mokslo paveikslai už nužemintas kainas..

(5-tos durys i vakarus nuo Albany St.)

Tel. Virginia 2481

INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St 
TEL. BOULEVARD 4705

gerbiamai visuomenei, pažįstamiems ir prieteliains, kad jau

S. L. A. 6-to Apskričio suva
žiavimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 25 d., 1930 m 
pietų, Ivanovv 
Deo^or Slt.,

Universal State Rankoje pa
dėti Ipinigai yra užtikrinti ir 
garantuoti per Chicago Clear- 
ing Ilouse Associaition. Jau 14- 
ti metai kaip UNIVERSAL 
STATE BANKA susitvėrė ir per 
tą laikų kas mėnuo vis auga 
didyn ir šiandien jos turtas 
jau siekia apie

$3,343,825.(36.
šiandien ačiū susipratusioms 

tautiečiams, kaip darbininkams 
tai ir biznieriams, kurie re
mia savo teisingą ir didžią tvir
tovę UNIVERSAL STATE 
BANKĄ, pasidėdami savo tur
tą j saugių vietą.

Todėl, mes

Naujas Cicero gyventojas, 
vVm. Kvietkauskas, kuris tik
rai mėnesis laiko kaip atvykęs 

šiandie pasimi- 
1 lelios Kurai- 

Velionis Kviet- 
laisvų pažiūrų 
apšvietę. Ku- 

pašarvotas randasi I). Ku
liamuose, 1918 So. 18 

Ct. Laidotuvių reikalu rūpina
si irgi žentas D. Kuraitis. Lai
dotuves bus antradienyje, 2 v. 
po piet, iš namų tiesiai į Lie
tuvių Tauitiškias kapines.

( “Tropical Fruit” 

KVORTA, PLYTA 
ŠALTOS'KOŠĖS

Plačjai žinomas Realestateninkas 
Joseph Yushkewitz, kuris turėjo 
Real Estate ofisų, 3647 Archer Avė. 
Dųbar perkėlė savo ofisų j naujų ir 
patogesne vietų po sekančiu antra
šų: 2433 West 69th St., Chicago, 
Illinois. Visi buvusieji kostumeriai 
draugai ir pažystami yra kviečiami 
atsilankyti su visais savo reikalais 
i naujų vietų sekančiai.

Nedėlioi. gegužės litų bus 
“Mother’s Day”. Atminkite 
savo žmona šita dienų su dė
žute šviežiu Johnston’s arba 
Gunther’s Chocolates.

Pirmadienį, gegužės 12 d., 
p-nios Lukšienės svetainėje, 
15th ir 49th Avė., bus S.L.A. 
301 kp. susirinkimas. Susirin
kime pasižadėjo dalyvauti ir 
S.iL.A. centro organizatorius A. 
Žukas. Šiame susirinkime tu
rėsime apkalbėti daug įvairių 
reikalų, ypačiai Seimo reika
lus. Būtinas reikalas visiems

— O ką ten darysi
— Juk žinai 

ition diena artinasi, f 
nusipirkti automobiliu 
lys Eight ar Willys 
taipgi parduoda Willys Knight 
ir VVhippet. Tai yra pigus ir 
geri karai, tad ir aš noriu vie
ną jų nusipirkti.

Jei sakai, kad tai geri 
pirksiu Willys

40c Putnam Dry Cleaner 33c 
60c jCaldvvells Syr. Pepsin 49c 
Kleenex (in pastel shades) 23c 
Chocolate Covered Maytime

Cherries 1 1b. box ....... 69c
Milk of Magnesja Tooth 

pašte ............................. 35c

tui padėti. Kaip 
parodyta paveiksle.

$4.00

SUTAUPINKIT PINIGUS 
DABAR

Pasinaudokite šiltu oru ir jsiveskite apšildymų 
dabar. Jus galite tai padaryti už labai suma
žintas kainas. Atlikite darbų dabar ir mokėki- 
tės kada galėsite, mažais. išmokėjimais per 24 
menesius ar daugiau. Nevilkinkite, bet pašauki
te mus telefonu Victory 2454, Lavvndale 2454, ar 
Lakevievf 8200 ir vienas iš musų inžinierių ap
silankys pas jus ir patars jums apie apšildymo 
suvedimų be jokių pareigų iš jūsų pusės.

Visi kuopų 
būtinai 
ku, nes 
važiavimas 
ma. Visi 
darbas stovi prieš šių S. L. A. 
6-to Apskričio konferenciją, 
kad tinkamai prisirengus prie 
S. L. A. Seimo šių vasarą. Taip
gi Seimo Rengimo Komisijos 
atskirų su'bkomisijų pirminin- 

viską gerai žino- kai išduos raportus apie at- Per 10 menesiu turėjau studiją savo namuose (Bungalovv Studio, 3627 W. 62 
, kur per tą laiką be svetimtaučiu daug ir lietuvių vestuvių ir pavienių pa- 

pasitenkininras. paakstino mane ieškotis didesnės ir patogesnės

Malonu pranešti 
įrengiau naują, modernišką, naujausios mados studiją ir jau imu paveikslus

Baltos toileto sėdynės, la-> t?
bai specialiai .................

delegatai privalo 
dalyvauti paskirtu lai
tai bus paskutinis su- 

prieš S. L. A. Sei- 
žinote, kad didelis

A. BELSKIS
A. BELSKIS Ph. G.. R. Ph. Vedėjas 

1900 South Halsted Street

(k.mi ir būdami depozitoriais 
viršminetos Universal State 
Bmkos, šiuomi liudjame kas 
viršui minima.

LITHUANIAN-AMERl'CAN 
CHAMBER OF COMMEBCE 
(Pasirašo) J. P. Varkala, 

Sekretorius
S. L. Fabian, 

Iždininkas
Paul P. Baltutis, 

Pirmsėdis.
“ImpC'it ir Exporl” Komisijos.

Sekmadieni nuo pirmos 
□,ntrai valandai po pietų 
specialiai prirengtas 
Dienos radio programas 
siime 
no 
“Mamytė” 
Taipgi grie 
Bus 
jaučių prmarginimų 
galėsime girdėti iš 
tieš W.C.F.L 
Programų ši 
prirengia J. 
kalių daiktų krautuve 
Halsted St.

J. P. RAKŠTIS Ph. G., R. Ph., Vedėjas

2425 West Marųuette Road 
(kampas 67-tps ir Artesian)

)Perkam, parduodam ir mainomi 
inainuH, farinas’ir lotus. Greitas ir| 

teisingas patarnavimas pas

F. G. Lucas and Co. ( 
Tel. Lafayette 5107 i

S. PRECIN
(PREČINAUSKAS) 

4309 Archer Avenue

Improvement Kliubo susirin
kime (Kada buvo susirinkimas? 

paaiškėjo, kad greitu 
čia bus pradėta taisyti 

nes kaikurie jų yra 
Komi- 

važiavi- 
mo pranešė, kad išvažiavimas 
turės įvykti įtoj pačioj vietoje 
kaip ir praeitais metais. Būda
vo] imas naujo garažiaus prie 
50-tos tarpe 14 ir 15 gatvės, 
esąs sulaikytas. Visi Cicero gy
ventojai susirūpinę Uksų rei
kalais, bet kol bilos bus gau
tos nieko nėra galimu daryti 
— vėliau bus galima protes
tuoti. Dargi buvo daug kalbė
ta, kad sutvarkyti bolių svai- 
dima gatvėse. Vaikėzai, svaidy
dami bules, dažnai išmuša lan
gus, išlaužo medelius, išmin- 
džioja žolynus ir tt. Reiškia, 
Improvement Kliubas rūpinasi 
miesto švara ir tinkama jo ap
sauga. — “N“. Rašėjas.

3. V. Milaszcwicz
Svarbus Motinų Dienos pro 

gramas per radio.

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

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų Kaipo Lietuvis Lietuviams
Geriausiai Patarnauja

JOSEPH YUSHKEWITZ
2433 West 69th Street Tel. Prospect 3140
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PRANEŠIMAI
Bridgeportas. — Teisybės Mylėto

ju Draugystės susirinkimas ivyks ge
gužes lt d.. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12 
vai. dieną. Nariai ir narės esate! 
kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes 
bus daug svarbių dalykų svarstymui. 
Apart kitko bus galutinas įstojimas 
j musų draugyste Vyskupo Vahm- 
čausko draugystės. Nariai-ės kurio 
esate užsilikę su mokestimis, malo
nėkite užsimokėti — priešingai bu
site išbraukti

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTKAKTORIUS 

4556 So. Kockwell St., 
CHICAGO, ILL.

Oratoriai
Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN

Akių Gydytojai

iš draugystės.
— Sekr. S. Narkis

Draugystė 
rikoje laikys 

10gegužės

Drangai,

Meilės Lietuvių Ame- 
mėnesinj susirinkimų 

d., 7:30 vai. vakare, 
., 1750 So. Union Avė. 

malonėkit laiku pribūti. 
Raštininkas.

Draugystės Lietuvos Vėliava A- 
merikoj No. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 11 d., 1 vai. )x> 
piet, Antano česnos svet., 4501 S. 
Paulina St. Draugai ir draugės ma
lonėkite laiku atsilankyti. Bus daiųj 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Sekretorius).

DYKAI KOPLYČIA

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

Julius PrusieckisONOS LANGIENĖS IR 
DUKTERS MORTOS'

METINES MIRTIES SUKAK- 
TUVfiS IR PAŠVENTINIMAS 

PAMINKLO

Draugijos mėnesinis su- 
jvyks šeštadieny, gegu- 
M. Meldažio svet., 2211

Kudirkos 
siriukimas 
26s 10 d., 
W. 23rd Plaee, 7:30 vai. vak. Visi 
nariai ir narės būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 5 
dieną kovo mėn. 1929 m. Pali
ko dideliame nubudime vyra 
Andrių ir gimines. Liūdnai 
atminčiai musų brangiausios 
nedėio.L gegužės 11 d. 12:30 
po piet Tautiškose Kapinėse 
bus pašventinimas Paminklo su 
muzika ir prakalbomis. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyt. Mes 
Jūsų musų brangiausios niekuo
met neužmiršime. Jus -----
mus jau nebesugrjšite, bet mes 
ankščiau ar vėliau pus 
ateisime. Laukit mus atei
nant!

Nubudę lieka
Vyras ir Giminės.

pas

Jus

Graborius ir 
Balzamuotojas

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ų- 
«ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaruinavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums augryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
PO

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS i < į r _ ■ /* ’
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR, IND. 

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

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidu 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. Speęialė 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--------

yra

Draugystės Lietuvos Dukterų mė
nesinis susirinkimas jvyks gegužės 
10 d., 7 vai. vak., Mark \Vhite S<|. 
Parko svet., ant antrų lubų, Hal
sted ir 30 gat. Visos narės malo
nėkite laiWu susirinkti ir atsives
kite naujų narių prirašyti.

Sekr. A. Dudonienė.

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

20

galutino išegzaminavitno—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

i

st.

PO

Lietuvės Akušerės

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Brunswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. 111.

Įvairus Gydytojai.
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir motoru,
senas žaizdas, ligas rcetal

Dr. J. W. Beaudette
. Ofiao Teiefoniu Virginia 0030 

Rea. Tel. Van Buren ftSflH

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 

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

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

o

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visu chroniškų Ii? u 

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.
Rezideacija:

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, joj?
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 pedboriai 
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. BLUMENT1IAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------- O-------

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Va!.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergę.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

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-------

PETRAS J. JONAITIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužės 9 diena, 9:45 valan
da ryte, 1930 m., sulaukęs 72 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Moniunų kaime, 
Klovainių parapijoj. Paliko di
deliame nubudime moterj Ur
šulę, dukterį Bernice, du sūnus 
— Ernesta ir Ipolitą, marčią 
Oną ir anūką, broli Ignacą, 
du pusbroliu — Antaną ir Jo
ną Lavainai ir giminės, o Lie
tuvoj dvi 'seseris, ir giminės. 
Kūnas pašarvotas randasi 3128 
Union Avė.

Laidotuvės ivyks gegužės 12 
d., panedėlyje. 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro J. Jonaičio 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,.
Moteris, Duktė, Simai, 
Marti. Brolis, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse natarnąuja gra- 
bovius S. P. Mažeika, Tclefo-

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

G r storiai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory 1115

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So? Halsted Street

Phone
Hemlock 9252

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

draugai

CHICAGO. ILL.

1610 W. 46th St.

Telefonas

1327 So. 49th Ct.

Akių Gydytojai

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

Sąžiningai 
pigiai

Kvictkausko 
ir pdžjstami

DR.
LIETUVIS

Boulevard 5203

Undertaking Co.
P. B. Hadley. Llc. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Tel. Yards 1829
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

. AUGUSTAS MACAS

va-
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lama. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

WM. KV1ETKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 9 dieną, 1:15 valandą 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 57 
metu amžiaus, gimęs Lietuvo
je. Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, 4 sūnūs — 
Simaną, Kazimierą, Joną ir 
Juozą. 4 dukteris — Julijoną, 
Delta. Marijona ir Frencią, 
broli Kazimierą, 2 žentus —r 
D. Kuraitis ir Joe Bagavičia ir 
Lietuvoje gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi* 1918 M. ’ 48

Kuraiti.
antradieny,’ 
vai. po pie- 
nulydėtas i

Ct., Cicero, pas D.
Laidotuvės ivyks 

gegužės 13 dieną, 2 
tu iš narnu bus 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Wm.' 
giminės, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sumii, Dukterys, 

, Brolis, Žentai ir Giminės.

MOT K AITE 
Liaugaitienė 
su šiuo pasauliu

EMILIJA 
po vyru

Persiskyrė 
gegužės 9 dieną, 12:15 valan
dą po piet, 1930 m., sulaukus 
apie 39 metu jipižiąus, gimus 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu
budime sūnų Alberta, 13 mq- 
tu, pussesere Domicėlę ii’ švo- 
geri Antaną Janulevičius. bro
liene Griguliene, gimines, drau
gus ir drauges Amerikoj. Kū
nas pašarvotus, randasi 4716 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieny, 
gegužės 12 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų i Šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten buHjiu- 
lydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Emilijos Motkai- 
tęs iriminčs, drtiuKai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
S'unus, Pusesere, švogeris. 
Brolienė. Gimines, 
Draugai ir Drauges.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MARIONOS 
VIŠNIAUSKAITĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės litą d., 1929 m., su
laukus 12 m., 5 m., 3 d., am
žiaus, gimus Chicago, 111. Pa
liko dideliame nuliūdime mo
tiną Marcele, tėvą Pranciškų, 
sesei j Juzefą, 2 brolius — 
Pranciškų ir Joną. laudnai 
atminčiai musu brangios duk
reles ir seseles bus laikomos 

Šv. Jurgio parap. 
gegužės 12 d., 7:30' 
tie jos Mišios gegu- 
6:30, 7:00 ir 7:30

šv. Mišiop 
bažnyčioje,

žės 1 / d. 
vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan-. 
kvti i pamaldas, atminčiai pie
tų sukaktuvių 
iš musu tarpo 
dukreles ir 
brangioji dukrelė it seselė nie
kuomet tavęs neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugryši, bet 
mes ankščiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuiiude liekame,
Motina, Tėvas, Sesuo 
ir Brolia<

ir atsiskyrimo 
> musu bmntrios 
seseles. Musų

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Rooseveft 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
TeL Cifiero 5927 ,4

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

----- o-----
Dr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Rezidence Phnne Hemlock 7691 
-------O------- A. A. OLIS

Simpatiškas 
Maiklagusu- 
Gcresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Ilermitagc Avc. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

'< ■»<! 
1 ' n

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

i r 
patar

nauju diena ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797

Telefonas
Cicero 3724

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

----- o-----
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS 
30 Kast 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. 
dicno'S

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki $ vak.

j

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. 
--------------------------------------------------  

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs j
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientų. Atsilanky- 
kit i mano otisą dėl nemokamos cgtfa- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

3241 S. Halsted Street 
.JTcl. Victory 0562 

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

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

t Room 298 
Tel. Franklin 4177

9 iki 1 — Išėmus SubatasNuo

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

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

Įvairus Gydytojai John Kuchinskas
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

gegužes 8 diena, 6 valanda ry
te. 1930 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Ramigaloįj parap. ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nubudime pu- 
sesere Agota Glaižienę ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4605 So. Hermitage Avė.

l aidotuvės ivyks subatoj ge
gužės 10 diena. 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 j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Augusto Macas 
giminės, draugai ir pažįstami 

'esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusescrė ir Giminės.

Ofisus____ ir Akiniu Dirbtuve 
756 W. 35th St.

Jcampas Halsted SU 
is nuo 10-12, 1-3, 6-8.

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

25 Metų Patylimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Raudolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 
Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

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

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergaii 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

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. G iki 6; 
Subatoj 1 iki C. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Tel. Re public 9723
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial Autbmobiles

Al. copyngbia — įtriMiiiual 
i • i.
2800 W. Chicayu Arą. 

Urui>awi<'k

PASKOLINSIM nuo $50 iki
’JŽ 2 į/2 
ce.iimais. 
valandas.

Boulevard 6520 Re*’. Yards 440)
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi 
sūkius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

nuošimčio ir lengvais 
Paskolas suteikiam 
lie jokio komiso.

S. OSGOOD 
West Di vision Street 

“Upstairs” 
Tclephone Armitage 1199

2231

MisceDaneous
įvairus

$300 
išmo- 

24j

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

\ CHICAGO

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
5iakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus.

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

Tel. Victorv 8486

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdii 

gai prašau atsilankyti ir pamaty 
naujus 1930 NASH automobilius s 
vėliausius mados automatiškais įta 
symais, sport Royal tekiniais ir k 
tais ištobulinimais, kokius tikti 
NASH taip gali įrengti už tokia 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALĘS 

4030 Archer Avė. v 
Lafayette 2082 

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

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
M ET AL CO.

3153 So. Halsted St.
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste.

KAS turite Uetuvoj ūkę ir no
rėtų mainyti ant Chicagos namo ir 
du lotai yra ant pardavimo. Kreip
kitės prie I,apin. Parsiduoda ir na
mu rakandai.

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

nedėlioj visą dieną.
PARDAVIMUI du gražus garsaus 

ietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už pus- 
dikį atiduosiu. M. Jurgelionienė, 
173!) So. Halsted St.

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTES 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 [MOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis ........... $4
1930 Tudor; vėliausia ............... $fi
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 Ynylių ........................ v— $3
1929 Tovvn Sėd. Murray body, 

važiuota tik 2,100 mylių .... $5 
192!) Sedanai ir Coupes ........... $3
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ................................ v— $3
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madis 

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

Dykai ap- 
Mes atliekame ve 

Kedzie 8468.

Personai
Asmenų Ieško

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victorv 7261, Res. Hemlock 1292
JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 

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

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

AUBURN GAS & GREASING 
STATI O N 

833 W. 35th St.
Va bloko į vakarus nuo Halsted St.

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

PAIEŠKAU Onos Kutuliutės, po 
vyru — nežinau. Paeina nuo Ma- 
riampolės, Čioderiškių kaimo, Kvie- 
tiškio vals. Turiu svarbų reikalą. 
Atsišaukite, Ona Brunzienė, 1633 E. 
67 St., Chicago.
’kažTmikras siiakes

lonėkite 1 .
kas jį žinote praneškite į Naujie
nas, Box 1197, 173!) S. Halsted St. 
Yra svarbus reikalas. A. Sh’akus.

Ma- 
prisiųsti savo adresą, ar

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAI! pusininko — vyra ar
ba moterį — i Chilli Parlor biznį. 
9333 Cottage Grove Avė.

WM. BENECKI

PAIEŠKAU partnerio dėl augini
mo vištų, agurkų, žemuogių ir dar
žovių. Biznis ant Michigąn far- 
mos. Priimsiu su mažais pinigais. 
Atsišaukite greit.

M. JASINSKAS,
6530 So. Irving Avė.

Prospect 6314

MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera. 

Pigiai. Greit. 
Darbą garantuoju.

Tel. I^afayette 7554
Sveikatos koinisionierius pataria 

užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jųsu kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruoįame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalingu du lietuviai geri real 

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

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

Rašykite
Box 1195

1739 So. Halsted St

J E IK U jus manote dėti pamatą 
po savo namu ir jį remodeliuoti, aš 
mielai nuteiksiu jums savo aproka- 
vima. Aš atlieku'visokį remodelia- 
vimo, taisymo, pamatų padėjimo ir 
cemento darbą už labai žemą kainą.

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

HENRY KOPLEWSKI,
4018 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7047 arba 
Republic 8915

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA moteris indų plo
vėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Kambarys 
ir valgis ant vietos ir geras mo
kestis, 4449 So. Halsted St. x

Financial
Finanaai-Ptuikoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

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

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

11EAI) OPEHATOR
Pageidaujama jaunos moteries. 

Įsiūti rankoves, join coats ir tapė. 
Pastovus darbas. Nuo štukų ar die
nomis. Turi būti patyrusi. Atsi
liepkit lųišku, pranešdamos patyri
mą, kiek tikitės algos ir t. t.

BRAZIS BROS.
6905-07 Sujperior Avė., 

Cleveland, Ohio.

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

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

MACHINE OPERATOB
Pageidaujama jaunos moteries. Pa
tyrusios prie siuvinio rankovių ir 
pamušo. Taipgi padding ir felling 
ant specialių mašinų. Atsiliepkit 
laišku, pranešdamos patyrimą, kiek 
tikitės algos ir t. t.

BRAZIS BROS.
6905-07 Su/perior Avė., 

Cleveland, Ohio.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Helo Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Jus atmokate mažomis mtaeain*- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus. ,

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

• 2139 Š. Cicero Avė.,
teL RockweU 2009

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

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1638 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGš- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ

EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.
1900 S. Union Avė.

T
Tel. Roosevelt 8719

Rez. tel) Willow Springs 58

NEPAPRASTĄ PROGA
Aplinkybės priverčių mane parduo

ti savo vėliausio modelio Stearns- 
Knight keturių durų sedaną, kur 
pirkau lygiai dešimt mėnesių atgal. 
Karas yra absoliučiai kaip naujas. 
Tai yra gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas, kokį aš turėjau. Jis 
padaro 18 iki 20 mylių su. galionu 
gasolino, tūkstantį mylių sų vienu 
pripilimu aliejaus. Turi 5 origina
lius visiškai naujus tairus, 4 ratų 
brėkius, Lorain spot laight, snubers, 
gražų užbaigimą, geriausi mohair iš
mušimą ir geriausi tykų motorą. 
Karas yra kaip dieną išėies iš dirb
tuvės. Jis kainavo man virš $3,000. 
Priimsiu tik $400, nes man reikia 
pinigų. 2116 North Spaulding Avė., 
Ist l’lat. Atsišaukite nedėlioj.

RETA PROGA
Studebaker vėliausio modelio 

“Commander” sedanas. Kadangi ne
tekau darbo ir man yra reikalingi 
pinigai, paaukosiu tiktai už $300. 
Karas kainavo man $1,600 tik trum
pą laiką a|gal. Jis yra absoliučiai 
geras kiekvienu žvilgsniu, nes aš 
vartojau jį visai mažai. Kam kirkti 
nauja karą, kuomet jus galite nu
pirkti manąjį tiktai už $300. Jus 
turite pamatyti karą, kad jį įvertin
ti. Atsišaukite bile laiku, nedėlioj, 
2231 North Kedzie Avė., Ist apart- 
ment.

HUPMOBILE vėliausio modelio 
sedanas. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius my
lių. Karas yra gerįausldme stovyje 
ir sunku jį atskirti nuo naujo. Na- 
galiu pati karo draivinti ir paau
kuosiu jį tiktai už $350. 2538 North 
California Avė., Ist flat. f '

BUICK 1929 M'aster 6 Sport 
Coupe. Delei ligos privertas paauko
ti. Mano išvažiuotas tiktai 5,000 
mylių ir yra kaip naujas. Priimsiu 
$450. 4448 North Racine Avė.,
Apt. 29.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI- du gržųs garsaus 
ietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
>aveikslai. Kainavo $475, už $125. 
VI. Jurgelionienė, Naujienos, Tel. 
Roosevelt 8500.

Aš TURIU tuo jaus parduoti savo 
4 kambarių gražiausius rakandus, 
susidedančius iš aukštos rūšies frie- ze seklyčios seto, tikro riešuto 
valgomojo kambario seto, Onyx lem- 
pų, 2 Wilton kaurų ir kitų gražių 
smulkių reikmenų. Parduosiu at- 
cirai. Ateikite šiandie bile laiku 
iki vidurnakčio, atsineškite pini
gus. Nelaukite, ateikite tuojaus. Aš 
apleidžiu miestą Mrs. Robertą, 3040 
W. 62nd St. arti Albany.

Rakandų Brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu

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

50% . 
z cash pamatu.

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

dirb-

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
keturių kambarių fomištai kartu ar
ba dalimis. 3341 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, galima ir flatų 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 į musu dideli nupiginimo išpar
davimą gegužės mėnesį. Specialės 
kainos ant viso stako. 16 metų tame 
pačiame bloke.

- For Kent
PASIRENDUOJA du keturių kam

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

ti
u P.ENDON 6 kambarių flatas, ga- 

ru apšildomas. Ice box’is ir kiti 
, parankmnai. 6230 So. Rockwell St, 
ii Tel. Hemlock 3804.
s __ _ __ __ -

Furnished Kooms
FURNISHED Room pasirenduoja 

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

RENDON šviesus kambarys vai- 
- kiniui, gali vartoti virtuvę, pavie- 
j niui gulėti, yra, maudynė. 827 XV.' 

34 Place., 1-mos lubos užpakaly.
)

R lai KAUNUI senyvi žmonės ar- 
) ba vaikinai gyventi bendrai. Kam- 
i barys ir šviesa yra už dyką. Atsi

šaukite. 6009 Šo, May St.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be valgio. 2700 XV. 22, St. Rock- 
vvell 7262.

PASIRENDUOJA didelis ir švie
sius kambarys vaikinui, be valgio. 
3362 So. Auburn Avo. 2-ros lubos.

RENDON švarus, šviesus kamba
rys, sų valgiu ar be — ženotiems 
arba pavieniams. 3203 S. Lime St.

RENDON kambarys, galima ir 
virtuvę vartoti, tik kas nevartoja 
munšaino. 2920 S. Union Avė., 3 
lubos frontas. 1

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI kampinė grosernė s 
ir vaisių ir daržovių sankrova; ge- ; 
ra vieta, švarus stakas. Parduosiu 
pigiai iš priežasties, kad negaliu 
prižiūrėt biznio. šaukite Boulevard 
3432.

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

i <
PARSIDUODA grosernė pigiai; ž 

pigi renda, $30 į mėnesį, su rakan- v 
dais ar be. Priežastis pardavimo — 
savininkas apleidžia miestą, 3853 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, cash biznis, sehiai išdirbtas, nau
ji fikčeriai, turiu du biznius. Su 
mažu įnešimu. KrBipkitės 17, W. 103 
St. Vakarais 919 W. 35 St. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, norinčiam biznio labai gera vie- (l 
;a, Lafayette 4336.

PARDUODU grosernę labai ge-
roj vietoj. Apgyventa visokių tau- n
tų. Parduosiu pigiai. Kreipkitės r)
4634 So. Wallace St. w
_______________ _____ d

PARSIDUODA pigiai krautuvė n 
cendžių, notions ir groserį, lietuvių 
ir lenkų apielinkėj. Savininkė ser
ga ir turi greit parduoti. 4402 So. 2 
Jonore St. n__________ t_______________ :______ s

PARDAVIMUI Road House b 
su Sincliair Gas service stočia. 
Vieta išdirbta ir randasi prie k 
pat kelio ant 90th ir Archer av„ Įj 
Willow Springs, III. Priežastis s 
pardavimo, turiu du bizniu. 
Atsišaukite. .

S. BRAŽINSKAS q
3729 So. Morgan St., ?
Phone Boulevard 4323 j.

_____________________ Lf
q

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

k 
PARSIDUODA biznis. Kotelis ir 

Restaurantas, and didelio bizniavo 
streeto ir prie geležinkelio stoties, n 
Priežastį nardavimo patirsite ant n 
vietos, r

2 Broadway,
Melrose Park, III,

Tel. Melrose Park 624> 
Klauskite Mrs. Širmulis.

DUONKEPYKLA pasirenduoja ar 
parsiduoda. Geras įrengimas ir 
trokas. Geras biznio distriktas. Par- 
sidjuoda iš priežasties ligos. 88 XV. 
147 St7, Harvcy, III., tąl. Harvey 
2182.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- n 
nė, labai pigiai. Renda pigi. Com- 
modore 2523.

Farms For Sale v
Ūkiai Pardavimui _____  £
115 AKRŲ ŽEMĖS

Su budinkais, gyvuliais ir mašine
rijoms, 100 mylių nuo Chicagos, že- 
mė derlinga. Parduos pigiai arba x 
mąinys ant namo. s

Priežastis senatvė. r
CHAS ZEKAS, F

4454 So. Westem Avė.
„       ,. —, ■ ' ——■■II ,

Farms For*Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURIU paaukoti gražius 5 kam
barių rakandus, . tik trųjppą laiką 
vartotus. Yra baby grand pianas', 
elektrikinis radio, 9x12 Wilton ir 
Oriental kaurai, pusryčių setas, f i- 
rankos ir draperijos. Pigiai, barge- 

Pardųosiu atskirai.
8138 S. Maryland Avė. ■ 

Tel. Triangle 281?

nas.

5 akerių sodnas ir geri bu
di nikai pačiame miestely, Sa.w^ 
yer Michigąn, 150 mylių nuo 
Chicagos. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu, šauk Hemlock 
Leon R. Jarusz, 6109 
Albany Avė.

9252.
South

4 '

MAŽOS VIŠTŲ FARMOS PRIE 
PAT CHICAGOS »

Viena iš didžiausių Chicagos kom
panijų yra senai užpirkusi didžiau
sius plotus žemės pietvakarinėj da
ly, netoli Chicagos miesto, dėl už
vedimo naujo miesto.

Dabar kompanija pakeitė pienus ir 
tą žemę išdalino į mažas farmas, 
nuo 5 iki 20 akrų. Parduoda už la
bai nužemintą kainą su mažu {mo
kėjimu ir lengvais išmokėjimais. 
Kaina $500 už akrą.

Vietos yra aukštos, sausos, me
džiais nusodytos, netoli Southvvest 
Highvvay ir Wabash gelžkelio stoties. 
Gražesnės vietos ir geresnės žemės 
negalima rasti.

Del platesnių žinių atsiklauskite 
laišku.

muro bungalow ir 2 karų 
Lotas 30x125. Randasi 
Manor apielinkėj. Na- 
atimtas už skolas, tac 
dabar parduoda tik už

Naujienos,
Box 1196 /' 

Vito So. Halsted St

Exchange—Mainai
NAUJĄ mūrinį namą 2 po 5 kam

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

——o——

MAINYSIME 2 flatų mūrinį na
mą ant mažo automobiliaus. Liku
sius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Petrzilek Bros., 1647 W. 47 
Str.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EXTRA MAINAI
2 flatų namas 4 ir 5 kambarių, 
ainysiu į didesnį namą, bučerne, 
stauranta arba lotą.
IŠSIMAINO
zniu į 2jų flatų

bizniavas namas su 
namą arba bun-

IŠSIRENDUOJA 
budinkais, ar|>a 

mažą namą.
F. G. LUCAS & CO

4108 Archer Avė.
Lafayette 5107

40 akerių farma 
mainysiu i lotą

PlABDAVIMUI storas ir 3 pra
gyvenimai pigiau $1'500, negu 
'ertas. Sav. turi apleisti Chi- 
agų. Sutikčiau mainyti į ma- 
ą namą ar lotus. Namas pui
kiausioj vietoj. Sav. 2 užpakaly.

6839 So. Loomis Blvd.

vėliausi bargenai
Aš parduosiu pigį^Ų arba mainy- 

iu mano sekančius namus.
5 flatai 2 Storai ir 2 mašinų mu- 

o garadžius, naujas namas, ran- 
lasi arti Marųuette Parko. Ren- 
bs $317 mėn., mainysiu ant aniko.

6 kamb. muro rezidencija, 3 extra 
tmbariai etike ir 3 beizmante, 2 
ašinų garadžius, lotas 50x125 pėdų, 
ndasi prie Marųuette Parko. 3 
etai atgal kainavo $17500, aš par- 
losiu pigiai arba priimsiu į mai
ta ką turite.

2 flatų muro namas 4-5 kambariai 
mašinų garadžius, pečiais šildo- 

as, randasi įražioj • vietoj 5442 So. 
>aulding Avė. Parduosiu pigiai ar- 
t mainysiu.

2 flatų muro namas 5-6 
ambariai. Karštu vandeniu 
omas, lotas 40x125 pėdų, 
asi 7827 So. Union Avė. 
u arba mainysiu.

dideli 
apšil- 
Ran- 

Parduo-

namai.3-5 flatų dabar statomi 
urie randasi gražiausioj vietoj Map 
uette Parko apielinkėj, 7029-7031- 
035 So. Fairflied Avė. Bus už- 
aigti apie vidurį Liepos, bus 4-4-3-3 
įbai dideli kamb. ir 3 mašinų muro 
aradžius, štymu apšildomi. Lotai 
3x125 pėdų, šie namai įys įrengti 
iilig vėliausios mados. Taigi nore- 
ami įsigyti gražų namą nelaukite 
gai, nes aš parduosiu pigiai 
eš arba mainysiu.
.Aš turiu ir daugiau 
iu ir lotų. Aš statau 
ius bile daly miesto, 
iu statomus 6-4 flatų namus iš 
iu tamsta galite išsirinkti kokį 
ii norite.
Matykte mane ofse

2621 W 71st St.
arba pašaukte 

Hemlock 0367 
arba 

Grovehill 1680 
Klauskite 

PAKALNIO (Pakel)

visokiu 
visokius

Dabar

UŽ

na- 
na- 
tu- 
ku- 
tik-

Ofisas atdaras tiktai po pietų, o 
fdėlioj visą dieną uždarytas.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 4 
5 kambariai, ant bizniavos gat- 

!s. Visi patogumai. Kaina $4,950, 
ish $450. Likusius- kaip rendą.’ 
!63 So. Central Avė. Prospect 3787

IPARDAVIMUI 2 po 4 kambarius 
atų mūrinis namas. Kaina labai 
;ma. Agentai nereikalingi. Randa- 

4436 S. St. Louis Avė. šaukite 
rospect 1067.

4 FLATŲ mūrinis namas, pečium 
šildomi, labai' geras namas, čia pat 
parsiduoda Hudson sedan. 11330 So. 
48th Ct., Cicero. Tamkevičienė.

PARDAVIMUl medinis namas, 2 
po 5 kambarius, elektra, amudynės. 
Nepraleiskite šio bargeno. Atva
žiuokit pažiūrėti. Kai pamatysit, 
tai ir paimsit. Kaina $2100.00. 332 
W. 58th St. Wentvvorth 2835.

5 kamb. 
garažas. 
Marųuette 
mas buvo 
skolintojas 
$7600, jmokėt $350.

6 kamb. medinis namas ant muro 
pamato. Lotas 30x125. Kaina tik 
$6,000. Jmokėt $1,000. Taipgi pri
imsime jūsų lotą arba biznį į mai
nus.

2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamb. 
ir 2 karų garažas. Randasi Brigh- 
ton Park apielinkėj. Kaina grei
tam pardavimui tik $8500. Jmo
kėt $1,500.

6 kamb. nauja modemiška bunga
lovv, elektrinis 
liausios mados 
arti Marųuette 
Mainysime ant 

Muro namas 
groserne.

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

------ D—

ice box ir kiti vė- 
jrengimai. Randasi 
Parko ir vienuolyno, 
loto arba namuko.
ir biznis; bučemė su 

Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Randasi West §įde apielin
kėj, geroj vietoj. 
Mainysime ant 2 
kambarius.

Lotas 48x125, 
Randasi Beverly Hills, arti Western 
Avė. Savininką nelaimė verčia par- 
douti tik už $1800. Jmokėt $600. 
Spekuliaątų kąsnis.

160 akrų ūkis, su namais ir gy
vuliais. Randasi Wisconsin valsti
joje. Mainysime ant 2 flatų namo.

Taipgi turime gerų bargenų: na
mų, lotų ir ūkių, kurių čia negarsi
name. Del platesnių informacijų 
malonėkit kreiptis pas.

K. J. 'MACKE & CO.
(MACIUKAS)

2433 W. 69th St.
Tek Prospect 3140

----- o•—

Kaina tik $12,500. 
flatų namo po 6

gatvės ištaisitos

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

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

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

Ąrba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalovv ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

----- O-----

TURI BŪTI PARDUOTA ŠIĄ 
SAVAITĘ

$3,650 paims jį. $500 įmokėti, liku
sius kaip renda, 4 kambarių mūrinis 
bungalovv, 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, gretimam name, arba šauki
te savihinką tel. Fairfax 0425.—O-----

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Ijafayette 0455

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

bizniui. 
$13,500. 
mėnesį.

125.
Mažas 
Flatas

Tinka bile kokiam 
įmokėjimas. Kaina 
išrenduotas už $40 j 

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

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 {formacijų šaukite Frank
lin 1270, Joseph Cervinka.

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

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

—O—_

YPATINGI MAINAI
Gali pirkti namą ir sykiu biznį, 

eurį ir moteris galėtų vesti, patiri- 
mas ir mokėjimas ne svarbu, nes 
aplinkui keli blokai negali niekas 
uždėti biznio — ten rezidencijų dis- 
triktai — tiktai tuose namuose, kur 
nuo senai uždėta — tegalima biznį 
laikyti.
davimui: 
o trečias 
ietuvių;

ir SENIVIEMS ŽMONĖMS pasida
ryti puikų pragyvenimą. Reikia tu
rėti po * keletą tūkstančių įnešti.

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

V. MISZEIKA,
J.739 S. Halsted St. Roosevelt 8500

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

gera proga BEDARBIAM

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

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

Yards 6751

tai GYVENIMO

PROGA!

Jo

TAIP KAIP RENDA
Už tiktai $300 cash įmokėjimą jus 

galite įsigyti modemišką 6 kambarių 
rezidenciją, moderniška visais žvilgs
niais, labai geroj apielinkėj, tik $45 
mokant į mėnesį. Pamatykit ją tuo- 
aus, nes ji nebus Jlgai neparduota. 

Savininkas ant vietos.
1214 W. 74th Place

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

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

MES NESAME REAL
ESTATE BIZNYJE

CICERO
»

5 moderniškos mtirinės 5 
kambarių bungalovVs, įgy
tos per foreclosure už tik
tai. $6,300 kiekviena; gat
vės ir elės ištaisytos. Ran
dasi 3112—3120 iki 3126 S.
55 Avė,, Cicero. Atstovas 
ant vietos subatoj po piet ir 
nedėlioj visą dieną. Nepra
leiskite šios progos.

ADĄMS STATE
BANK

3951 W. 26th St.,
Tel. Lawndale 5935

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 5062.

Savininkas 
muro namą, 
tas šalyj.

Randasi 
5821 
Prie

GERAS BARGENAS 
paaukauja 5 kambarių 
garu apšildomas, 1 lo-

laika 
mažu

So. Cicero Avė. 
Aviacijos lauko

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

Del platesnių informacijų atsišau
kite pas

J. N. ZEWERT 
5339 So. Central Avė. 

Tel, Prospect 8759

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda puikus kampinis lotas 

su namu — bučemę ir groserne, la
bai geroj vietoj, netoli šv. Kazi
miero kapinių, ant double stetion 
Business line. Norintieji atvažiuoti 
malonėkite atsišaukti pas savininką. 
6985 S. California Avė., 2 lubos, ar
ba Republic 0598. Agentai' nerei
kalingi. ‘ i

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

BARGENAS
3357 Lowe Avė.. 3 pagyvenimai 

naujas namas, $1.000 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

6 kambariu bungalow, 2 karų ga
radžius, kaina $6500.

Storas ir 3 pagyvenimų muro na
mas. Kaina $7500, ant išmokėjimo, 
parduodant ir mainant.

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

Victory 4898
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Ar Lietuviai Privalo Dalyvauti 
Kryžiaus Karuose?

l veikslui nepanaši, svetima ir 
I priešinga visam kas tikėjimu 

Jau po penkių šimtmečių patys vadinasi, kur tėvai vaikus žu
do, Dievo išrinktuosius užmuši
nėja, tikinčiuosius persekioja", 
ir kad geri krikščionys eitų 
juos kardu ir ugnim, Dievui at
versti.

Šiandien popiežiaus Pijaus 
XI atsišaukimas prieš bolševi
kus skamba visai panašiais no
rais, tik, žinoma, vietoj kardų 
ir ugnies kviečia krikščionis 
poteriais apsiginkluoti, ir kovo 
19 d. mišios buvo visiškai pa
našios į ko*alicijos pradžią, kaip 
ir anais laikais prieš lietuvius. 
Popiežiaus oficiozas taip ir pa
skelbė, kad tai tikra įžanga" į 
kruciadą.

Kaip matėte, j popiežiaus 
balsą atsiliepė kiti mažesni po
piežiukai ir, kas dar įdomiau, 
bene visa kapitalistinė ir im
perialistinė mašina: milioninė 
spauda, kinai (movies), nacio- 
nalitstiški kliubai ir organi
zacijos. Kaip Kauno “Rytas” L 
savo kariškame straipsnyje 
“Išsirikiuokime” praneša, kad

Juozas Pronskus

busime kryžuočiai?

Pereito kovo 19 dieną Romos 
popiežius atgiedojo kryžiaus 
karo įžangines mišias, dalyvau
jant visoms katalikų bažnyčios 
viršūnėms ir net slavų popų 
ir klerikų chorams, kurie pa
čioj popiežiaus rezidencijoj ru
siškas giesmes giedojo. Tas pats 
popiežius, kurs tik pernai pa
skelbė, žinoma, “neklaidingai”, 
kad niekas negali būti Kris
taus bažnyčios narys, kurs nu
sižeminęs nepripažįsta jo, po
piežiaus, be sąlyginio autorite
to, šiemet tuos “nekrikščionis” 
net į švento Petro sostinę pa
sikvietė. a

No. 111

glemžia jaunuomenės auklėji
mą ir kaip vyskupai puola vals
tybines mokyklas. Lietuvos 
mokyklos padėtis aiškus per
sergėjimas mums visiems! — 
Del socia'lio veikimo. Kur savi
valdybės veikia ir pati visuo
menė gali savo reikalais rūpin
tis. ten ji pati savo labdarybės 
susitvarko nepalyginamai ge
riau, kaip tai atlikdavo bažny
čios ir klioštoriai. Bet čia taip 
jau yra didele proga rėkti: ati
mant sociali veikimą, kuni
gams atkrinta didelio pelno 
nuolatinis šaltinis...

Mes dažnai pasididžiuojame, 
kad musų gadynę inkvizitoriai 
amžiuje, ir tikrai džiaugiamės, 
kad musų gadynę inkviiztoriai 
nebezuja po kaimus, miškus ir 
balas, “heretikus” medžiodami 
ant laužų kepti, ir kad mums
patiems nebereikia drebėti, kaip | Vatikano valdovas jau pirmiau
musų bočiams reikėjo, kad bi- 
le dieną kryžiais šarvus pri
dengę žmogžudžiai ateis musv 
stubų padegti, musų šeimas 
vergiją išvesti ir mus pačius 
kardais sukapoti.

Įsižiūrėję į atvirą prieš akis 
kelią, net nebematome, kad vi
sai tas pats viduramžių kroko
dilas vėl savo 1410 metais po 
Žalgiriu sutrintą galvą judina 
ir tą patį šiurpulingą garsą iš
duoda. Dar daugiau, šiandieną 
mes nė nebepa’stebime, kad tas 
garsas jau dalį musų pačių tau
tos likučių pradeda užžavėti.

ių, stačiai “di- 
savo bažnyčios 

peržengusių”, 
matydamas to- 
persekiojimus.

(Pacific and Atlantic Photo 1

Ahmedabad, Indija. — Milžiniškas mitingas, kur kalba Gandhi, indusų nepriklausomybės judėjimo vadas.

Šiemet apvaikščiosime (ma
tysime, ar daugelis) 700 metų 
sukaktuves (kaikas pasakys, 
jubiliejų), kaip pirmą kartą, 
1230 m. lietuviai, žemaičiai ir 
latviai atstatė savo nuogas 
krutinės prieš šarvuotų, kry
žiuotų ir kalavijuotų popiežiaus 
armijų durtuvus, žinomą, pa
sidžiaugsime, kad musų nar
suoliai ties Dorpatu supliekė 
tuos nuožmius ateivius. Mažai 
ką bežinosime kiek musų pra
bočių toje kruvinoje kovoje 
krito, kiek ilgai ji tęsėsi, kiek 
kryžuočiai ir kalavijuočiai tada 
jaunų mergaičių ir kūdikių į 
užmarius pa’siuntė, kiek vieto
je išgėdino. Bet žinosime, kad 
tas 700 metų atgal karas buvo 
įžanga į 2(/() metų baisius ka
rus, atvejų atvejais popiežių 
laiminamus ir griekų atleidi
mais kurstomus. Lygiai po dvie
jų šimtų metų Vytauto Didžio
jo laikais kryžiuočių baisenybių 
ir Žemaičių krašto žudymo dar 
šiandien jautresnios širdys ne
pakelia skaityti. Bet užmirš
ta", kad ne kas kitas, bet musų 
pačių protėviai turėjo tas bevil- 
tingas kančias kęsti. Tiktai 
dėlto, kad “šventasis tėvas” 
taip norėjo, ir savo bulose skel
bė krikščionių pasauliui dides
nį danguje atlyginimą už di
desnį skaičių “pagonų” lietu-

plomatinių, toli 
kompetenciją 
“Šventas tėvas, 
kius tikinčiųjų 
darė visa’ ką galėjo jiems pa-1
dėti”, rašo Rytas, “Pagaliau, 
pasinaudodamas Rapalo .valsty
bių konferencijos proga, krei
pėsi į ten susirinkusius atstu- Į 
vus, prašydamas statyti kaip 
sovietų valdžios pripažinimo są
lygą, užtikrinti tikintiesiems 
religijos ir Bažnyčios laisvę ir 
Bažnyči°s nuosavybę.”

Toliau tas pats Lietuvos kri
kščionių oficiozas “Rytas” 
džiaugiasi, kad į popiežiaus at
sišaukimą jau daugely valsty
bių net politikai sujudę ir par
lamentuose padarę paklausimų 
dėl žygių, kokių valdžios ma
nančios griebtis prieš bolševi
kus. Kaip matome, čia du da
lykai aiškiai smenga akiu: po
piežiui tik svarbu Rusijos Baž
nyčios laisvė ir Bažnyčios nuo
savybė, gi atsišaukimo prie
monė, —toli gražu nesitenkin
ti ir nepasitikėti maldomis, 
bet veikti į minių ūpą ii4 į val
džias, kad tos jau savo žino
mais budais tą daj’bą atliktų, 
kurio popiežius ėmėsi.

“Rytas” jau skelbia: “Baž-| 
nyčia, šv. Sosto 
abejo, pakvies 
kovo 19 d. savo 
coti rusų tautai 
bos išprašyti.
žio vyskupas jau padarė pirmą 
žinksnį. Bet už Bažnyčios sie
nų visa plati visuomenė, ar ne
pasakys savo sovietų prieš ti
kinčiuosius nukreipto pasmer
kimo žodžio?”

paraginta, be 
tikinčiuosius 

maldas paau- 
Dievo pagel-

J. E. Panevė-

viu išžudymą, v v €
Šiandien net

me, kad “šventasis tėvas” bu
tų buvęs toks nedoras, o geri 
katalikai net “bedieviu” pava
dins už tokių dalykų rašymą. 
Užteks, kad patys pasiskaitysi
te popiežiaus Honoriaus III at
sišaukimą į Europos krikščio
nis, kviečiant į kryžiaus karą

tikėti nenoresi-

prieš Prusus ir Lietuvius dar 
1219 metais. Ten “šventasis 
tėvas” šaukė: Tenai (Prūsuo
se ir Lietuvoj) gyvena žmonių 
veislė žvėriškiadsiame barba-

Tokiu budu Rusijos bolševiz
mui buvo dirva pamažu pa
ruošta...” Reiškia, kaip popie
žius, taip jo valdininkai aiškiai 
pasisako, kad jie pakelė karą 
už senosios Rusijos bažnyčios 
atstatymą, ir į tą karą Lietu
vos vyskupai ir Amerikos lietu
vių klebonai jau ir lietuvius 
šaukia...

Kryžuočiai einia carų tarnų 
gelbėti

Mes dažnai pasiteisiname, 
kad bažnytinių poteriai musų 
neliečia, lai jie sau poteriauja 
kiek telpa, tai jų dalykas. Bet 
kada poteriais yra pridengiami 
visai kitoki tikslai, atminkime, 
kad tai visus liečia. Kada po 
poterių priedanga yra planingai 
keliama nepakanta ir keršto 
nuotaika, laisvi žmonės negali 
to nematyti ir nesusirupinti. 
Tad bandykime bešališkiausiai 
pažiūrėti 
kruciados

bažnyčia žymiausia dalim prisi
dėjo, kad liaudis, nebepakelda- 
ma žandaro ir popo jungo, 
griebėsi keršto.— prieš carizmą 
ir jo vergišką tarnaitę, bažny
čią. Ar tai yra religija? Ar 
bažnyčios tikslas būti despotų 
policijos departamentu, liau
džiai terorizuoti? — Dar rei
kia prie to viso pridėti tą bai
sią tamsybę, prietaringumą, 
dvasios vergiškumą, kuriuos to- 
ji bažnyčia palaikė, ir tą pasi
leidimą bei plėšrumą, kokiame 
jos kunigai gyveno. Ar tokią Į 
religiją eina" musų geri katali
kai ginti kryžiaus karu?!

bažnyčois yra panašios, ir ne
geresnė yra Rusijos bažnyčia.

į dabartinės 
šaknis.

poterių

tai jau 
Rusijos 

• tokio 
Despotija tik despotiją 

terorui vietą 
Rusijoj obalsį “nesigai- 

pakeitė obalsis
Bet ką

bolševizmas, 
yra gaminys

Gi kovo 12 d. skaitome jau 
ir paties arkivyskupo ir met
ropolito Skvirecko įsakymą 
Kauno arei vyskupijos klebo
nams ir bažnyčių rektoriams 
kuriame, nė žodelio neprasitif- 
ręs apie tai, kad Rusijos baž
nyčia pati buvo Rusijos tam
sybių šaltinis, persekiojimų 
kurstytojas ir bolševizmo įsi
galėjimo kaltininkas, — tą kal
tę suktai verčia Rusijos inte
ligentijai ir šviesuomenei, sa
kydamas “Juodi debesys Rusi
jos padangėje jau senai rinko
si, tamsiai sutirštėjo, ir, paga
liau, ištiko perkūnijos audra.

Rusijos 
Į visi žino, 
carizmo: toks atsisėdo 
kėdėj, 
gimdo, teroras 
taiso, 
lėti kulkų! 
“šventoji šaudyklė! 
tai turi bendra su religijos per
sekiojimu, paklaus geras kata
likas. O tai turi: Dabartine (Ru
sijos bažnyčia, kurią bolševi
kai “griauja”, pati buvo karš
čiausia persekiotoja savo galy
bės dienomis. Tai buvo kruvi
no carato paklusniausias įran
kis. Paklauskite starovierų, 
duchoborų, žydų, net tų pačių 
katalikų (atmenate Kražius!), 
jie jums paliudys! Paskaityki
te Tolstojaus “Caras Korikas”! 
Viename Rusijos anti-religinia- 
me muziejuj, tiesa’, įrengtame 
buvusiame vienuolyne, randasi 
paveikslas iš 1905 metų revo
liucijos. Bažnyčios varpinyčioj 
išstatytas kulkosvaidis žeria 
mirtį į minią, apačioj, aikštėj, 
šalę kareivio, kurs kulkosvaidį 
sukinėja, stovi popas. Popas 
laimindamas kulkosvaidį, žmo
nių krauju taškantį miesto 
aikštę.. O, tuos vaizdus dauge
lis dar ir musų atsimena. Šie
met “švęsime” tų atsiminimų 
25 “jubiliejų”. Tik kodėl tai 
musų smarkieji kryžuočiai apie 
tuos metus nieko nenori girdė-

Amerikiečių nuomonė dėl 
cerkvių persekiojimo

Vienas katalikų bažnyčios 
autoritetas Hilaire Belioc (At
lantic Monthly , bal., 1930) 
grasina atvirai bažnyčios pasi
priešinimais bile kokia" valdžiai, 
ar ji butų despotiška ar gry
niausiai demokratiška, ir jei to
kia valdžia’ bandytų bažnytinius 
riaušininkus nubausti, jis aiš
kiai pasako: “Įvyks kad tai, ką 
valstybė vadina baudimu už 
pasipriešinimą, katalikai visuo
met vadino, ir vėl vadins, per
sekiojimu”. Vadinasi, čigonas I kurstymą minios suklaidintųjų 
pats muš ir pats rėks. Visos žuvo Palestinos tyruose.

Tiesa", Sovietų Rusijoj “baž
nyčios persekiojimas” yra dide
lis ir fanatiškų ekscesų, beabe- 
jb, pasitaiko daug. Bet ar jis 
yra toks, kaip jupeliuoti kir
šintojai rėkia? Visokią prie
vartą mes turime pasmerkt, 
bet teisėtumo principas liepia 
pažvelgti toliau už to, ką ek- 
leziastiniai demagogai ir jų 
talkininkai rėkia, ir, kaip Ang
lijos “Manchester Guardian” į- 
taria, ar tas kryžiaus karas ne
turi kurių kitų, politinių tiks
lų? Del Romos popiežiaus ki
šimosi ir jo kariškų mišių pats 
dabartinis Sovietų Rusijos baž
nyčios galva yra užprotesta
vęs, kad popieži us tuo bud u 
suokalbiauja, norėdamas pasi
šienauti ir pasigauti stačiati
kius Lenkijoj ir pačioj Rusijoj. 
Kodėl mes turėtume 
daugiau tikėti
bažnyčios galvai ? 
popiežiui iš papečiaus 
bulviu traukti. c

krikščionys gali
degti nagus, kaip atsitiko vi
duramžiuose, kada į popiežiaus

popiežiui 
kaip Rusijos 

Puldami 
keptų

sufanatizuoti 
taip pat nu-

Rusijoj iš sykio su caro nu
vertimu, formaliai ii- jo tar
naitė bažnyčia tapo nuversta. 
Apsaugoti ateinančią kartą nuo 
to cariško “opiumo”, kaip te
nai jie vadina cerkve, mokyk
los yra padarytos be religijos 
pamokų (namie neuždrausta 
religijos mokinti) ir vaikai ligi 
18 m. amžiaus neleidžiami vie
šai mokinti religijos; antras 
dalykas, bažnyčioms uždrausta 
visoks socialis veikimas, palie
kant joms grynai religinę prak
tiką. Tuos abudu dalyku gali
ma ir pateisinti ir pripažinti. 
Atminkite bažnytinių ortho- 
doksų taisyklę: Jų taisyklė bu
vo ir yra—lenk medelį, kol jau
nas! Tas pats yra su žmo
gum, i]* tas pasakymas yra bai
siai reikšmingas. Pripumpuok 
vaiką, iš mažens prietarų ir ak
lo paklusnumo autoritetams, jis 
labai sunkiai ir labai retas iš
augęs beišsities; žymi daugu
mą taip ir liks visą amžių pa
lenkti, sukumpę. Išaugę 18 
metų, kada jau gali kiek tiek 
savo protu vaduotis, tegul tada 
kad ir ko mokinasi, jau mokės 
savo protu galvoti. — Bet čia 
kaip tik ir yra didžiausias kle
rikalizmo kirtis, ir dėlto ma
tome kaip įniršusiai popiežius

Keliama riksmas dėl kai ku
rių cerkvių uždarymo ir nu
griovimo. Bet kas kas, o lietu
viai gerai žino, kas reiškė ru
siška cerkvė: carų politika bu
vo, cerkvių pristatyti pilnus 
pakampius. Pačioj Lietuvoj 
kiek tų cerkvių teko nugriauti 
nepriklausomybę atgavus: kiek
vienam miestely, kur tik kalne
lis, žiūrėk cibulių kekes ir ky
šo pro viso miestelio stogus! 
Tai buvo ne žmonių reikalui 
statytos, bet reakcijos pamink
lų vietoj, —kad ir svetimtau
tis matytų, kaip "‘šventa yra 
Rusija”. Jei žymią dalį tų 
vergijos paminklų pavertė į 
liaudies skaityklas, ligonines, 
kaimo kliubus ar kitokias so- 
cialės naudos įstaigas, ko ge
resnio galima" padaryti? “Iš
naikink lizdus, ir juodvarniai 
patys išlakios!” Tas pasaky
mas yra ne bolševikų išrastas, 
o pačių anglų.

Bet bene didžiausias baubas 
geroms krikščioniškoms mote
rėlėms yra ta bolševikiškoji 
“bedievių sąjunga”, kuri ne tik 
labai agresingai elgiasi su pa
čiomis cerkvėmis, bet ir patį 
caro laikų Dievą iš namų ge
na: šventųjų stabelius, “ste
buklingus” paveikslus kūrena, 
žemišką (bolševikišką) “rojų” 
vietoj dangiškų “saldybių” 
skelbia. O, tai baisu... Bet 
tuomi gali gąsdinti tik davat
kas, kurios neturi mažiausio su
pratimo. kas jų religija yra. 
Kaip fanatikai dievuotieji, taip 
fanatikai bedieviai yra vienodi, 
ir abiejų įsitikinimai yra jų 
religija. Bet tarpe jų yra ir 
skirtumo.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
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JOS. F. BUDRIKO RADIO KRAUTUVĖS DARBININKAI,
3417-21 South Halsted Street, Chicago, III.
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Butent Rusijos šviesuomenė 
jau nuo senų laikų pamažu vis 
labiau ir kibiau tolo nuo Die
vo ir amžinųjų Jo įstatymų. 
Jų dalis tapo tikėjimui prie-

ti.

Visą tą kruvinąją gadynę 
Rusijos "‘šventas sinodas” buvo 
ištikimiausias carų teroro ša-

Jos F. Budriko Radio Krautuvė Chicagos lietuviams jau per daugelį metų yra gerai žinoma. Šioje krautuvėje dau
gelis lietuvių yra pirkę sau radio, pianus ir seklyčių setus.

Jos. F. Budriko Radio Krautuve duoda lietuvių radio programus iš dviejų Radio Stočių kiekvieną savaitę, ket- 
vergo vakarais ir nedėliomis po pietų.

Kam dar yra reikalinga radio, pianas arba seklyčios setas, nuvažiuokite į Jos. F. Budriko krautuvę, čia jus gau-
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$40.00 išmoka nuoma už 
butą (renda).

$80.00 Už valgomus daiktus.
$20.00 į mėnesį arba' $240.00 

į metus drabužiams.
$20.00 netikėtoms išlaidoms 

arba taupinimui.

t APŽVALGA
Auksas

Nors dabartiniu laiku mine
ralinio aliejaus pramonė nėra 
labai gerame stovy j, tačiau spė
jama, jog prieš metų pabaigą 
jos reikalai žymiai pasitaisys.

«
Dirbtinio šilko (rayon) pra

monė laikosi tvirtai. Ateities 
prospektai geri.

Šeimos biudžetas

Krutamu jų paveikslų pra
mone yra geresniame stovy j, 
negu kada nors. Manoma, kad 
šie metai bus rekordiniai.

Fordų pardavėjams pakėlė 

diskontą

Pereitą rudenį Fordas nupi
gino savo automobiliams kai
nas ir tuo pačiu laiku numušė

pava- 
ir vėl

kurią
Gyve-

gyvenimo laikams, 
buvo prieš pasaulinį

laikais ir tuojau po

Vėl į Ameriką pradėjo plauk
ti auksas. Balandžio 1 d. tapo 
pasiektas rekordas. Tik du kar
tu šios šalies istorijoj aukso 
kiekis buvo didesnis‘nei dabar. | 
Yra rimtų davinių manyti, kad 
prieš šių metų pabaigą Ameri
ka turės daugiau aukso, negu 
ji kada nors yra turėjusi.

Kovo 31 d. išleistas reportas 
rodo, kad valstybės iždas ir fe- 
deralė rezervo sistemo turėjo 
gavo sandėliuose $4,422,795,038 
vertės aukso. Nuo to laiko iš 
užsienio tapo įvežta 57,600,000
dolerių vertės aukso. Tokiu bu- diskontą savo agentams,— nuo 
du Amerikos aukso vertė šian- 20% iki 17l/2. . Dūliai to, žino- 
die siekia maždaug $1,480,395,-1 ma, t-aTp agentų kilo nepasiten- 
038. Tik dviejuose atsitiki-į tinimas. Fordukų pardavinė- 
muose į Amėriką buvo suplau- I tojai tiesiog pradėjo grasinti 
i<ę daugiau aukso. Tai buvo | streiku. Fordas turėjo nusi- 
1924 m. pabaigoj, kada aukso I leisti. Jis paskelbė, jog tiems 
ištekliai siekė $4,199,481,000, ir agentams, kurie per metus te- 
1926 m. pabaigoj, kada aukso j parduos 50 automobilių ir tro
bų VO už $1,492,060,000. Iki šiol j kų bus duodama -tik 17% nuo- 
plaukimas 'aukso į Ameriką bu- j šimčių diskonto. Bet po dis- 

i konto nuošimtis bus padidintas 
iki 21. Juo kuris pardavėjas 
per metus parduos daugiau au
tomobilių 
diskontą.

ir jis nei

kuri daugiau- 
yra Francija. 

metalo“ ištek-
Tu-

tuo jis gaus didesnį

vo pusėtinai dideli 
kiek nesimažina.

Kita valstybė, 
šiai turi aukso, 
Jos “geltonojo
liai siekia $1,600,000,000. 
rint galvoj tą faktą, kad viso 
pasaulio aukso ištekliai sudaro 
tik apie $10,500,000,000, gali
ma lengvai suprasti, kad kitos 
šalys turi pusėtinai 
laikyti savo pinigus 
roj austu moj, t. 
jiems nusmukti.

vargo pa
tam tik- 
v. nedueti

Pramonė

Numušė
Lėktuvų 

kainas, kad tik gauti užsaky
mų. Stinson keturių pasažie- 
rių lėktuvą padaro už $5,775. 
Kitos lėktuvų dirbtuves irgi 
priverstos buvo nukapoti kai
nas. Kaikurios tų dirbtuvių 
numušė net 20 nuošimčių.

Rusijos užsakymas

kainas lėktuvams 
gamintojai numušė

New Yorko statistikos biu
ras paskelbė bendrą raportą 
apie Amerikos pramonę. Iš to 
raporto matyti, kad 'tik kelios 
pramonės šakos nesumažino 
produkciją. Šiaip blogi laikai 

visokiospalietė beveik rųšies

įrankių gamyba
Padarė neblo-

žemes ūkio 
laikosi tvirtai, 
go pelno. Gauna didelių užsa
kymų' iš kitų šalių.

Lėktuvų pramonė yra gana 
Pastaruoj u 
visos pas-

stangos, kad pastatyti tą pra
monę ant tvirtų kojų. Prana
šaujama, kad tatai pasiseks

Numatoma, kad 
pramonė šiais metais 
miai mažesne nei 1929

Per paskutinius šešis mėne
sius Amerikos pramonininkai 
gavo iš Rusijos užsakymų ant 
$98,000,000. Stambiausių užsa
kymų buvo duota pagamini
mui žemės ūkio padargų, — 
traktorių ir visokių mašinų. 
Tačiau dabar numatoma', kad 
ateity užsakymai iš Rusijos 
pradės mažėti, kadangi pasi
reiškė didelė konkurencija. Kai
li urios vokiečių firmos ‘apsiima 
pagaminti mašinas daug pi
giau, negu tai daro Amerikos 
pramonininkai. Antra kliūtis, 
—tai kreditai. Kaip žinia, 
Amerika’ oficialių ryšių su Ru
sija neturi. Amerikos valdžios 
nusitatymas yra tokis, kad 
amerikiečiai parduotų savo dir
binius tik už pinigus, t. y. ne
duotų sovietų valdžiai kreditų. 
O jeigu jie duoda kreditus, tai 
visą riziką turi pasiimti ant 
savęs. Ir daugelis korporacijų 
tai daro. Pavyzdžiui, Fordas 
sutiko bolševikams parduoti už 
$30,06.0,000 dirbinių, suteikda
mas jiems devynių metų kredi-

Genc al Electric gavo už
sakymą už 26 milionus dolerių; 
sutiko duoti kreditą penkiems 
metams.

Per žiemą gamta buvo su
stingus, it apmirus. Dabar iš
aušo pavasaris, gamta atbunda, 
viskaš sužaliavo, paukščiai po
ruojasi; išperės vaikus. Kai šal
tas ruduo užeis, tai paukščiai 
mumis apleis, —ir vėl bus žie
ma. O po to ir vėl seks 
saris, ir taip toliau. Vėl 
tas pasikartos.

Tai yra formula, pagal 
visas pasaulis tvarkosi,
nimas bėga ir harmonizuojasi.

Taip ir žmogaus gyvenimas 
bėga nustatyta vaga, nežiūrint 
į tai, ar mes to norim ar neno
rim. Yra žmonių, kurie, vadi
nasi “fatalistais“. Jie tiki, kad 
žmogus yra tik mažas krump- 
lelis didelės mašinerijos rate. 
Ir tas krumplclis turi suktis 
rate, kurio dalimi jis yra, — 
turi suktis ar jis nori ar ne
nori. Ir jeigu eini gatve, tai 
ne todėl eini, kad tu nori eiti, 
bet todėl, kad tu turi eiti, kaip 
tas krumplys mašinos rate, kur 
ratai ir ratukai sukasi ir eina 
į įvairias puses, bet iškalno 
nustatytoj orbitoj.

Taigi mes esame dalimi' tos 
formules, kur gamta' keičia ma
teriją iš vienos formos į kitą.

Bet reikia pasakyti, kad žmo
nės, aplamai imant, žino ma
žiau apie tai, kokios jėgos vei
kia jo gyvybės palaikymui, ne
gu kad apie harmoniją ir surė
dymą musų pasaulio.

Tokioj pat padėtyje randasi 
musų kasdieninis ekonominis 
gyvenimas, palyginus valstijos, 
miesto arba didesnio biznio gy
venimu.

Teisingam valstijos ar miesr 
to operavimui yra sustatyti 
biudžetai, prisilaikant kurių yra 
uždedami taksai. Ir kada tak
sai suplaukia, tai pinigai lei
džiami iš iždo pagal nustatytą 
planą.

šio straipsnio tikslas yra nu
rodyti, kad šeimos arba pavie
nių gyvenimas taipgi turi for
mulę arba biudžetą, sulyg ku
riuo tvarkomi išmokėjimai.

Šeimynos biudžetas iš 4-5 na
rių, gyvenančių Amerikos did
miesčiuose privalėtų būti štai 
koks:

Virš minėtos skaitlinės yra 
naudojamos visų darbdavių ir 
fabrikantų, kurie turi reikalo 

r su darbo žmonėmis. Prisilai
kant tos taisyklės yra nustato
ma minimalu darbininkų alga.

Toks biudžetas atitinka' nor- 
maliams 
kaip kad 
karą; 

. Karo
karo, kada pritruko namų, ne
buvo klausta kiek nuomos rei
kės mokėti; buvo mokama pre
mija, kad gauti butą gyventi, 
ir todėl šeimynos biudžetas 
šlubavo.

Dabar rendos nukrito ir dar 
krinta. Jos turės kristi ir at
eityje, nes rasit nedaug amat- 
ninkų, kurie uždirba virš $160 
per mėnesį. Jie negali mokėt 
$40.00 arba daugiau už butą 
su kuru ir šviesa.

šeimynos biudžetas yra savo 
rųšies svieto lygintojos. Tai yra 
toks įnagis, kuris nematomai, 
ramiu budu pasako: tu dailide 
(carpenter) ir mūrininke 
(brick layer) gauni perdaug už 
valandos darbą, nes tavo pasta
tytame name (prie užmokesčio 
$1.50—$2.00 į valandą arba 
$264.00 iki $280.00 į mėnesį) 
man butas apsieina daugiau, 
negu aš išgaliu mokėti iš ma- 

lygin- 
“Sup-

no $160.00. Tas siveto 
tojas vadinasi angliškai 
play and/ Demand”. • ■

Ir šita natūralu žmonių tai
syklė sugriauna sienas, nuver
čia uolas, atima nuo vieno ir 
duoda kitam.

šita taisyklė šeimynos biud
žete sumažino butų vendas ir 
kainas namams. Prekes far- 
merių parduodamas numušė per 
pusę.

Prieš metus laiko kainos 
drabužiams buvo beveik tokios, 
kaip karo metu. Bet štai da
bar matome, kad kainos ant 
drabužių nukrito ant pusės.

Tai “Supplay and Demand“ 
tai padarė.

jimus, negu Amerika.
Ir koks gi to rezultatas? 

Krautuvėse ant sitalų randame 
karolius, 'mezginius, išsiuvinūji- 
mus, ant kurių parašyta “Mado 
in Chechoslovakia“,

Tą padare pamatinė gyveni
mo taisykle “Supply and De
mand“.

Čekoslovakijoj yra darbinin
kų perteklius, kuris tapo pa
naudotas stiklo, mezginių ir j 
išsiuvinėjimų pramonei. O ka
dangi Amerikoj tie dirbiniai 
padaryti kainuoja daugiau, tai 
čekoslovaka’ms ir teko Ameri
kos rinka.—J. Varkala.

Amerikiečiai ir že
mes ūkis Lietuvoje

Kiek tenka girdėti, ne vienas 
Amerikos lietuvis bevelytų įsi
gyti Lietuvoje žemės ūki, — 
mažiausia, bent senatvę pralei
sti tyliame sodžiuje ar viena- 
sėdy. Daugelis amerikiečių 
bandė tai padaryti tuoj po ka
ro, pačioje Lietuvos Nepriklau
somybės pradžioje, deja, tiktai 
be didesnio pasisekimo. Tuo
met, žinoma, buvo sunkus lai
kai. čia kovos su lenkais ir 
bolševikais, čia skubotas že
mės Reformos įstatymas, čia 
stoka prityrusių administrato
rių ir visokios kitokios negero
vės. Tuomet ir ūkininkauti 
Lietuvoje buvo labai sunku, 
tuomet ir Lietuvos valdžia ne
galėjo (ar nemokėjo — čia jau 
ne tiek svarbu) įkurti Ameri
kiečiams Lietuvoje žemės ūki.

Dabar sąlygos Lietuvoje žy
miai pagerėjo, juo labiau, kad 
gerokai pasikeitė ir valdžios po
litika: gyvenimo pritirimas iš
mokė. Dabar itin atsižvelgia
ma į amerikiečių reikalus ir 
stengiamos! jiems padėti įsi
kurti biznį.

Bet žemės ūkio reikalu Lie
tuvoje dabar veikia ypatingai 
palankios amerikiečiams sąly
gos, kurių už poros-trejeto me
tų jau nebebus, todėl patartina

%

rendos 
kymui.

50%

įplaukų eina ant 
arba savo namo

namo
užlai-

butų Amerikiečiams šiuo tikslu liais, žemes ūkio mašinomis> 
pasinaudoti šios vasaros eks
kursijomis ir pasirūpinti kokiu 
ūki u Lietuvoje.

čia kalba eina apie Klaipė
dos kraštą. Klaipėdos kraštui 
perėjus į Lietuvos žinią, dauge
lis vokiečių dvarininkėlių ne
panorėjo priimti Lietuvos pilie
tybės. Jie bevelija geriau dan
gintis į Vokietiją, negu būti 
Lietuvos piliečiais.- Išvažiuoda
mi iš Klaipėdos krašto jie ir 
pardavinėja savo dvariukus.

Reikia atsiminti, kad Klaipė
dos kraštas visuomet buvo Ru
sijos pasieny. Vokiečių val
džia prieš karą politiniais su
metimais sukišę į Klaipėdos 
kraštą daugybę pinigų: kad ru
sams butų ko pavydėti. Vokie
čių valdžia kulturino Klaipėdos 
kraštą pinigų nesigailėdama. 
Todėl tat Klaipėdos krašte vi
sur geras susisiekimas, daug 
plentų, geležinkelių, gerai lau
kai sutvarkyti ir žemė įdirbta. 
Todėl tat ir daugumoje tokių 
parduodamų dvarelių laukai yra 
drenuoti.

Vokiečiai paprastai parduoda 
savo dvarelius su gyvu ir negy
vu inventoriumi, — su gyvu-

d ra b ližių 
bus žy
nį.

Jei bus pradėta reguliuoti
produkcija, tai apie rudenį au
tomobilių pramonė turėtų įeiti 
į normales vėžes. Dabartiniu 
laiku ji yra susilpnėjusi.

Sprendžiant iš pirmojo ber- 
tainio, galima pranašauti, jog i 
šiais metais bus mažiau par- ' 
duota automobiliams dalių. Ta-i tą. 
j orų biznis eina normališkai.

Didelio atgijimo statybos 
srityj nenumatoma. Tiesa, pla- j 
nuojama staty ti daug visuome- į 
niškų įstaigų. Valdžia jau už- i 
gyrė sumanymą, statyti paštui 
trobesius. Bet tai tik dalinai Į 
tepagerins statybos pramonę.

Chemikalų pramonei prospek-j ba jų persikėlimą' iš vienos vie
tai yra gana neblogi. Tiesa, I tos į kitą. Pavyzdžiui, toks 
pastaruoju laiku pasireiškė ma- judėjimas įvyko dar Romos im- 
ža overprodukcija. Bet trum
poj ateityj numatoma gera rin-

Gyventojų persikėlimas 
į miestus

Istorijoj mes skaitome apie
I milžinišką žmonių judėjimą ar-

gero nelemia. Spė- 
produkcija žymiai

perijos laikais. Bet tie gyven
tojų persikėlimai yra labai 
menkučiai palyginus su tuo, 
kas dabar dedasi Amerikoj. 
Apskaitoma, kad nuo 1910 m. 
iki dabar Amerikoj apie 30,- 
000,000
persikėlė gyventi 
ir atbulai. Per 
farmų gyventojų 
didi io ant kokių 

Visas tas

gamyba prastame 
Kainos labai nusmuko.

valgymui.
12%% drabužiams.
12%% netikėtoms išlaidos ir 

taupinima's.
Kitais žodžiais sakant, jeigu 

šeimynos galva uždirba į mė
tėsi $160.00, tai:

Pritaikinkite patiektą biud
žetą dėl savo šeimynos, paskir
styk ite savo uždarbį arba į- 
plaUkas į viršminėtas šakas.

Veskite sąskaitą savo šeimy
nos biudžete, jeigu ne visą lai
ką, tai bent mėnesį kitą. Rasi
te įdomių dalykų ir įgysite aiš
kų supratimą, apie gyvenimo 
patvarkymus.

Tas, kas yra pasakyta' apie 
šeimyną, pritaikoma ir valsty
bėms. Štai jauna Čekoslovaki
jos respublika. Ji surado, kad 
pigintos gali pagaminti stiklo 
dirbinius ir visokios rųšies ka
rolius, mezginius ir išsiuvinė-
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11108-10 Michigan Avė.
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padargais ir tt.: vokiečiai ke
lias mat į miestą iš procentų 
gyventi. Gyvuliai — karvės, 
žirgai, kiaulės, paukščiai, — 
paprastai pas juos esti geri, 
veisliniai, pirmos rųšies, prilai
kyti prie kultūringo, moderniš
ko ūkininkavimo.

Amerikietis, nusipirkęs tokį 
dvariuką, iškarto pasidarytų 
pilnas ūkininkas, šitoks dva
riukas ypač yra patogus pieno 
Ūkiui. Klaipėdos miestas neto
li, susisiekimas su juo geras, 
galima kasdieną pristatyti pie
ną į miestą. O pieną parduoti 
yra kur kas pelningiau, negu 
sviestą. Klaipėdos miestas 
kasdieną reikalauja kurkas 
daugiau maisto, negu reikalin
ga jo gyventojams. Į Klaipė
dą kasdieną atplaukia daug lai
vų, kurių įgulos perkasi maistą. 
Klaipėdos uostas dabar yra 
žymiai didinamas, tiesiama ge
ležinkelio linija nuo Telšių į 
Klaipėdą, kuri šį miestą su
jungs su Kaunu, — judėjimas 
už poros metų dar labiau padi- 

1 dės uoste, — ir maisto produk
tų pareikalavimas bus dar di- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Didelis išpardavimas
NUŽEMINTOS KAINOS ANT VISŲ LOTŲ, LIETUVIŲ ROJUJ 

Specialiai tiktai dviem dienom, Gegužio 10 ir 11, 1930
Pasinaudokite šia proga. Kiekvienas pirkėjas per šitą išpardavi

mą, pelnys gerą nuošimtį.
Šita gražioji apielinkū randasi SPR1NG FOREST, 1LI
Springs).
Kalifornijos kalnų, padengtų lapotais medžiais, Faktai parodo, 
nuosavybių priemiesčiuose Chica'gos didėja, kur ttrumpam laike buvo 
mūs, lotų pločių ir namų statyba pasididino palyginus didmiesčiuose.
Atvažiuokite į musų Subdiviziją, ten rasite lotus, kokius jus jieškote 
kainas, su mažu įmokėjimu, likusius per 5 metus lengvais mėnesiniais

(Pirmiau vadintas Willow
Toje subdivizijoje bus didelis išpardavimas \\ ir % akro lotų, ant aukštų 

padengtų lapotais medžiais. Faktai parodo, kad reikalavimas 
išparduota že-

už nužemintas 
mokesčiais.

2839 W. 63rd Street, Tel. Rcpublic 8899
CHICAGO

t

(Kazlauskas ir Kazwell, tai ta pati

$2,721,538.19 
1,465.03 

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

501,210.07 
4,062.60

$4,071,797.07

gyventojų iš farmų 
į miestus, — 
tą laikotarpį 

skaičius pasi- 
ąštuonių mi- 
prieauglis te-

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

S. P. Kazwell&Co.
ATSAKOMYBE

Anglies pramonėj krizis. Šie 
metai nieko 
jama, kad 
sumažės.

Medvilnės 
stovy j.
Mažai tėra vilties, kad jos per 
šiuos metus pakiltų.

Spėjama, kad i 
taisų pramonė nesumažins pro- ko miestams; ir dar kokie pen- 
dukcijos. Reikalavimas tos rų
šies dirbiniams beveik nėra su
mažėjęs.

Žemes ūkio produktams nie
ko gera nenumatoma. Ypač 
reiškiama nemažai pesimizmo 
dėl kviečių.

elektros prie- Iloną.

k i mi lionai senesnių farmos gy- 
. ventojų persikėlė į miestus ir 
1 miestelius. Kaip smarkiai ei- 
! na tas judėjimas, galima jau 
i spręsti iš to, kad per 1926 m.
iš farmų persikėlė į miestus 2,- 
135,000 gyventojų.

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

Totai Liabilities ....

$200,000.00 
200,000.00 
162,228.62 
38,752.36 

96.00 
3,452,063.80 

10,000.00 
8,656.29

$4,071,797.07

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918
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pageidauja išrenduoti savo na
mus žmonėms, kurie turi dide
les šeimynas. Tad daugelis 
žmonių ir kraustosi į priemies
čius.

Reikia turėti galvoj taip pat 
ir kaikuriuos mažo miestelio 
parankumus. Didmiesčiuose 
prie namų nėra kiemo, nes že
mė perdaug brangi. O tai reiš
kia, kad vaikučiai neturi kur 

Jie yra priversti bėgi- 
Jura pašai, puikiau- neti gatvėmis arba šalygatviais.

Ture- o gatve, kaip žinotu nėra sau- 
vieta. Automobiliai bei tro

li’ laik- 
jog

laša nuo 2-ro pusi.) 
dėsnis. Pagaliau, Klaipėdos 
uoste jau visiškai baigiami 
įrengti didžiuliai šaldytuvai, pro 
kuriuos eis visas Lietuvos že
mės ūkio gaminių eksportas. 
Čia, aišku, Klaipėdos krašto gy
ventojas turės didelių pirmeny
bių palyginant su kitais Lietu
vos gyventojais.

Reikia pastebėti, kad Klai
pėdos krašte ir gyventi labai | žaisiti. 
malonu, 
sias pliažas, maudyklės. r— 
damas dvariuką jautiesi drau
ge esąs sodžiaus, miesto ir ku-l^ bgga gana dažnai, 
rorto gyventojas. raščiuose nuolat skaitome, „

Lietuvos valstybės interesas,Laį vienoj, tai kitoj vietoj au- 
kad Vokiečiai važiuotų iš Klai- tomobilis suvažinėjo bežai- 
pėdos krašto, kur tik jie nori:Icižįantį vaiką.
Lietuvos valdžia nelabai juos ir 
tekviečia pasilikti, 
kurkas naudingiau, 
vokiečių Klaipėdos krašte apsi
gyventų galimai daugiau lietu
vių. Todėl tat perkantiems 
Klaipėdos krašte iš vokiečių že
mės ūkį Lietuvos valdžia daro 
kiek galima daugiau paleng*vi- 
nimų, suteikia net paskolas, iš
duoda garantijas, ir tt. Turint 
Klaipėdos krašte dvariukų šita 
paskola nesunku išsimokėti per 
kelius metus: jei pavyzdžiui,! 
turi 120 hektarų dvariuką 6i 
kilometrai nuo miesto, — vien 
iš pieno gali į mėnesį turėti 
3000-4000 litų pajamų!

šiuo tarpu dar galima gauti 
dvariuką įvairaus didumo: nuo 
20-30 hektarų iki 200-300 ha ir 
daugiau. Lietuvos žemės re
forma Klaipėdos krašto nelie-

Iš viso, Klaipėdos kraštas
gyvena 

nuo kitos Lietuvos 
Klaipėdos krašto 

ameriki-

Ūžia, ūžia ąžuolėlis, 
Ūžia plačiašaki#. 
“Ko tu liūdi, ąžuolėli,. 
Butum man pasakęs?”

2.
Šlama, šlama ąžuolėlis,
Šlama žali lapai:
“Ten giliai, šaltoj žemelėj 
“Guli melsvaakiš.

3. '
“Melsvaakis, šviesiaplaukis 
Jaunas bernužėlis—
Toks jaunutis tok# skaistutis, 
Ualtas dobilėlis.

žvengia žirgą# pabalnotas, 
Nekantrus—

Skrysim, skrysim, lyg tas žaibas. 
Per laukus.

Per laukus, per tamsia# girias, 
Lyg arai.

širdis degina ir gniaužia 
Vis skausmai.

Plevėsuoja baltos burės 
Spinduliuo#.

Ūžia bangos, ūžia jura 
Sūkuriuos.

čia. 
vidaus susitvarkyme 
skirtingais 
įstatymais.
įstatymai ir tvarka
čiui nekartų primins Amerikos 
įstatymus ir tvarkų.

Klaipėdos krašto šitoks kul
tūringai įrengtas žemes ūkis 
yra labai geras biznis amerikie
čiui. Todėl tat amerikiečiai, 
kurie mėgsta žemdirbystę ir 
ramų, tvarkingą, turtingą gy
venimą neturėtų praleisti pro
gos, — turėtų dar šių vasarą 
įsigyti dvariuką.

Sakau, neturėtų praleisti pro
gos, nes šiuos dvariukus žmo
nės labai perka, ir už metų- 
kitų gali jų nebelikti. Paskui 
jeigu ir bus galima pirkti, tai 
kainos žymiai pakils. Jau ir 
dabar, sųryšy su šaldytuvų sta
tyba, uosto platinimu, geležin
kelio tiesimu kainos po truputį 
jau kįla. O kas bus kai šie 
darbai bus jau pabaigti, — ne
sunku numatyti. Todėl tat ir 
įdėtas kapitalas į Klaipėdos 
dvariukų gali duoti netrukus 
negirdėtai didelių procentų.

Todėl tat biznis su dvariukų 
įgyjimu reikia būtinai daryti 
šiais metais, — šia vasarą.

— M. L.

Lietuvail Kas kita miestelyj. Prie na- 
jei Vietoj paprastai yra dideli kie

mai, kur vaikučiai be jokio pa
vojaus gali sau žaisti. Gatvės 
irgi nėra tiek pavojingos, ka
dangi mažiau automobilių te,va
žinėja.

Ant galo, namų savininkas 
randa poilsi ir ramybę parvy
kęs iš dirbtuves, kur jam per 
dieną įkarsta klausytis bildesio 
ir triukšmo. Didmiestyj gyve-l 

Jnant to ramumo negalima ti
kėtis. Ten visuomet trokai, au
tomobiliai ir gatvekariai daro 
didžiausį bildesį. Tai veikia į 
nervus, štai kodėl kaikurie 

[miestų gyventojai yra blogiai 
nusiteikę^

Pravartu atsiminti dar ir tų 
faktų, jog mažuose miesteliuo
se oras paprastai tyras. Tad 
ten gyvenant nereikia’ kvėpuo
ti dulkėmis ir durnais. O prie 
dabartinių komunikacijos pa- 
rankumų iš didmiesčio nuva
žiuoti į kaimynistėj esanti 
miestuką ima labai mažai laiko. 
Todėl galima susitvarkyti taip, 
kad i didmiesti atvažiuoti tik 
dirbti, o visą kitų laiką gyven- ( 
ti

“Kai užpuolė tie kryžiokai, 
žiaurus tamplijėriai— 
Jis Tėvynės gint šoko 
Ant žirgelio bėro.

5.
“Greit narsusi# raitužėlis 
Galvą palydėjo, 
Ir atgulęs bernužėlis 
Šaltoj on žemelėn.

6.
“Verkė Jauna mergužėlė— 
Kitą pamylėjo, 
Ir pamiršo, lelijėle, 
Savo bernužėlį...

“Verkė, verkė sengalvėlė, 
Baltoji močiutė, 
Verkė savo sakalėlį. 
Brangųjį sunutį.

’8
“Bet užmigo sengalvėlė 
Miegu amžinuoju, 
Vien tik žalia# ąžuolėlis 
Gailiai aimanuoja...”

9
Bet nukirs ir ąžuolėlį— 
Nebeliks jau nieko, 
Kas gailėtų bernužėlio, 
Jaunojo jo vieko.

—Venan ta s Morkūnas.
Lietuva. Panevėžys.

PASIKEITIMAS
Jokūbas Dagys

už juodo debesio perkūnas bombarduoja

Kur geriau?
Kur geriau ir parankiau gyven
ti,—didmiesčiuose, ar mažuose 

miesteliuose?

Pereitą mėnesį, kaip žinia, 
buvo surašinėjami Amerikos 
gyventojai. Jau tapo paskelbti 
ir daviniai. Tiesa, jie dar nėra 
visai pilni. Tačiau ir iš jų 
daug Įdomių dalyku paaiškėjo. 
Paaiškėjo, kad sparčiai auga 
miestų gyventojų skaičius. Pa
sirodo, kad sparčiai augai mies
teliai, kurie randasi didmies
čių kaiminystėj. Per paskutinį 
dešimtmetį gyventojų skaičius 
tuose, miesteliuose žymiai padi
dėjo 
čių.

Kodėl taip įvyko? Kodėl tie 
miesteliai arti didmiesčių 
dėjo taip smarkiai augti? 
klausime galima visokiais 
dais atsakyti. Bet, mano

nuo 20 iki 100 nuošim-

pra-

bu- 
ma- 

nymu, gal tiksliausias atsaky
mas bus sekamas: nesveikata 
šeimynoj priverčia žmones ap
leisti didmiesčius ir kraustytis 
į mažus mietukus, kur ramiau 
ir sveikiau yra gyventi. Did
miesčiuose namų savininkai ne-
........ ..

mažame miestuke.
—S. P. Kazwell.

Musų biznieriai
Ką jie veikia?

Pastaruoju laiku žmones pra
dėjo reikalauti namų Chicagos 
priemiesčiuose. S. P. Kaz\vell ir 
Co. (2839 W. 53 St.) praneša, 
kad jau turi gerą būrį žmonių, 
kurie apsirinko’ sau vietas gy
venimui. O sekami asmenys 
šiais metais jau nusipirko lotus 
Spring Forest subdivizijoj:

$5350 
1650 
3600 
2000 
1550 
1000 
900 

1500 
1500 
4000 
4400

Toli
Elektros ugnimi.

Ei, skelk greičiau
Į bokštų akmeninį ir plytų,—
Dar kartų įsitikinsim,
Ar moki konkuruot su manimi.

—O ne!
Gali šypsotis,, proletarų žeme, į •
Tu nenugalima esi!

Todėl—
Mes energingai ruošiamės gyvenimui naujam,—
Ir norim apvalyti žemę
Nuo priespaudų visų, —
Nuo neteisingų jos vadų,
Kurie žmonėms nelaimes lemia.

Tegu dar tyčiojas veidai patamsiuose
Nesąmoningų gaivalų,
Bet mes gyvenimų priverčiame
Persiformuoti naudai daugumos žmonių.

Virpa, skleidžiasi krutinę
Vandenų,

Dega, žvaigždė vakarinė
Sidabru.

Ir norėčiau laisvas skrysti
Tarp dausų.

Bet tas juodas, juodas skausmas...
Taip skaudu !

Venantas Morkūnas.
1925 m. liepos 30 d.

Argi saulė tokia karšta
Argi saulė tokia karšta, 
Kaip žvaigždėtas įkvėpimas?
Argi ledas toksai šaltas, 
Kaip atšalusi krūtinė?
Argi jura taip plati, •
Kaip žvilgsnys dausų erelio?
Ar žinai tu, ar tiki
Kaip kovojau ir kentėjau?

Venantas Morkūnas.

( HEV KOI.F

IŠMOKIT DEZAIN1NIMĄ
fL Dezaininimas ir siuvimas 

JT dresių moka didelę aitra.
Jus £alke išmokti šio ge- 
ra* apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

' šykite dėl nemokamos 
B knygelės.
2MASTER COLLEGE 

Jos. F. Kasnicka, 
Principalas

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

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

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

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICK — HOWARI) 
SPARTON — FA D A — 

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.
Krautuve atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

3856 Archer Avenue 
prie Rockvvell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

4 rrs wise to choose a srx
P*1--— ‘ — ------------ ------------- --------------------- ------------------ 1

A deinonstration telis
M

yoti why it’s wise
to choose a six

W.

M

V. Lutkus
P. Blinstrop
K. Laucius
J. Korsak
B. Dyes

Hartman
Doogan

Bolchart
Walter 
Cesna 
Gedmin

P-nui Kazwell sekasi ne tik 
su subdivizija, bet ir su kitais 
namais. Šiais metais jis par
davė kelis savo namus. Parduo
dant tuos namus biznio padaly
ta sekamai:

S. P. Kazvvell—S. Pratsr—
$120,000

S. P. Kazwell—Maliszewska 
—35,000

S. P. Kazwell—J. Januška—
15,000.

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 perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam fintus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St 

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680 I

•MM

Pirkite pas Hellman ir sutaupinkit 25%

HOtLĄNDAMERICAL|^ę

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

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Visur pirkėjai sutinka su tuo, kad 
“yra išmintinga pasirinkti šešių.” 
Ir jeigu jus norite žinoti kodėl, pa
sirūpinkit gauti demonstravimų 
Chevrolet Six.
Pamatykit (kokį milžiniškų skirtu
mų padaro dar du cilinderiai—švel
nume bėgimo, tykume, vikrume ir 
komforte.

liniai shock absorberiai — oro įta
kai ncpasiduodantys 4 ratų brekiai 

—ir stipri kietojo medžio ir plieno 
konstrukcija puošnių Fisher bodies 
Jums užims tik kelias minutes, kad 
patikrinti visas priežastis kodėl yra 
išmintinga pasirinkti Chevrolet Six.

Ir pamatykite 
kokį skirtumų 
padaro visos ki
lt o s Chevrolet 
moderninės y- 
phtybes—keturi 
ilgi scmi-elliptic 
resorai — keturi 
Lovejoy hydro-

ROADSTER *495 OR PHAETON

The Coachor Coupe 1565 The ClubSedan... .1625 
TheSport Roadrter. 9555 ^heS^Hal Sedan',. .1725 
The Sport Coupe .. .9655 (6 wire vheels rtagdard) 
Truchtt Light Dellvery Chastit, S3651 The Sedan 
Dellvery, 9595; 1% Ton Chatšis, 9520; Ton 
Chatiii udth Cab, 9625; Roadster Dellvery (Pick-up 

bos eirtrd), 9440.
ALL PRIOtS P. O. B. FACTORY, FLINT, MICIL

Todėl ateikite 
šiandie, pamaty
kit jį. Ištirkite 
Chevrolet leng
vų išmokėjimų 
pieną—vienų iš 
lengviausių vi
soj automobilių 
industrijoj.

1411 S. Halsted St

Malevos ir Sienų Popiera
Pasinaudokite žemiau paduodamu kuponu 

dėl geriausio 4 Valandų Enamelio
30 skaisčiausių spalvų padaro daiktus 

gražiausiais
ŠIS KUPONAS GERAS DEL SEM- 
PEL1O KENO HILO ENAMELIO 
AR VARNIŠIO, ARBA DEL 25c 
VERTĖS TA VORŲ.

SAM HELLMAN.

CHEVROLET SIX
Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgų

Chevrolet turi lietuvių

Al bau y Park Motor Sales, 
3102 Lawrence Avcnue, 

Chlengo, Illinois. 
Argo Motor Company, 

6211-15 Archer1 AvenUe, 
Argo, Illinois.

Ashlanfl Avenue Motor Sales, 
0436*42 8. Ashland Avenue, 

Chicago, Illinois.
Banniann Chevrolet Sales, 

3516 Archer Avenue, 
Chicago, Illinois.

Blanieuser Chevrolet Sales, 
Nlles Center, Illinois. 

Caley Brothers,.
10524 8. Mlchigan Avenuo, 

Chicago, Illinois.
Clarke-IIulett Chevrolet Co., 

Mldlothian, Illinois.
Clark-Maple Motor Sales, 

1036 N. Clark Street, 
Chicago, Illinois.

CIayton-Dean Chevrolet Co., 
2000 Washington Blvd., 

Chicago, Illinois.
DcsPlalnes Motor Sales, 

nesPiahics, Illinois. 
DesPlaines Valley Motors, 

Leinont, Illinois. 
Drlje Motor Sales, 

6028 Roosevelt Roud, 
Berwyn, Illinois.

departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas 
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

kitus .Chevrolet Ver-

r

DUrst Chevrolet Conipany, 
1147-011 W. Jackson Blvd., 

Chicago, Illinois.
Eldrhigc Motors, Ine., 
6839-41 Ogden Avenue, 

Berwyn, Illinois.
Egan Chevrolet Sales, 

0140 Mllwaukee Avenue, 
Chicago, Illinois. 

Eltnwood Park Motor Sales, 
Elmu’ood Park, Illinois. 
Flvek’s Chevrolet Sales, 

2482-40 S. Kedz.le Avenue, 
Chicago, Illinois.

K. H. Fleck & Company, 
Hinsdale, Illinois.

HLarry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illinois.

Kcenan Chevrolet Sales, 
0320 W. 22nd Street, 

Cicero, IIIIiioIh. 
Kolnetli-Rcld Chevrolet, 
0354 W. Chicago Avė., 

Chicago, IIIIiioIh.
Kushlcr Chevrolet Sules, 

(1317 Broadway 
Chicago, llllnolH. 

Lcwls Auto Sales, 
3400 Ogden Avcnue, 

Chicago, Illinois. 
Mclnerney Motor Co., 

2710 N. Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois.

McManiiH Motor ShIch, 
6711 S. Weatern Avonuc, 

Chicago, Illinois. 
Mllwaukee Avcnue Motors, 
2501 Mlhvuukce Avcnue, 

Chicago, Illinois. 
Murray Service St Motor, 

652 Madlson Street, 
Ouk 1‘ork, Illinois. 

Nelson Chevrolet Sules, 
2810 N. Clark Street, 

Chicugo, Illinois.
Nlckey Chevrolet Kales. Ine., 

5010 Irving Park Blvd., 
Chicago, Illinois.

Nieburger Chevrolet Co., 
7744 Stone/ Island Avcnue, 

Chicago, Illinois.
Kay O'Conneil Motor Co., 
4625 W. Mudison Street, 

Chicago, Illinois.
A. S. Oosterbcvk Motor Co., 

7511 S. llalstcd Street, 
Chicago, Illinois.

Orine & Hlicetn Motor Co., 
6522 Cottage G rovė Avcnue, 

Chicago, Illinois.
Rldgeivay Motor Sales, 

Lansing, Illinois. 
Koosevelt .Motor Sales Co., 

3838 Rooscvelt Roud, 
Cliiėago, Illinois.

Kohh Chevrolet Sales, Ine., 
1832 Irving l'nrk Blvd., 

Chicago, Illinois.
Kchullcr-llafiier Chevrolet, 
4741 Cottage Grove Avė., 

Chicugo, IIIIiioIh.
Selp Chevrolet Sules, 

8622 Comincrcial Avė., 
Chicago, IIIIiioIh.

Soperior Motor Sales, Ine., 
6913 S. llaKlcil Street, 

Chicago, lllinoiH.
Trt-CIty Motor Co., 
Purk Ridge, IIIIiioIh.

Uptoun Motors Corp., 
4859 Broaihvey, 
Chicago, Illinoin.

Vandcrplocg Reitveli, 
Soutli Holland, Illinois. 
Wescott-Schonlau, Ine., 
1245 Chicugo Avcnue, 

Fvanston, Illinois.
West Auto Sales, Ine., 

511 H. 5th Avcnue, 
Maywood, llllnolH. 
Svitte Motor Kales, 

492-11 IVcstern Avenuo,
Bitu* lalanti, IIIIiioIh. 
Yaiison Chevrolet Co., 

Chicago IIciglitH, lllinoiH.
Yoting & lloffinaii Chevroli 

9220 S. .Vilianti Avė., 
Chicago, Illinois. 

G. W. Zandei Moiur
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Kažin, ar tikrai taip?
(Taip sako visi poetai, bet pa
daužos tuos žvėriukus gerai pa
žįsta, todėl skaitykite ir patys 
nuspręskite: ar musų padaužiš
kas poetas teisingai kalba, ar 
tiktai svajoja dvasios šventos 
pagavime)

Kai mylėjo geltonplaukė, 
jauna mergužėlė— 
slinko, slinko, dienos plaukė 
ir viltis sužėlė.
Želė viltis, dygo laimė, 
gyvenimas žydėjo, 
ir tamsioji vargo baime 
išnyko, kaip vėjas.
Bet merginą, mano vilti, 
kitas paviliojo...
Tuoj pradėjo usnys kilti, 
kur gėlės bujojo.
Augo usnys ir kerojo, 
o gėlės nuvyto...
Jodas, juodas jau rytojus, 
dar juodžiau iš ryto...

Skamba stiklai
Skamba stiklai, džiųsta gerk

lės, o ant stalo jau ketvirtas 
uzbonas riogso. Raudonuoja' 
akys, kaktos prakaituoja, lie
žuviai plepa be galo, be pra
džios ir be saiko...

Išpurpę vyrų veidai, akys 
kaž ko ieško—murzinų moterų 
kojų jau niekas nepaiso: jau 
visiems reikia kokių nors kito
kių dalykų.

Skamba stiklai, akys vis dar 
tebeieško, bet rankos jau nebe
ima...

Sukasi galvos, pilvai neri
mauja, o kojos linksta, linksta’... 
Rankos jau nepaiso ką ima.

Skamba stiklai, krinta ant 
grindų, o su jais sykiu ir visų 
kūnai... Stiklai sutrūksta, bet 
kūnai sveiki. Kūnai sugadina 
kambario kvapą, o stiklai šiuo 
žvilgsniu niekam blėdies neda
ro... —Ant...

Padaužų klausimai
Už gerus atsakymus mokame 

ir gerus pinigus. Siųskite at
sakymus tiesiai mums— agen
tams neduokite, nes jie komi- 
šenus pasiims.

Klausimai:
No. 1. Kur dingo tas juodas 

žirgas, ant kurio Dr. Graiču- 
nas jojo iš Čikagos į SLA. sei
mą, bet žirgas koją nusilaužė 
10 mylių už Čikagos?

No. 2. Kas turite parašę visų 
bolševikų šventųjų litaniją? 
Bolševikų piliečiai ka's dieną 
padaužas baderiuoja: prašo ši
tos litanijos visi. Pernai mes 
sugriebėm vieną kopiją, bet ją 
pelės suėdė. Litanija prasideda 
šiais žodžiais:

“Šventas Lenine, melskis už 
mus! ,-i

Visi šventi komisarai ir ko- 
misarkos, melskitės už mus!

švenčiausias Džerzinski, at
siųsk mums iš dangaus senvi- 
čių.” * • i

Tai buvo graži litanija, kuri 
kiekvienam geram bolševikų 
parapijonui būtinai reikalinga.

No. 3. Pralotas Olšauskas 
griešną moterį pasiuntė į dan
gų—tai kodėl bedieviai ant jo 
truputį užpyko?

No. 4. Kodėl musų bolševikai 
pamylėjo juodukus?

No. 5. Ar jau Afrikoje gy
vuoja bolševizmas ir kaip jam 
sekasi ?

No. 6. Kada raudoni tavorš- 
čiai almužnų nerinks ir kodėl 
nerinks?

No. 7. Jei bolševikpalaikiai 
išrinktų Salaveičiką SLA. kaz- 
načieju, tai kokį šnapsą tavors- 
čius Pruseika gertų?

Kaip matot, visi klausimai 
labai svarbus. Reiškia, parem-

gilias mintis, be<t ir literatišką 
kalbą reikšti savo filozofiškoms 
mintimis, kuri, be abejo, yra 
Padaužiška kalba. Ne tiek jau 
nuostabu, kad kai kurie pilie
čiai nesupranta Padaužų raš
tų, kurie yra leidžiami tik Pa
daužoms, bet tikri dyvai yra. 
kad pav., “Medicina’’, kuri lei- 
džama Kaune, daugeliui Ame
rikos lietuvių daktarų kartais 
visai nesuprantama. Dažnai be 
lotynų kalbos ir be Websterio 
žodynų “Medicinos” visai nega
lį įskaityti. O Dr. Graičunas, 
nori, kad liaudis remtų ir skai- 

337 tytų “Mediciną”. P. Už. Min.

kitę musų judėjimą ir sykiu 
paremsite savo pačių judėjimą.

—P. Konsultas.

Kaip ir juokai
Aną dieną viena riebi, 

svarų moteris, ir sako vienam 
mano pažįstamam: “Dėkui Die
vui, jau dabar truputį atsiga
vau, bet kai mano amžiną atilsį 
vaikutis mirė, tai buvau net 
svarų nupuolus’’.

Buvo sudžiuvus. ar ne?
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Barzdaskučio nelai 
mes ir vargai

Baso

mė. Vos spSjo atrakinti duris, J kad musų barzdaskutys tikrai 
kaip pajuto skaudų smūgį. Ga~ prastas Volykas turėjo. Bet

Pažangos gadynė
Broliai, mieli lietuviai, dabar 

atėjo laikai, kad ant radio gali 
kiekvenas danuot, kad ir nesi- 
mokinęs. O jeigu kas manys, 
kad ant radio velnių mitingą 
girdi, — tai jo biznis. Mano su
pratimu, kam čia mokintis dai
nuot: juk gaidžiai irgi Italijoj 
nebuvę, o gieda.—Bastūnas..

Lietuvos Fin. Minis 
terija domisi 
Padaužomis

tikrųMums teko patirti iš 
šaltinių, kad Lietuvos Finansų 
Ministerija rimtai domsi Pa
daužų Filosofija ir jų valstybes 
finansais. Reikia tiesą pasa
kyti, kadi Padaužų valstybės fi
nansai yra gerai vedami musų 
daug pasitarnavusio ir tame 
dalyke gerai nusimanančio, po
no Pinionzų Minisiterio. Apie tai 
rodos jau visas pasaulis žino.

Vienas dalykas' tačiau kliudąs 
Liet. Fin. Min. štabui rimtai 
sekti Padaužų literatūrą, tai 
nesupratimas Padaužų filoso
fijos. Kad taip yra, mes visai 
nesistebime. Musų mokslo vy
rai vartoja, taip sakant, ne tik

Jo Draugas.
sulaukę Velykų, 

Pasilinksminimo 
vietas kiekvie- 

sulig savo 
randa sma- 

margučiais,

žmonės, 
linksminasi, 
budus bei 
nas pasirenka
skonio. Tūli 
gurno mušdami 
kiti — atlankydami draugus bei 
gimines, o dar kiti daro vizitus 
butlegeriams, kad’ galutinai nu
slopinus gavėnios laike silkių 
sukeltą troškulį. Bet, turbut, 
iš visų musų brolių tautiečių 
prasčiausiai Velykas praleido 
barzdaskutys p. R., kurio biz
nis randasi prie Western ir 
Madison gatvių. Sakoma, kac 
jis Velykas šventęs statinėje.

Barzdaskučio R. nuotykiai ir 
vargai prasidėjo maž-daug se
kamai: p. R. yra iš stono “sto
gelis”, pinigus uždyką niekur 
ir niekam nelaido — gyvena 
taupiai. Bet Velykų šventei vis
gi nusitarė neskupauti. Nusi
pirko rūkytų šolderį, prisitarka- 
vo krienų, prisimargino margu
čių, nusipirko kiek vyno ir 
degtinės. Ir prie to visko, jo 
meilužė jam atnešė “spondž- 
kėk”. “So far, so good.” Bet su 
tuo ir prasidėjo visi stambieji 
vargai. Už iškepimo skanaus 
kėkso nusitarė pavaišinti savo 
meižulę — rukytu šolderiu, 
krienais, margučiais ir gal dar 
kuo tai... Atėjo Velykos, laukia

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

meilužes, o jos vis kaip nėra, 
taip n&ru. Barzdaskutys pyks
ta, nervuojasi, bet vis viena 
meilužės sulaukti negali. Nete
kęs kantrybės, musų barzda
skutys užtrenkė duris savo rui
mo, kuriame radosi jo “šven- 
ciono” stalas, ir leidosi Madi
son gatve žvalgydamas, kad sa
vo pyktį nuraminus. Jam buvo 
biauriai pikta, kad jis turėjo 
tiek daug išlaidų Velykų šven
tėms, o meilužė nei ne pasirodė. 
Mislijo sau: velniams man rei
kia jai pirkti šiusus, skrybėlę, 
kautą ir dar rengtis tiek daug 
su įvairiais valgiais. Kur musų kuomet jis išgirdęs savo buvu- 
barzdaskutys tą dieną buvo, 
kame jis praleido didžiojo pik
tumo valandas, mums čia nėra 
svarbu. Mums yra svarbiausia, 
kokios gi kitos nelaimės patiko 
musų gerbiama barzdaskutį.

žmonės sako, kad viena bėda 
dar nėra bėda, bet kuomet dvi, 
trys supuola, tada pasidaro vel
nioniška bėda. Tas pats nutiko 
ir musų barzdaskutį. Kita da
lis. dar didesnės nelaimės, 
prasidėjo prieš Velykas. Ne
laimės pradžia buvo visai pa
prasta. Tūlas laikas atgal pas 
jį buvo gyvenęs koks tai ruda
plaukis airis — buvęs gana 
draugiškas žmogus. Patikęs 
musų barzdaskutys seną savo 
pažystamą ir pradėjo girtis 
apie busimas jo celebracijas 
Velykų dienoje. Mano suprati
mu, kad musų barzdaskutys ne
turėjo jokio reikalo tuo girtis, 
bet tai jo biznis. Matyt, čia 
musų barzdaskutys padarė 
stambią klaidą. Jo draugo airio 
butą blogų norų žmogaus. Kada 
musų barzdaskutys vėlai Vely
kų vakare grįžta, piktas, susi
nervavęs, giliai nepatenkintas 
Velykų švente ir tuo, kad jo 
meiluže užmiršo jį aplankyti, 
čia prasidėjo tikroji jo nelai-

vęs smūgį perpuole kaip pelų 
maišas ir nieko nežinojo, kas 
su juo darosi. Po kelių minu
čių atsigaivinęs pasijuto esąs 
statinėje; rankos ir kojos su
rištos dratais, burna užkimšta 
skudurais, galva apsvaigus nuo 
smūgių, žinoma, atsidūręs ši
tokioj padėtyje, nei bėgsi nei 
rėksi — turi statinėj tupėti.

Barzdaskutys sako, kad sta
tinėje nebuvę taip jau bloga 
tupėti, bet didžiausias ir nepa- 

• kenčiamas piktumas jį apėmęs,

—, _ - Bet 
vieną dalyką musų barzdasku
tys -pasimokino. Būtent tą, 
kad rengiant velykines celebra
cijas nereikia airiams apie tai 
girtis.

šio įnamio ir dar dviejų airių 
gaspadoriavimą apie jo “šven- 
cioną” stalą. Airiai gėrė, val
gė viską tą, ką barzdaskutys 
buvo pasigaminęs sau ir meilu
žiai. Negana to,* kad jie gėrė 
ir valgė, bet dar juokavo, kad, 
girdi, dabar tik vien barzdasku
čio meilužės jiems betrūksta,' o 
kitko nieko. Girdi, jeigu barz
daskučio rųcilužė butų, tai čia 
ešą būt galima tikras airiškas 
Velykas apvaikščioti.

Negana to, kad tie St. Pat
riko sūnus viską suvalgė, su
gėrė, bet dar likusį šolderį ir 
margučius pasiėmė. Neužteko 
dar ir to — jie pasiėmė musų 
barzdaskučio visus tinkamus 
siutus ir $38.00 “Cash”. Sve
čiai, apleizdami barzdaskučio 
flatą, pasielgė tikrai “džentel- 
moniškai”: barzdaskutį išėmė iš 
statinės, paguldė surištą į lovą, 
net iš burnos skudurus išėmė, 
kad jis lovoje gulėdamas galėtų 
šauktis pagelbos. Na, musų 
barzdaskutys tai ir padarė — 
šaukė kiek gerklė spėkų turėjo. 
Kaimynai paliuosavo. Bet šol- 
derio, margučių, vyno, munšai- 
no, siutų ir pinigų — daugiau 
nerado.

Manau, kad pripažinsite visi,

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

Paminklų
Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškųs ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau--’ 
sias. Kainos 
pieriausios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines 
Taipgi skyrius prie 
3958 W. Ulth St.,

Išdirbyste

Tautiški) kapinių
Chicago, III.

Del. Beverly 0005

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

TOa COMvAL*“®"’ 
RtrRtSHlNG 

GOODIORTHI HO"»

Fril Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

y o u get 
a Soper-SlxBRIGHTON PARK STATE BANK

ARCHER AND KEDZIE AVENUES 
“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS

Didžiausia Lietuvių Sankrova 
’ North Sidej

SIENŲ POPIEROS IR MALEVŲ

artime5 »

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

Mes pristatom nežiūrint kaip toli. Ant pareikalavimo 
nupiaunani popieros kraštus

KUPONAS
Vardas ........................-................................................................

Gatvė ..............................................................................................
Miestas ...........................................................................................

Congress Paint & Wall Paper Co
Not Ine.

2116 Milwaukee Avė
Chicago, III.

Jo patentuotas Super-Six principas suteikia Naujajam Essex Challenger leng
vą pirmenybę virš visų paprastų Sixes. Pažiūrėkite į rekordus. Daugiau kaip 
5,000 Naujų Essex Challenger juos nustatė. Jie yra daugely atsitikimų loka
liai, nacionaliniai ir viso pasaulio rekordai. Jie parodo ką bile vienas Essex 
Challenger gali padaryti. Jokis “Six” iki šiol neparodė tokio abelno Veikimo, 
Patvarumo ir Ekonomijos.

Kas dar svarbiau, Essex išlaiko savo naujumų per daugelį metų
šitame dalyke jus įvertinsite Super-Six principą. 
Kelių metų važinėjimas nepada'ro Essex seną. Tas 
gyvumas, ekonomija ir gražumas vis pasilieka. 
Ir jie pasilieka ten visą laiką.
Paslaptis yra tame, kad Essex neturi vibracijos. 
Jis pasilieka tamprus, liuosas nuo cipimų ir barš
kėjimų. Ir jis išgelbsti važiuotoją nuo nervus 
ardančių nepatogumų.

Jo moderniška, gerai subalansuota - dezaina tai 
išaiškina. Ji užveria savy Super-Six principą, su
balansuotus aliumininius pistonus, subalansuotą 
jėgos liniją, nuo cran'kshaft iki užpakalinio galo 
ir Lanchester balansuotoją dėl lygaus bėgimo.

Taipgi Didelis ir Ruimingas
Naujasis Essex Challenger yra didelis ir ruimin
gas su užtektinai vietos viduje ir dideliu kom
fortu. Gražus vidaus įrengimas parodo visą šio 
karo puikumą ir ypatingumą.
Kiekvienas žino, kad šeši viršija Keturius. Kiek
vienas savininkas žino, kad Siiper-Six tiek pat 
neginčijamai viršija paprastus Six

Už Coupe
0 Septyni kiti modeliai tiek
f. o. b. Detroitjactorv paį žemai įkainuoti. Platus 

spalvų pasirinkimas be extra kastų.

HUDSON MOTOR CO. OF ILLINOIS
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreipkitės į artimiausią pardavėją

SOUTH (Contlnued) 
Heyne Motor Hale* 

6104 S. Ashland Avė.
• Proepeet 7916

Hudson Motor Car Co.. of 
Wentworth Avė. Branch 
7141 Wentworth Avė.

Trlangle 5900 
Mldway Corporation 

6044 Cottaire G rovė Are.
Fairf*x 4810

Jack I’erlinnn Motor Sales 
0727 8. Western Avė.

Hemlock 6637 
8. A R. Motor Sales 

8031 8. IlalHte.] 8t. 
Vlncennes 6808 

Stratford Motor Hales 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1014 
K. L. Hhaver Co. 

<Hh Holiman Are.
Ilainnionil 80 

Mainmond, lod.

NORTH
Bncklngham Motorą, Ine. 

3048 N. Damen Avė.
Lincoln Avė. at Irving Park 

Blvd.. Bncklngham 2310
lludson Motor Co. of Illinois 

Evanston Branch 
1820 Rldge Avė.

Sheldrake 2300 Unlverslty 720 
lludson Motor Co. of Illinois 

North Slde Branch 
6269 Broadway 
Sheldrake 7210 

Keystone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrence Avė.

KeyHtone 8400 
and 

4940 N. IVestern Avė. 
North-lVest lludson Co. 

6715 Olmstead Avė. 
Kdlson Park, UI. 

NewcHstle 3150 
A. W. Person 

Hlghland Park, UI. 
lllghliind Park 2492

NORTH (Contlnued) 
l'lamondon Motor Co. 
4824 Sherldan Road 

Longbeach 1818 
Portage Tark Hudson Co. 

4101 Milwaukee Avė.
Pallisade 1800

WE8T
Berwyn Hudson-Essei Co. 

8145 Oak Park Avė.
Berwyn, III. 
Berwyn 861 

CrandalI Motor Car Co. 
430 Madlson St.

Oak Park, III. Kuclld 6917 
CrandalI Motor Car Co.

of Mayuood 
Illinois

61 Lake St. at First Avė. 
Maywood, III. Maywood 300 
lludson Motor Co. of Illinois 

Lotu Rquare Branch 
2017 Milwaukee Avė.

and
2401 I.ogan Blvd. 

Spauldlng 3000

\ WK8T (Contlnued) 
Hudflon Motor Co. of llllnoli 

Parkway Branch 
8308 W. North Avė.

Albany 4010
Hudson Motor Co. of Illinois 

VVest 8ld« Branch 
3910 Ogden Avė.

Lawndale 0911 
Lyons Motor Hales 
8027 Ogden Avė. 

Lyons 7121 Lyons, UI.
Faragon Motor Car Co. 
6901 W. Dlvlslon St. 

Columbla 5670 
8. & B. Motor Sales Corp.

8854 W. Roosevelt Road 
Van Buren 4910 

Jas. Hlnger Motor Sales 
1428 Roosevelt Road 

Monroe 0319 Hayniarket 0912 
Sulllvan-Morgan Motor Sales 

4701 Washlngton Blvd.
Mansfield 2414 

and 0201 W. 22nd St. 
Berwyn 2171

WE8T (Contlnued) 
Rchellenberger Motor Sale* 

6028 W. 22nd 8L Cicero 1887
SOUTH

Ajax Auto Company 
7800 Stony laland Avė. 

Saginav 1400
Burbė Motor Hnlea 
8512 Archer Avė. 

Lafayette 5100 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Mlchlgan Avė.
I'iillmaii 7300 

Halated Hudson-Esaex Co. 
7023 Halstcd St. Trlangle 0341

Herbert Motor Salea 
7420 Cottagc Oro ve Avė. 

Vincennes 0715 
Hebert-Temple Motor Hales 

8948 Commerclal Avė.
Regent 4082 

Hendrlrks-Mitchell Motor Hnlea 
5200 Lake Park Ava.

Falrfai 0826-6

—___________________


