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Socialistų Internacionalas 
Prieš Intervenciją Rusijoj
[spėja pasaulio reakciją, kad milijonai or

ganizuotų po socializmo vėliavą darbi
ninkų griežtai kovos prieš bet kuriuos 
kontrrevoliucinius žygius prieš naują
ją Rusiją \

BERLYNAS, geg. 18. —Pa
sirodo, kad manifestas Rusijos 
darbininkams, kurį Socialistų 
Darbininkų Internacionalo Eg- 
zekutyvas išleido, susideda iš 
dviejų dalių.

Pirma dalis yra tiesioginis 
atsišaukimas i Rusų darbinin
kus [Atsišaukimas buvo įdėtas
Naujienų praeito šeštadienio 
numery.], kad jie pradėtų ko
vą prieš bolševikų diktatūrą ir 
už politines ir pilietines lais
ves, už laisvus rinkimus į so
vietus ir už visuotinę amnes
tiją.,

Antra dalis — tai griežčiau
sias pasmerkimas bet kurių sve
timų valstybių bandymų mai
šytis militarinin, ekonominiu 
ar kuriuo kitu keliu j viduji
nius sovietų Rusijos reikalus.

Amalgameitai pasi
sakė už Am. Darbo 

partijos kūrimą
Siuvėjų konvencija pasiuntė 

sveikinimą Britų Darbo par
tijai. — Reikalauja paleisti 
Mooney

TORONTO, Ont., Kanada, 
geg. 18. — Devinta dvimetinė 
AmaJgamated Clotbing Work- 
ers of America konvencija už
vakarykščio] sesijoj išklausė i- 
vairių komisijų pranešimų, ku
rie buvo kaip vienu balsu pri
imti. Paskui buvo priimta visa 
eilė rezoliucijų, kurių svarbiau
sios buvo:

1. Rezoliucija už Amerikos 
Darbo partijos organizavimą.

2. Rezoliucija pasiųsti svei
kinimą Anglijos Darbo parti
jai.

3. Rezoliucija reikalauti dar
bininkų vadų Mooney ir Bil- 
lingso paleidimo iš kalėjimo.

4. Rezoliucija pareikšti padė
ką Amalgameitų prezidentui 
llillmanui, sekretoriui Scbloss- 
L'crgui ir visiems kitiems na
cionaliniams viršininkams už 
jų nuveiktus vaisingus darbus 
organizacijos labui.

Kooperacijos namai
Konvencija išklausė Kazen’o, 

Amalgameitų kooperacijos na
mų Ne\v Yorke manadžeriaus,* 
ir Mrs. Bloomberg, kooperaci
jos namų Bronxe direktorės, 
pranešimų. Abudu papasakojo 
apie didelę naudą, kurią tei
kia tie namai jų gyventojams.

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

Gali būt lietaus; vėsu; vi
dutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 45° F.

Šiandie saulė teka 5:27, lei
džiasi 8:03. Mėnuo teka 1:35 
ryto.

Kaina 3c

Socialistų Internacionalas taip
jau Įspėja pasaulio reakcinin
kus, kad milijonai darbininkų, 
susiorganizavusių po socializ
mo vėliava, visomis savo pa
jėgomis kovos prieš bet ku
riuos kontrrevoliucinius bandy
mus atstatyti senąją Rusiją.

Trokšdamas išvysti Rusiją
laisvą, iir remdamas Rusijos 

darbo žmonių masių pastangas 
pagerinti dabar viešpataujan
čią ten bolševikų tvarką, So
cialistų Internacionalas kartu 
pabrėžia, kad svetimos valsty
bės turi dagi su dabartine ne
laisva Rusija išlaikyti norma
lius diplomatinius ir ekonomi
nius santykius, ir atsišaukia į 
socialistų partijas neleisti sa
vo valdžioms nutraukti oficia
lių santykių su Rusija.

Kazen dar papasakojo, kad jis 
gaunąs daug paklausimų iš vi
sų krašto dalių apie tuos ko
operacijos namus; gaunąs pa
klausimų dagi iš apdraudos 
kompanijų ir didžiulių re.al- 
estate firmų, kurios projektuo
jančios statyti panašius koope
ratinius namus.

Amalgameitų bankai
Adolph įleki, New Yorko 

Amalgameitų banko pirminin
kas, savo pranešime pasakė, 
kad newyorkiškis Amalgamėi- 
tų bankas darąs tokios pat įta
kos finansiniam pasauliui, kaip 
kad Amalgameitų unija darbo 
pasauliui. Amalgameitų bankas 
New Yorke, norėdamas suteik
ti daugiau naudos savo dlepo- 
zitoriains, padidino nuošim
čius už depozitus iki 4%, o 
dėl to ir depozitai greitu laiku 
pakilo iki 10 milijonų dolerių. 
Tatai privertė ir kitus New 
Yorko 'bankus nuošimčius de- 
pozitoriams padidinti. /

Amalgifųieitų bankas Chica- 
goj to negali padaryti, kadanę 
gi ten yra Įstatymu nustaty
ta, kurį nuošimtį bankai turi 
mokėti už depozitus.

Lotiniško alfabeto {ve
dimas Sovietų Sąjun

goje
MASKVA, geg. 18. — Va

dinamas “centralinis komitetas 
lotinų alfabetui įvesti” pietų 
Rusijos ir centralinės Azijos 
tautose, kurios ligšiol vartojo 
arabišką šriftą, jau savo dar
bą ten pabaigė ir dabar visą 
savo štabą perkelia iš Baku 
į Maskvą.

Sovietų valdžia nori ir rusų 
vartojamą “kirilicą” pakeisti 
lotinišku alfabetu.

Dinamito sprogimo už
mušti šeši asmenys

UNION, W. Va., geg. 18.— 
Akmenų laužykloj, netoli nuo 
čia, vakar dinamito sprogimo 
buvo užmušti du darbininkai, 
vienas vaikinas ir trys neto
liese žaidę vaikai.

Krakove mirė žymus lenkų 
rašytojas Vladislavas Orkan.
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Rangoon, Burmos sostinė, kur, įvyko žemės drebėjimas, žuvo keli desėtkai žmonių

Rusijai gresia badas; 
tik pusė sėtinų že
mės plotų teapsėta
Jau dabar maisto stoka; gin- 

damies bado, ūkininkai nie
ko neparduoda; nerimas rau
donoj armijoj

BERLYNAS, geg. 18. — Iš 
Rusijos vėl ateina labai nera
mių žinių. IMaisto produktų sto
ka ima vis skaudžiau pasireik
šti, ir Rusijai gresia baisaus 
bado šmėkla.

Pieno, kurs pastaruoju laiku 
buvo užgintas var.toti suaugu
siems, buvo galima gauti bent 
mažiems vaikams, pagal tam 
tikras kortas. Dabar jau nei 
to vaikams nebepakanka. Ei
nant ką tik išleisiu patvarky
mu, pienas daigi mažiems vai
kams leista parduoti tik tris 
kartus savaitėje. Kai dėl mė
sos ir kitų riebalų — sviesto, 
taukų, aliejaus — tai jų vi
sai nebegalima gauti nei Mas
kvoj, nei kituose Rusijos mies
tuose.

Kaip (bebūtų bloga padėtis 
dabar, artimoj ateity ji turės 
dar labiau pablogėti. Tai ma
tyt iš didelio susirūpinimo ofi
cialaus sovietų organo Izvies- 
tija, kuris pastarajame savo 
numery prisipažįsta, kad žemes 
ūkio padėtis esanti labai liūd
na. Šį pavasarį iš tikro te,ap
sėta vos pusė žemės plotų, ku
rie turėjo būt apsėti. Iš numa
tytų apsėti 80 milijonų hekta
rų žemės, apsėta tik 44 mili
jonai hektarų.

(
(Aišku, kad tik stebuklas ga

li išgelbėti Rusiją nuo gresian
čio j ai 'bado.
^Valstiečių baimė, kad jie ir 
jų \eimos neturės ko valgyti, 
yra taip didelė, kad jie dabar 
visai atsisako parduoti bent da
lelę to trupučio produktų ir 
daržovių, kiek dar jie turi.

Toki yra bolševikų vikįna- 
mos žemės ūkio kolektivizaci- 
jos vaisiai. Ir, tartum tos ru
sų valstiečiuose viešpataujan
čios desperacijos nuotaikos at
balsis, maskviškių laikraštis 
Krasnaija Gazeta, vyriausias so
vietų kariuomenės organas, pa
sakoja, kad raudonosios armi
jos kareiviuose, kurie milžiniš
koj daugumo juk yra valstie
čių vaikai, augąs nepasitenki
nimas, nerimas, ir stiprėjanti 
opozicijos nuotaika. ,

, r t _
Linčo teismas. — Baltųjų go- 

vėda Honey Grove, Tex., su
degino vieną negrą, Georgę 
Johnsoną, užmušus] savo * šei
mininką, farmerį Fortenberry.

Iškilmingos tyrinėtojo
> Nanseno laidotuvės

OSLO, Norvegija, geg. 18. 
— Miręs andai garsus norve
gų tyrinėtojas Fridtjof Nansen 
vakar buvo čia su didžiausio
mis iškilmėmis palaidotas. Jo 
kapas buvo apkrautas gėlėmis, 
atsiųstomis Ibeveik visų pasau
lio valdžių, jų (tarpe sovietų Ru
sijos ir Jungtinių Valstybių. 
Laidotuvėse (Dalyvavo pats Nor
vegijos karalius Haakonas VII, 
kabineto ir parlamento nariai 
ir diplomatiniai svetimų val
stybių atstovai.

Komunistai Varšu
voj užmušė darbinin

ką, kelis sužeidė
VARDUVA, geg. 18. — Var

šuvoj Įvyko kruvinos mušty
nės tarp komunistų ir socialis
tų batų siuvėjų. Vienas dar
bininkas, socialistas Heibrad- 
tas, buvo užmuštas, keli kiti 
sužaloti ir daugelis suimti.

Muštynių priežastis buvo ta, 
kad socialistinė, batsiuvių uni
ja atsisakė eiti 'į streikų, kurį 
paskelbė komunistinė batsiuvių 
unija. Del to komunistai puo
lė batsiuvius socialistus ir vie
ną jų nukovė, o keletą kitų 
sužalojo. Atvykus policija dau
geli muštynių dalyvių suėmė.

Rakietų varomų maši
nų išradėjas užmuštas

BERLYNAS, geg. 18.—Tra- 
ginga mirtim mirė vakar Max 
Valier, žinomas rakietų varo
mų automobilių ir rakietų va
romų aeroplanų išrac^ejas. Jam 
besirengianit daryti bandymus 
su naujo modelio rakietų va
romu automobiliu, įvyko smar
kus sprogimais, ir Valier buvo 
vietoj užmuštas. <

Pilotas ir pasažierius 
žuvo lėktuvui nukritus

AiDRIAN, Mieli., geg. 18.— 
Netoli nuo čia vakar nukrito 
aeroplanas. Pilotas Ray Allen 
ir jo pasažierius Virgil Thur- 
man, žinomais Detroito butle- 
goris, užsimušė.

———------ -—y 1 ■

Ex-kaizeris Vokietijoj?
FlSSENAS, Vokietija, geg. 

18. — Policija tyrinėja girdus, 
pasklidusius visaane Reino kra
šte, busią kažkas Essenė ma
tęs buvusį Vokietijos kaizerį 
Vilhelmų kompanijoj su vienu 
Kruppo kombinato direkto
rium.

Francuzų kariuome
nei įsakyta apleisti 

Reino kraštą
PARYŽIUS, geg. 18.—Fran- 

cDjois vyriausybė vakar davė 
jsiakymą savo okupacinei armi
jai tuojau pradėti evakuoti pa

skutinę okupacijos zoną Reino 
krašte, kadangi Vokietija yra 
išpildžius visas reikiamas są
lygas Youngo reparacijų pla
nui priimti ir jau padėjo Tarp
tautiniame reparacijų banke 
visų savo skolų pripažinimo ccr- 
tifikatą.

Tuo tarpu kai Franci ja; da
vė įsakomus galutiniam Vokie
tijos teritorijas evakuavimui, 
Tarptautinis reparacijų bankas 
buvo formaliai atidarytas, o 
reparacijų komisija, kuri per 
šešerius metus veikė einant 
Daweso planu, automatiškai sa
vo dienas pabaigė.

Kunigas, šovęs savo pa
rapijiečius, nuteistas 

1-14 metų kalėti
0TTAWA, III., geg. 18; — 

Mendotos metodistų bažnyčios 
kunigas James Wilson, kuris 
kėsinos nušauti savo zakristi
joną Amosą Elliottą ir jo žmo
ną, bet tik juos pašovė, vakar 
buvo nuteistas kalėjimui nuo 
vienų iki 14 metų.

Kunigas Wilson šovė., savo 
parapijiečius dėl to, kam jie 
nenorėjo atiduoti jam ji kom
promituojančio meilės laiško, 
kurį jis buvo parašęs vienai 
savo parapijiečių, našlei Wag- 
nerienei.

Rusų mokslininkai at
kasė nežinomų miestų
SEVASTOPOLIS, Krimas, geg. 

18. — Rusų archeologai rado 
netoli nuo čia senų senovės 
miestą, gyventą ligšiol nežino
mos žmonių giminės. Moksli
ninkai rado sarkofagų su griatb 
čiais žmonių, daug didesnių nei 
šiandie gyvenančių. Manoma^ 
kad tas miestas atstovauja iš
nykusiai civilizacijai, buvusiai 
dar prieš graikų-romėnų erą.

Varšuvoj suėmė 100 ko
munistų unijos narių
VARŠUVA, geg. 18. — Po

licija puolė* čia komunistinės 
batsiuvių unijos centrą ir su
ėmė šimtą mitingavusių ten uni
jos vadų ir narių.

(SIPRINGFIEIJ2>, S. D., geg. 
18. — Užpuolęs bulius vakar 
mirtinai subadfc turtingą vie
tos fąrmerj Jojiną Slaterį.

Rusijos geležinkelių 
tarnyba blogiausia 

pasauly
RYGA, geg. 18. — Maskvos 

laikraštis Ekonomičcskaja žizn 
sako, kad Rusijos geležinkeliai 
taip suklerę, kad jie jau įsi
giję vardą blogiausių pasauly.

Laikraštis sako, kad per de
šimti dienų Maskvos-iPermėS 
linijoj buvo 21 incidentas, ku
riuose buvo žmonių užmušta ii 
sužalota; 179 atsitikimuose 
traukiniai buvo sustoję dėl su
irimų; 8 traukinių1 susidūrimai; 
21 ištrūkimas iš bėgių ir 22 
ašių sulūžimo atsitikimai.

Vyriausia tų nelaimių prie
žastis, pasak laikraščio, tai — 
maisto krizis ir darbininkų ne
pasitenkinimas.

3 metų vaikij/ įkrito į 
verdantį vandenį

PANEVĖŽYS. — Balandžio 
mėn. 5 d. vakare kepykloje p. 
Segalio išvirus baronkas kati
las su verdančiu vandeniu bu
vo nuo ugnies nuimtas ir pa
statytas ant grindų. Prie ka
tilo priėjo kepyklos savininko 
3 met. vaikas ir darbininkų 
nepastebėtas Į katilą įkrito. Iš 
katilo buvo ištrauktas dar gy
vas, bet rytojaus dieną, mirė.

Voldemaras bijo sumai
šyti savo knygų

. KAUNASI — Jau prieš Vely
kas laikraščiuos pasirodė žinių, 
kad Vokjemarui esą įsakyta ligi 
balandžio 23 d. apleisti Banko 
romus, t. y. surasti kitą butą. 
Bet p. Valdemaras negalįs da?, 
bar turimo buto apleisti, nes 
keldamasis į kitą butą sumai
šysiąs savo knygas. Tačiau per 
Velykas Voldemaras net ketu
riese vaikščiodamas ieškojos 
buto.

Bražilijos laivas žuvo
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, geg. 18. — Bevieliu pra
neša, kad juroj ties Rio Grande 
do Sul ]>askendb brazilų kro
vinių laivas Icarahy. Kas atsi
tiko su jo 36 įgulos žmonėmis, 
žinių nėra.

PERNAMIBUKAS, Brazilija, 
geg. 18. — Transatlantinis fran- 
euzų lakūnas- Mtrmoz išskrido 
iš čia į Buenos Aires.

Paskutiniai indėnai. — Gy
ventojų surašinėjimas parodo,* 
kad Scminolų giminės indėnų 
Floridos valstijoj belikę viso 
468 asmenys.

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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Tarptautinio anglia
kasių kongreso rezo

liucija prieš karą
KR A KOVAS, Lenkija, geg. 

18. — (Laikomas čia tarptau
tinis kasyklų darbininkų kon
gresas priėmė vykdomojo ko
miteto pasiūlytą rezoliuciją 
kreiptis į Tarptautinį Sindika
tą Ams'terdame su prašymu, 
kad butų apsvarstyti visi ga
limi budai neleisti gresiančiam 
karui įvykti.

Kongresas pareiškė nuomonę, 
kad visuotinis dvidešimt ketu
rių valandų streikas visuose 
kraštuose butų geriausia de
monstracija prieš karą.

Teisėjas už žmogžudy- 
bę eina 3 metus 

kalėti
DALLAS, Tex./ geg. 18. — 

Texas apeliacijų teismo teisė
jas John Bbady, 60 metų am
žiaus, kuris buvo įsimylėjęs sa
vo stenografę, Miss Lehlia 
Highsmith, 26 įnertų amž., ir iš 
pavydo peiliu nudure ją savo 
ofise, vakar buvo nuteistas tre
jiems metams kalėjimo.

3 užmušti komunistų 
fašistų muštynėse 

Berlyne
BERLYNAS, geg. 18. — Va- 

kar čia įvairiose miesto dalyse 
įvyko kruvinų muštynių tarp 
komunistų ir fašistų, per ku
rias trys asmenys buvo užmu- 
gfL Susikirtimai įvyko abiem 
(pusėm grįžtant namo iš savo 
politinių mitingų.

Lietuvos pasiuntinio 
žingsnis Vokietijoje
BERLYNAS, IV. 25. (Elta). 

— Visi Vokiečių laikraščiai pa
žymi, kad Lietuvos nepaprastas , 
pasiuntinys ir įgaliotas mini- 
steris Vokietijoj p. Sidzikaus
kas kreipėsi i vokiečių vyriau- 
sybę dėl Vokietijos agrarinių 
muitų pakėlimo ir tuo reikalu 
išvažiavo į Kauną.

Vokiečių radio taip pat pra
nešė apie Lietuvos niinisterio 
Berlyne žygį. Radio .pranešime 
pabrėžiama, kad ministeris ypa
tingai protestavęs prieš muitų 
pakėlimą kiaulėms ir bendrai 
nurodęs, kad muitų pakėlimas 
esąs priešingas Lietuvos inte
resams ir skJandjiems prekybi
niams santykiams tarp abiejų 
šalių.
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konstituciją beveik am
žinau. O vienok niekui

Maudy- 
bet kad 
tai jau-

palietė m 
visą Amo

Lošė vei- 
programo 
išėjo dr-

be alaus nenu-
1 turime jį kaip

apie 
mes

Babravičiaus 
Koncertas

sve 
turi

rau
gėjo 
sau.

pėsčias keliauti į 
. Mes jo visai nepasi- 
Koresp.

y mine 
žius.

Onos Vilkiutčs 
Koncertas

Bet 
užvaldę

p Chicagos 
Lietuvių

Pora žodžiu L. Pruseikai

Čia buvo progos 
kolonijų 
F. Raš-

NEŽIURINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA j ‘ “ *" * . - - . . “

kraujo, odos, ligasį žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia 
jis jums galį padaryti. y- -- ‘ '
tūkstančius ligoni ‘ 1
OFISO VALAND 
4200 Weat 26 St,

nežinau bus

; išdžiuvėliai 
s;?iko, sausieji

žino? — Gal Lietuvos 
turėsime dvi Amerikos 
vaiti: Marijoną ir Oną. 
gali būti...z

Bet kas bus už dviejų 
jų’ metų 
Tačiau 
tvirtinti

ateityje, nes 
duodama in- 

ehoras taptų 
Sąjungos na-

karalaites karūną. Kaip žino
me, pernai vasarą buvo išrink
ta panele Dėdynai'tė, bet šie
met jau yra' ir daugiau priau
gusių gražių merginų. Jos taip 
pat turi progą laimėti.

Visi dalyvaukite vir 
tame piknike

kad Kliubas 
vietą, kad įsi- 

Babar radio bran- 
roja, bet labai ge

ra dio kliub- 
Januoliai galės smagiai 

klau-

jų. Jau jisai grįžta i sveika
tą. Kol žmogelis gulėjo pata
le, tai " nė vienas tavorščius jo 
nematė; ir neatlankė; kai pra
dėjo sveikti, tai pradėjo ata
kuoti su bolševizmu. Mat, ta- 
vorščių tikslas yra vėl prip.> 
sakot visokių teorijų be jokios 
naudos. P.’

IŲm atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė., 

A. KASIULIS, savininkas

kaip ten nebūtų, už
muš yra

Phone Virginia 2054
JOSEĘH VILIMAS

NAMŲ STA1YMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, ILL.

Kadangi ne tik SLA. 60 kuo
pos nariai, bet abelnai visa lie
tuvių visuomenė yra susidomė
jusi busimu SLA. Seimu Chi- 
cagoje, todėl SLA. 60 kuopa 
rengia didelį pikniką, kuris į- 
vyks birželio 8 d. prie Kriuket 
ežero. Tai bus paskutinis pa
rengimas prieš seimą. Tame 
piknike musų atstovai pasikal
bės, pasitars su vietos lietu
viais ir atsisveikins, nes jau 
daugiau nebus prbgos prieš 
seimą susieiti. Piknikas ir tuo 
dar bus žingeidus, kad jame 

Michigano lietu- 
gražublių kontestas. 

kviečiamos daly- 
i Grand Rapidso,

Teatras.— šaukiamas svarbus 
susirinkimas. —Koncertai. — 
Komunistų plepalai.

nera. Na, ir
— nieko nėra 
ra pinigų 
nių... ir 
gerbiamieji 
venti Amerikoje 
lotui Olšauskui Kauno kalėji
me. Ir...

O, kas bus, kad nėr alaus — 
Kuo gi vyrai gerkles plaus’ 
Nes, munšainas per maenus 
O ir gerti ne skanus.
O, kas bus kad nėr alaus — 
Kurgi moters gerti gaus — 
Ar pri troškę burės mirt?
Ve kas bus, kad nėr alaus— 
Kits negėręs galą gaus.

Pustapedis.

Tavorščiai pasakoja 
nriversiu iežednievnos 
ją talpinti K. Klim 
denciją “Vilnyje”, 
nas tavoršyi.Fims < 
tą. Jis sako: Jūsų 

darbininkų

Delegatais i Sei- 
7 raudonukai. Po 

rinkimų kuopos pirmi- 
Kazys Čivinskas ir fi- 
sekretorius P. Rauktis 
skundą Pild. Tarybai ir 
ė: ką reikia daryti? Ma- v V

kuopos viršininkai pabi-

giau 
bus 
per 
strukcijosj kad 
Proletarų Meno 
riu. Bandys dar jie ir kitokių 
reikalų surasti. Trumpa atei
tis parodys ar choristai griež
tai atmes komunistų piršlių 
reikalavimus, ar virs jų įran
kiu. Dar turiu pažymėti dai
navimą solo p. K. Kisieliaus. 
Teisingai yra išsireiškęs vienas 
iš Chicagos lietuvis, sakyda
mas, Chicagoj tokį . dainininką 
nei su lazda neužvarytum ant 
yteidžiaus dainuoti. Kad dai
nuoti, reikia turėti gerą ir iš
lavintą balsą, 
stoka

Pusžcmaitis rašė gazieio.jc, 
buk priešai skundžią policijai 
garažą. Kas gsb policijai skų
sti, jei garažo viršytos taip su- 
sibroliavo su policija, kad ant 
Eankieto buvo pakvietę 
ciją patys iir net prašė 
toną būti.

parapijos svetainėje, 815 
Avė. Kam tas reikalas 
, kviečiami suseiti.

4 d. p pietų Turners 
suruošta koncertas, 
ir šokiai Lietuvos 
Seserų D-rės. Tos 
pačiu vardu choras 

programą. Laike pro- 
bandė kalbėti p. Pr. Sta-

Gegužės 11 d. pas mus 
lietingas oras, iri 'tą rytą aš la
bai saldžiai miegojau. Bet štai 
pasigirdo telefonas. Tai skam
bino mano geras pažįstamas, 
klausdamas, ar aš busiu jo ren
giamoj partėj dėl ponų Banių. 
Pažinau F. - Raščiaus balsą ir 
linksmai pareiškiau, kad su 
mielu noru atvyksiu. Nieko 
nelaukdamas išsiruošiau ir su 
savo šeimyna pribuvau į pa
skirtą vietą. Tai buvo jau apie 
1 valaną po pietų. Buvo priva
žiavusių gerokai automobilių,— 
viso, regis

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Sfc _ Erskine

Komunistų importuotas vei
kėjas per “Vilnį” kad rašo, tai 
rašo,—ir vis apie buvusį pasek
mingą koncertą bal. 27 d. Tu
riu pasakyti, kad ne tiesa, kas 
ten rašoma, žmonių vietinių 
visai mažai atvyko. Iš visos 
apielinkės publika buvo žvejo- 
joma,—ir tai jos nedaug tesu
sirinko. Džiaugtis tuo, kad 
vienas prisigėręs komunistas po 
stalu nuvirtęs gulėjo, tai jau 

šis-nei tas. Dar to nepa- 
Jis kalba buk kiti nei 

nei dr-jų neturi, .— 
komunistai vieni. Juok- 

Vėl nusiskundžia buk 
randasi komunistų pri- 
ir mano dėti pastangai 

vietos

Nuo pirmos prasidės šo- 
prie gero orkėstro, kuris 
lietuviškus ir amerikoniš- 
šokius. Kiek vėliau bus 

motorinių botų lenktynės, ir 
šaip darys visokias baikas su 
betukais ant ežero. Tą visą 
atliks Michigan Wheel Cd. Apie 
ketvirtą valandą bus gražuolių 
kontestas, kur visa susirinkusi 
publika turės progos vieną iš 
daugelio lietuvaičių pasirinkti

kad jie 
redakci- 

korespon- 
Mat, K. Kli- 
daro sarma- 
' “Vilnis” va

dinasi darbininkų laikraščiu, 
;et mano bešališkai parašytos 
korespondencijos ne talpinote, o 
redakcija nepranešė kodėl jos 
netdpinate. It tarp tavorščių 
■prasideda pyktis dėl netaipiiii- 
no Klimo korespondencijos. Aš 
manau, kad jie susipeš tarp 
savęs, kaip dėl dviejų chobų 
suvienijimo.

neužimsiu 
didenybės 
Draugijos 
vieną skirsnį ar pariigrafą, ku
riuo pasiremiant butų galima 
man žodžio laisvę suvaržyti. O 
gal jau “dideliems” vadams, 
kaip yra sakoma, niekas įsta
tymų nerašo: kiekvienas jų žo
dis, — kitiems yra įstatymas 
Visaip juk gali būti. Bet ka
dangi aš jokių diktatorių nepri
pažįstu, tai Pruseikos smerki- 

manęs nei kiek negąsdina’.
—K. Beniušis.

taip, taip kam tarnaujat ko
munistų partijai? Manau, kad 

klaidą padaryta ir dau- 
to neatsikartos. Choristai 

atsargesni 
“Vilnį” jau

Kam Atsilikti?
Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jųa pradedate atsilikti 
priefi darbo dienos baigą? Vei
kiausia jūsų virSkininio siste
ma yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugražins 1 nornialunit} jū
sų vlrAklnlmų ir pašalins tų 
nuovargio jausmų. Suteiks jums 
naujų energijų, naujų nervų jfi- 
£ų. Klausk savo aptiekininko.

. rengiasi šįmet 
Lietuvą, pasakė 

Girdi, ką jie 
debatų laižyti. 

Ne, p. Staponaiti, turiu pasa
kyti, kad kaip Tamsta čion li
kęs nelaižysi čebatų, taip tie 
lietuviai 
to nedalys 
kur tauški, — 
esąs. Kultūringi 
nesielgia. Girdi, 
rą griaunąs.
<li, chorui

netikusi

Gegužės 21 d. bus koncer
tas, — ^atsisveikinimo koncer
tas. P-lė Vilkinto yra nusita
rusi vykti į savo( tėvų žemę. 
Vyksta į ten ne smalsumo tik
slais. Ji yra pasiryžusi eiti 
prie užbrėžto tikslo: tapti pro
fesionale .daininin’ke.

Taigi gyvendama Lietuvoj ji 
turės progos aplankyti ir kitus 
Europos kraštus ir giliau išstu
dijuoti muziką. O paskui... Kas

Operoj 
lietu- 

Visaip

rengiama 
vaičių 
Lietuvaites 
vauti ne tik 
be ir iš visų Michigano miestų. 
Kartu' su gražuolėmis meldžia
me ir daugiau lietuvių atva
žiuoti į šį linksmą pikniką, nes 
retai tokių įvyksta’. Ypatingai 
bus įvairus programas. Prieš 
pietus bus bolgeim. SLA. 60 kp. 
tymas loš su kitu lietuvių /ty
mu. 
Idai 
gros

ciau sumaniai ir 
rydami biznį, jie 
į trumpą laiką 
Abudu nusipirko 
biznį ir įsigijo po namus. Tai 
tikrai retenybė, kad lietuviai 
gali taip gražiai partneriais 
sugyventi. ,

Dabar ponai Baniai vyksta į 
Lietuvą kokiems keturiems mė
nesiams vakacijas praleisti. Tad 
jo buvęs partneris, su kuriuo 
jis visą laiką kuopukiausiai su
gyvena, sumanė surengti išleįs- 
tuvių partę. Sukvietė jis, 
taip sakant, visą Kenoshos lie
tuvių poniją ir gerus pažįsta
mus. Visi linkėjome ponams 
Baniams laimingos kelionės ir 
linksmai praleisti kelis mėne
siu savo gimtinėj.

Man teko dalyvauti daugelyj 
parčių, bet ši buvo tikrai viena 
iš šauniausių 
susipažinti Su kitų 
svečiais. Ačiuoju p.
čiui už surengimą tokios šau
nios pramogos, o ponams Ba
niams linkiu laimingos kelionės 
Į Lietuvą. Baniai, rodosi, ap
leis Ne,w Yorką gegužės* 28 d.

—Buvęs Kenoshietis.

nei 
kanka 
pritarimo 
tiktai 
darys! 
mažai 
tarėjų 
klaidinti vietos darbininkus. 
Lietuviai žino, kas jus esate, 
vien iš to galima suprasti, kad 
bijote pasisakyti kuo esat. 
Dangstosi “darbininkais”.' Iš
eina, kad tik tas darbininkas, 
kuris pritaria komunistams, o 
kuris nepritaria,—tegul dirba' į 
parą ir visas , 24 valandas, bet 
nedarbininkas. Tiesą sakant, 
tik kvailiai tokius niekus skel
bia, bet ne rimti žmonės.

Gal būt bandys 
kalbas. Geriausia neiti 
parengimus. Tegul keli 
rinkų ir perplyšta berėkauda 
mi! Tas veikėjas gali sau svei 
kas, kad ir 
Kenoshą 
gesim.—

kad 
. kad ant trusto 
ėl kad atėjęs po-

Kas- 
taip' da- 

gatvės 
organiza- 

atsiveda į 
daro Pild. 
rinkimus. 

Jurgeliutė, 
davė jiems 

kad dar jie 
gali padaryti delegatų perrinki
mus, jeigu nori Seime dalyvau
ti. Tačiau jie perrinkimų ne
padarė. Gegužės 4 dieną, jie 
laikė savo kuopos susirinkimą 
ir perskaitė Cenčro sekretores 
laišką, bet perrinko tik vieną 
delegatą. Vietoje tavorškos 
Merės Jasčikienės, išrinkta ta
vorščius Senkus. (Mat, balan
džiu 6 dieną jia per rinkimus 
neapsižiurėjo, kad Jasčikienė 
buvusi suspenduota. Ir jos su
spendavimas dar buvo nepasi
baigęs). Bet ir dabar perrenkant 
delegatą, apsilenkta su konsti
tucijos patvarkymais. Siame 
2-rame susirinkime, nors jau 
jie turėjo laišką nuo Centro 
sekretores, bet visiems kuopos 
nariams apie tai nepranešė ir 
atviručių neparašė. Narių į su
sirinkimą atsilankė suvis ma
žai. Rašėjai skundo, pirminin
kas ir sekretorius, tai jau at
siėmė tiek ir tiek. Visi tayorš- 
čiai patys tarp savęs labai gra
žiai bolševikiškai išsibarė. Pa
dare išpažintį iš viso savo ko
munistiško gyvenimo. Visas pa
pildytas kaltes-griekus kuoščy- 
riausiai išpažino, kur til- 
ką padare. Ir taip musų 
donieji griešninkai nieko 
nenuveikę, išsiskirstė kas 

—Gerulių Ainis

Je;gu kalbame apie Chicagą, 
tai kalbėkime viską, kaip yra. 
Matote čia daug ko yra.

čia amerikonai rengiasi p2h 
saulinei parodai. Taipgi ir Chi
cagos lietuviai nesnaudžia. Vi
si jie rengiasi dideliam karui, 
kiti tą karą vadinai Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje sei
mu.

Vieni tranšėjas kasa, kad sa
vo pozicijas atlaikyti. Kiti mo
bilizuoja kareivius iš visų A- 
merikos miestų. Rusijos karei
vių pulkas, gatavai priruoštas, 
stovi net Kalifornijoj. Iš čia 
jau karininkai atvažiuoja pėsti 
į Chicagą. Pačioje1 Chicagojė 
randasi Lenino mirties gvardi
jai. Jinai taipjau ruošiasi mū
šiui, ant lekilų liežuvius galan
da, nes jaučia, kad bus reika
linga. Kiti net vištos kiauši
nius geria, ha sltko, iš tokių 
kiaušinių gėrimo halsas trenk
siąs kaip iš kamuolių.

Na, tai tiek to — po karo 
pakalbėsime daugiau. Bet čia 
kita nelaimė, kuri 
tik Chicagą, bet ir

Gegužės 11 d. po pietų Tur
ners Flall šv. Kazimiero Dr-tė 
buvo suruošus 'teatrą, 
kalą “Pleputė”. Po 
turėjo šokius; viskas 
tos naudai.

čionai Račine manoma suda
ryti iš visų esančių tautiškų 
grupių, jųjų patriotinių orga
nizacijų, tarptautinę organiza
ciją. Tuo reikalu rūpinas vie
tos amerikonai veikėjai. Yra 
šaukiamas pasitarimo susirin
kimas visų lietuvių, kurie sto
vi prie veikimo. Susirinkimus 
bus gegužės 20 d. 8 vai. va
kare, į 
Park 
apeina

Geugžės 
Hali buvo 
vakarienė 
Brolių 
dr-tės 
išpildė 
gramo 
ponaitis. Iš jo kalbos^ buvo 
galima suprasti, jog jis yra už
pykęs už tiesos pasakymą. Mat, 
korespondentas per ‘Naujie
nas” pranešė, kad L. B. Tr. 
S. Dr-tės choras tarnauja ko
munistuojančiai aidi jai, nes šis 
choras bal. 27 d. pildė progra
mą. Ir kaip 'nepykti, jej ne 
tas kofesp., 'tai nei lapė nebūtų 
lojus. 0 dabar, kai kurie cho- 
ris'tai atsisakė ir neatėjo dai
nuoti.

Vietos lietuviams, kurių dik- 
tokas būrelis 
aplankyti 
“komplimentą 
ten važiuoja

užkimę įtaikykite per nak
tį, o kitą .dieną jau bus galima 
gerti.

Well
mirškime tą alų. P 
ir <laugiau trobelių

I Tie musų “brangus draugai” 
komunistai “Vilnyje” su ašaro
mis verkia, kad, Anglijai ne- 
išsikraustanti iš Indijos ir ne
leidžianti indusams patiems val
dytis. Ir to Yie gana: dar už 
riaušių kėlimą indusus mušan- 

Eikirai, sakau, ta* Anglija 
yra kaip kokia monkė — pa
sižiūri' į Rusiją ir elgiasi taip, 
kaip sovietų matuška. Matote, 
Anglija tut-but nori padaryti 
su Indijai 'taip, kaip Rusija pa
darė su Gruzija.

Ale ką čia kalbėti 
llmus tr ube liūs, kad 
;me savų po nosimi.

Čia vieni dejuoja, 
darbo. Antri 
geria. Treti 1 
Hclninkss numušė nuo katiliu
ko paipas. Dar kiti — kad pa
ros surengti sunku, ha pinigų 

o šimts pypkių 
nėra darbo, ne- 

, nėra molto, nė apy- 
net korkų* Tai jau, 

(hug praščiau gy
nė kad pra-

ruoš'ti pra- 
i jy 
susi-

WIWG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISA S LIGAS V YRU IR MOTERŲ__________

Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ųžnuodijimą 

nugaroje, kosėjimą,, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas.
i ir persitikrinkite, ką 

i. Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė 
Patarimas dykai.
nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedčliomis iki 12 d. 
kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

“Laisvės” No. 80 L. Pru- 
seika teikėsi pasakyti man pa
mokslą ir pasmerkti1 už bėgimą 
į “Naujienas” prieglaudos ieš
koti bei naudojimą ALDLD 217 
kuopos vardo. Aš norėčiau 
žinoti vieną dalyką: kieno į- 
galiotas Prūsei ka 'taip autorite
tinga: kalba. Kiek man žino-

ar tri- 
— negalima pasakyti.

beveik tikrai galima 
jog seredoj, gegužės 
Lietuvių Auditorijoj 

įvyks Šaunus p-lės Onos Vilkiu-
tės koncertas. (’hieagiečiai
tad privalėtų kuoskaitlingiau- 
sia į koncertą atvykti ir paak- 
stinti jauną dainininkę siekti 
savo tikslą. — N.

penkiolika automo
bilių iš Illinois valstijos ir apie 
tiek iš Wisconsin.

žiuriu, p. Baniui įteikiama 
puikus čemodanas ir dvi juodos 
katės. Reiškia, linkįama lai
mingos kelionės. Juk ir Lindy 
skrisdamas per okeaną pasiėmė 
katę. O kadangi p. Banis va
žiuoja ne vienas, tai jam į- 
'teikta dvi katės. Tai buvo 
jam tikras siurprizas.

Na, p. Raščius tuoj sufta- 
mandavo, kad visas būrys pri
valąs važiuoti į ponų Linkių 
ūkį, kuris randasi apie trys 
mylios nuo Kenoshos. čia mus 
labai puikiai priėmė ir pavai
šino gardžiais pietumis, o vė
liau ir vakarienę.

Ponai Linkai, kaip teko pa
tirti, yra gana puikus ir vaišin
gi žmonės. Jų ūkis galėtų bu- 
>ti tikrai puiki vieta piknikams 
ir išvažiavimams.

Dabar noriu keletą žodžių 
tarti apie ponus Banius ir Raš- 

Jie yra visų kenoshiečių 
gerbiami žmonės. Jie 
dirbę prie SLA. 212

C1US. I 
mylimi 
yra dau 
kuopos Dailės Ratelio. Bus apie 
desėtkas metų, kaip Raščius ir 
Banis užsidėjo biznį. Būtent, 
valgomu daiktų krautuvę. Kaip 
ir visų biznierių, taip ir šiųjų 
pradžia buvo gana sunki. Ta- 

sutikime va- 
palyginamai 
prasigyveno, 
po nuosavą

jam abiejų 
Už komunizmą ginčy- 

yes”, tinkamas, bet ne 
solo dainuoti. Aš " linkiu cho
rui bujoti ir gerai išmokti dai
nuoti, bet komunistų tarnavi
mui.—tift nepritariu. Tam( prie
šinas kiekvienas geras ir susi
pratęs lietuvis.

Ši kuopa turi 211 narių 
pusėtino didumo kuopa 
ant nelaimės, ją yra 
“Rosėjos tavorščiai”. 

kur tik ką nors šie 
užvaldo, paima į savo 
ten tikėtis gero, negalima. Jų 
darbai ir elgesiai visur vienodi* 
Rietenos, barniai, suktybės, — 
tai priprastas jų amatas. Ba
landžio 6 dieną įvyko šioj kuo
poje rinkimai Pild. Tarybos 
ir delegatų į Seimą. Į susirin
kimą jie atėjo gerai susiorga
nizavę ir atsivedė nemažai pri
tarėjų, taip kad jie už savo 
komunistinį kandidatų sąrašą 
i Pild. Tarybą surinko 135— 
137 ir 141 balsus. Balsavimuo
se suvis nesilaikyta konstituci
jos patvarkymų. I susirinkimą 
atsivesta ir nepriklausančių į 
SLA. žmonių. Jais buvo: Jur
gis Bulota, Juozas Kuzmickas, 
Ivanas Jasčikas rusas ir kiti. 
Komisaras Pov. Jurkonis bė
ginėjo po salę, agitavo ir užra
šinėjo balsus už saviškių kan
didatų sąrašą, O nuosakiuosius 
kandidatus visaip šmeižė. Kon
stitucija nusako, kad, “jei ku
ris narys negalėtų parašyti 
kandidato vardo, tai jis gali 
kreiptis prie pirmininko ir 
abiejų raštininkų”. Bet čionai 
ta darbą atliko komisaras Jur- 
konis ir kiti 
ma išrinkta 
šitokių 
ninkas 
nansų 
parašė 
užklaiii 
tomai, 
jojo nutylėti šitas savo kuopos 
komunistiškas šulerystes 
gi. girdėjo, ar matė 
rant? Prisirenka nuo 
nepriklausančių prie 
cijos žmonių, juos 
savo susirinkimą ir 
Tarybos ir delegatų 
Į jų skundą p- 
Centro sekretorė 
greitą atsakymą

Pereita savaite buvo 
bet maudynės dar nėra atda
ros. Jaunuoliai, nesulaukdčmi 
maudynių atidarymo, ėjo į Ch- 
lumet ežerą ir maudėsi. Van
duo ne šaltas; sakoma, galį 
maudytis per dienas 
tis ne kibai paranku, 
geresnės vielos nėra, 
n uoliai pasitenkina ii

ma, jis nėra Draugijos centro 
viršininkas, o kalbą kaip koks 
diktatorius. Jis visaip išnie
kina “Naujienas” ir lyg kuni- 
gužis liepia su jomis nieko ben
dra- neturėti. Well. aš nesu 
koks kūdikis ir nenoriu, kad 
man kas diktuotų su kuo aš 
turiu palaikyti ryšius, o su kuo 
ne. Ant galo, kuo pasiremda
mas Pruseika vaidina neklai
dingojo popiežiaus rolę?

Aš turiu pasakyti, jog ALI) 
LD konstitucijoj nėra nie vieno 
skirsnio bei paragrafo, kurs 
leistų viršininkams (ir dar ma
žiau pašaliečiams) varžyti 
Draugijos narių žodžio laisvę.

Norėčiau žinoti, ar Prūseika 
yra susipažinęs su konstituci
jos turiniu? Jei taip, tai prieš 
kurį jos patvarkymą aš nusi
kaltau ?

A s 
mintinai 
negaliu įžiūrėti saVo nusikalti
mą. Man taip pat keista atro
do, kad Pruseika pradėjo dva
siško vado rolę vaidinti. Tokiu 

regis, niekas neskyrė.
Bet šį kartą aš daug vietos 

Paprašysiu tik jo 
Pruseikos nurodyti 
konstitucijoj bent

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

parvažiavę į Lietuvą 
;. Ir kam tokius nie- 

pasirodai kuo 
žmonės taip 
koresp. cho- 
Ne, pone* 

kenkia toki 
vedaiha netikusi pojitika, 
pataikavimas komunistams. Sa
kote, mes “bepaityviai”. Jei'kaipo gražiausią ir suteikti jai

Juozas Mockus pradeda sveik
ti. Daktarai jau sakė jam, kad 
neužilgo galėsiąs eiti dirbti. 
J. Mockus buvo pusėtinai nu- 
sikankinęs po dviejų operaci-’ti

Sakoma, Golden Star 
bas paėmęs naują vielą kliu!) 
auzei. Butų gerai 
išsikels į kitą 
gytų radio 
giai nekali 
ras daigtas turėti 
i-iuzej 
laiką praleisti prie radio, 
šydam i muzikos meliodijų

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgias sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........   $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .......... ........................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................... ..........
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

P-no Baibravičiaus kdncęrtas 
įvyko sekmadienį, balandžio 11 
d., Lietuvių Auditorijoj, Bridgc- 
įlorte. Programas buvo duota 
geras ir (|ainos visos gięažios, 
nes p. J. Babravičiui dainuo
jant, jo halsu padabintos vi
sos dainos atrodo gražesnės. 
Bet kiekvienam vis kokia ge
riau už kitas puola širdin, į 
jausmu^. Taip ir man už vis 
goriau patiko “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka” ir “Nąklis 
svajonėms papuošta”. Del ko 
geriau jos patiko, nė pats ne
žinau. Rodos, kuo tai sko ji il
gos buvau joms; tai vėl lig 
ir priigulmingas prie jų; bet vis 
jos sužaivejo mane. <

Pirmos programo dalies pu
sėj pasirodė p. Petruševičius 
su savo skambiu smuiku. Pir
mą kartą teko man jį matyt. 
Ir stebėtinai puikiai jo ranko
se smuikas skamba, rado jam 
paklusnybę.

Antroje prograrho dsily tai 
p. Yozavitas su pianu puikiai 
aidėjo. Taipgi jis ir visą pro
gramą pianu lydėjo.

Magaryčioms Babravičius su
dainavo humoristišką dainelę. 
Koks ūpas pasidarė, tai visiem 
gal būt jau aišku'. Kažin ar ne
būtų gerai, jeigu p. Babravi
čius ir ateityje duotų pusę pro
gramų rimtų dainų, o kitą 

lengvesnių, sakyčiau, .su juo
kais. Aš manau, ksd lietuviš
koji publika butų jam labai 
dėkinga. P-nas Babravičius su
dainuoja iir tokias lengvesnes 

(Raineles, kaip praėjusį sekma- 
tdienį, puikiai.

Tik 'gaila, kad šiame kon
certe ne pilna salė publikos 
buvo pasigerėti dainos gražy
be, kuriai p. Ba;brąvičįus savo 

padabino
arba, kaip 

uždraudė 
pardavinėti apynius, moltą, Hon- 
kas, kamščius ir kitus galus. 
Na, ir pasakykite, kad tokie 
gudrus, kas’ reikia daryti?/

Aš j/u sugalvojau šiokį-to- 
kį skymą, bet 
geras.

Žinoma, mes 
rimsime. Todėl 
nors padaryti. Well, molto nė
ra, na; Jai galime dirbti iš duo
nos. B't»t gėrimas nebus kar
tus. Kur gauti apynių? Man 
pritarė, kad tabakas esąs labai 
karius iir tiktų šiam reikalui. 
O jau su kortomis, tai jokios 
bėdos nematau. Aš jums vi
siems galiu duoti patarimą: kai 
supilsite alų į ihonkas, tai už
kimšk i te jas pirštais ir taip
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” vasarinė 
ekskursija

Jungtinai su Chicagos žino
mais agentais pp. Baltučiu, 
Zolpiu ir Stulpinu “Naujienos” 
rengia šiai vasarai didelę eks
kursijų Lietuvon liepos (July) 
6 d. puikiuoju Cunard Linijos 
didlaiviu “A<|uaitania”. Eks
kursijai parinktas patogiausias 
laikas: mokyklos jau uždarytos, 
tad moksleiviai liuosi, kas ne
varžo šeimynų; juros tuo laiku 
ramiausios, oras visuomet gra
žus; iš įstaigų ir biznių lengva 
pasiliuosuoti. nes tai atostogų 
la'kas.

Laivas irgi parinktas kuopui- 
kiausis: garsioji “Aųuitania” 
netoli 46’ tūkstančių tonų di
dumo, keturlypių mašinų varo
ma, perplaukia juras su šešetu 
dienų. Įrengimai kopuikiausi.

Pagaliaus ir išplaukimo lai
kas labai parankus: “Aquita- 
nia” išplaukia iš New Yorko 
nedėlios (sekmadienio) nakty, 
lygiai 12 valandą. Keleiviai 
pralos sėsti į laivą 8 vai. va
kare. Vadinasi, važiuojantiems 
iš Chicagos, ar iš kitų tolymų 
miestų, nereikės baladotis po 
New Yorko hotelius. Užteks at
vykt į New Yorką nedėldienyj, 
liepos 6 ir iš stoties važiuot 
stačiai i laivo doką, atidut sa
vo valizas ir pasivaikščiot po 
miestą, ar palaukt doke iki 8 
vai., kuomet jau bus duoda
mas laive kambarys.

Gimines ir draugai palydovai 
galės išleist keleivius ir apžiū
rėt dovanai puikųjį laivą.

Town of Lake
Unity Lietuvių Pašelpos Klu

bas laikė mėnesinį susirinkimą 
gegužės 9 dieną Klubo svetai
nėje, 4558 S. Marshfield Avė. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas J. Vaišvila kai 8:00 v. v.

Unity Klubas narių turi virš 
penkių šimtų. Kliubas yra be- 
partyvis ir vienas stipriausių 
organizacijų ant Town of Lake. 
Turi savo namą, užlaiko savo 
buveinę (Club house) ir sve
tainę susirinkimams. Prie Klu
bo priklauso žymus skaičius 
jaunimo; ypač pastaruosius ke
lius mėnesius daug įstojo į 
klubą.

Pereitame susirinkime, gegu
žės 9 d.. įstojo šešiolika jau
nuolių. Taip kad šiais metais 
įstojo keturias dešimts čia gi
musių vaikinų.

Turiu priminti, kad tai yra 
paseka pašidatbavimo Alexo 
Butkevičiaus, kuris pašvenčia 
daug laiko tam tikslui.

Jau yra sutvertas base, bąli 
jauktas. Nors jauktas dar jau
nas, bet tikimasi susilaukt ge
rų lošėjų. Gauta leidimas iš 
South Park Commisioners 
praktikuoti ir lavintis Davis 
Suuare Parke, prie 45-tos gat- 
ir S. Paulina, kas seredą, kaip 
6:00 po pietų. Taigi kas norite 
pamatyti, kaip jie lavinasi, tai 
galite užeiti i parką minėtu lai
ku.

Prie Unity Klubo yra verta 
ir yra progos prigulėti kiekvie
nam Town of Lake ir apielin- 
kėje gyvenančiam jaunam vy
rui. Taipgi yra patartina, kad 
ir tėvai tam pritartų, nes jei
gu jūsų sūnūs prigulės prie 
Unity Klubo, tai jis ten pra
leis laiką gražiai Klube, susipa
žins plačiau su savaisiais, ga-

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - • • .

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

==========

lės lavintis atletikos žaismėse, 
nelaimei ištikus gaus pašelpos. 
Neprigulintis jaunimas prie or
ganizacijos neturi užsiėmimo, 
bastosi nuo vieno kampo prie 
kito ir pripranta prie blogų 
paroeių, —o iš to jokios nau
dos nėra.

Taipgi yra priedrmė kiekvie
no nario prirašyti prie Klubo 
kuodaugiausiai jaunimo ir pa
daryti Unity Klubą didžiausiu 
klubu Chicagoje.—F. Raila.

Roseland

dieną, ryte. Pamaldos prasi
dės 15 minučių iki 7 valandos.

Giminės ir draugai, kurie 
galėsite, meldžiami pribūti i 
bažnyčią pasimelsti.

Kviečia velionio vaikai.

Vištukų auginimas
Moderniška pramone

Viešas paklausimas

Ką veikia arba ką mano 
veikti Scenos Mylėtojų Rate
lis?

Girdėti žmones kalbant, kad 
jau Batelis miręs ir kad kū
nas, t. y. turtas, palaidotas pa
sekant komunistų papročių, ki
taip sakant — paleistas pave
ju.

Tad viešai klausiu valdybos: 
ar tai yra teisybė?

Kiek aš numatau, tai abejoju 
ar nėra žmonių liežuviai paleis
ti. O gal žmonės turi kiek 
pamato kalbėti: nes nuo sau
sio mėnesio pradžios, šių metų, 
dar nebuvo nei vieno susirin
kimo. Gi rodosi jų turėtų būti 
buvę keletas, nes darbų, rapor
tų ir pranešimų yra daug: se
nas iždininkas jau antri metai 
gyvena kitoje valstijoje, būtent 
VVisconsine; buvo išrinktas ki
tas iždininkas, bet jis turto 
negauna, bilų išmokėti negali; 
pinigai tebėra pas senąjį kasie- 
rių; įvyko keletas vakarų, kaip 
tai, vaidinimas veikalo “Močiu
tės suokalbis” — Roselande, 
Town of Lake ir Cicero j e. Kas 
atsitiko su tais vakarais?

Batelio nariai nieko nežino. 
O gal Ratelio valdyba mano 
veikti diktatoriškai ? Jeigu 
taip, tai valdyba padarytų di
delę kalidą, nes Ratelio nariai 
didžiumoje nepripažįsta nė Le
nino, nė Stalino tezių ir nori, 
kad viskas butų vedama tvar
kiai, kad butų laikoma su
sirinkimai, Ikad nariams 
butų žinoma Ratelio stovis, 
nes jie taipjau rūpestingai dar
buojasi, tai turėtų žinoti, kaip 
yra su Rateliu — ar dar jis 
gyvas, ar iš tikrųjų jau miręs.

Valdyba turėtų sušaukti mi
tingą. A. Ramonas.

Pamaldos už miru
siojo sielą

Kovo 31 deiną persiskyrė su 
šiuo pasauliu Medardas Kuke- 
vičia. Mirė jis Lietuvoje, 
Luokės parapijoj, Vertelų kai
me, sulaukęs 80 metų. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Elzbietą, dukterį ir keturius 
sūnūs.

Sūnūs Jonas su moteria So
fija ir sūnūs Simanas su mo
teria Barbora yra Lietuvoje, o 
Chicagoj gyvena sūnūs Teofi
lius su žmona, Stanislava ir sū
nūs Stanislovas nevedęs;1 Chi
cagoje taipjau gyvena duktė 
Emilija su vyru Bronislavu 
Mitchell (Micewicz), adresu 
4307 Kedzic avenue.

Už musų brangaus tėvelio 
sielą atsibus gedulingos pamal
dos Nekalto Prasidėjimo Pane
lės švenčiausios bažnyčioje, 
Brighton Parke, gegužės 21

“Naujienų” atstovas atlankė 
Fox Biver Hatchery (virtu
kams perėti įstaigą), kuri ran
dasi prie 63-čios gatvės ir So. 
G rovė avenue, Klgin, Illinois, 
idant pamatyti, kaip moderniš
komis priemonėmis veisiama ir 
auginama vištukai ir antukai. 
P-nas Bunge, įstaigos mene
džeris, suteikė daug įdomių in
formacijų apie tai, kaip jis ve
da biznį, ir tenka pasakyti, kad 
atlankymas šios įstaigos buvo 
tikrai vertas.

Perykla (hatchery), kuri, sa
koma, esanti didžiausia ir mo
derniškiausiai įrengta visoje 
šiaurinėje Illinois valstijos da
lyje, yra naujas iš cemento 
blokų pastatytas trobėsis, ir 
visi prietaisai žybėte žybh šva
rumu; visi prietaisai yra taip
jau paskutiniausių laikų išradi
mai. Peryklos įtalpa — 200,- 
000 kiaušinių. Vištukai, kurie 
išperima Fox Biver Hatchery i 
(perykloje) tikrai turi gerą 
pradžią.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at-
daraš kasdie nuo 8 v. ryto
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 

I

nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Daugelį dalykų gali sužinoti 
kiekvienas apie auginimą vištu
kų iš pasikalbėjimo su p. 
Bunge. Jisai pilnas informa
cijų apie tai, ikodel vieniems 
vištų auginimas sekasi, o ki
tiems nevyksta. Vištukų prie
žiūra, veisimas, maitinimas etc. 
yra klausimai, kuriais jis gali 
duoti juo geriausių patarimų.

Įdomaujantiems vištukų au
ginimu asmenims mes patartu- 
mem atlankyti Fox Biver Hat- 
chery (Fox Biver Peryklas).

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

R AMOVA'
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Green
Goddess”

Labai gražus ir sujudinantis 
veikalas
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

1! • •••;.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
pasirengi: jums patarnauti

| S. L. Fabian & Co. g

9 809 W. 35th St. !
Tel. Boulevard 0611 L

f B. V. Milaszewicz | 
Z 4600 So. Wood St. ?

Tel. Virginia 0117 |

X A. Grigas & Co. f 
g 3114 So. Halsted St. X 

Z Tel. Victory 4898

f B. R. Pletkiewicz ?
& Company $

Z 2608 W. 47th St. g
Tel. Lafayette 1083 Z

— - . • . — ■ -II-

| S. P. Kazvvell & Co. |

1 . 2839 W. 63rd St. Q
Z Tel. Republic 8899

| M. Rozenski & Co. Al

V 6542 So. Western Avė.
Tel. Prospect 2102 į

| W. H. Kelps |

Z 2419 West 69th St. ft

Tel. Hemlock 8099

z J. Yushkewitz |
| 2433 W. 69th St. 1

Tel. Prospect 3140 dA

§ M. J. Kiras |

X 3335 So. Halsted St. g

Tel. Yards 6894 Z

Z J. N. Zewert & Co. j 

i 5339 S. Central Avė. | 
W S. E. Cor. Archer and Central A 
A Tel. Prospect 8759

^Perkam, parduodam ir mainomi 
Znainus, farmas ir lotus. Greitas irA 

teisingas patarnavimas pas
f F. G. Lucas and Co. Z

Tel. Lafayette 5107

S J. J. Zolp 8

f 4559 So. Paulina St. X 

i Tel. Yards 0145

_ 3

I 
a 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar rienoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 

, tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurą ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalea — tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine Įlantu 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lonis, U. S. A.

MifraiOfs 

when Boothing lemo is u sėd! 
Right from the first touch, antiseptiev 
h^aling Žemo takes the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin affictions. Try 
it also for itehing, pceling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief'from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade v.’hen safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby whcrever you go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

HAS 
MADE COOD with

millionsl

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS

ŠIANDIE VAKARE
Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 

—Duos Lietuvišką Programą 
per

W.HrF.C. .

:<š

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę!!

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčhi ir 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti 

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

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO
14th Street & Western Avė.

cementą dėl beismento 
plasterį ir kalkes dėl 
visą darbą.

:X:

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
*

Pure — Economical
Efficient

MILLIONS OP POUNDS 
USED BY OUK GOVERNMENT

' Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitS 
subręsta t moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiau*. 
Tais laikais Lydi a E. Pinkham's 
Vegetable Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
IAIHA I. PINKHAM MEO. (<X. IYSN.MASS.• • • - * . '_____ * \ . į į*»

'įoriitc.
DEL JSIPIOVIMŲ IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną r Jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrSžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

BItLYJS UNCLE
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kaipo

visada

IMPERIALISTAI PRIEŠ IMPERIALISTUS

visai

kiek

Vedybos ir amžius

ir tenai gavo progos

čia

mes

nei uz
i su

28 prieš 72

- policija 
galvas ir

-6 prieš
2 prieš

Editor P. GRIGAITIS

paša- 
ponia

penkių dešimčių metų 
94; 62 metų amžiaus 
98. Bet dagi septynių dešini 
čių metų senukas nėra apdraus
tas nuo apsivedimo: iš tukstan

pilnos 
Abu raudoni lyg mesi- 
Visi sakosi, toki dailų 
net iš senųjų meistrų

Į senatų 
Bristol ir 
kad Lon-

ne vien
abelnai

H. Q. VVorkeris

kad Sovietų 
komunistų-bolševikų 

meto lauk 
beteisius

rium, už virtuves. Visą 
ten stuksi ir barška.”

Ar Tamsta pastebe- 
Tai jau 

■aš Tam-

darbininkų 
buržuazinius dole- 

amerikie-

Lietuvių patarle sako: “Kur 
du pešasi, ten trečias naudoja
si”. Visi gerai atsimena tuos 
laikus, kada Amerikoj' socia
listų Partija buvo stipri ir ge
rai gyva'vo, šviesdama-mokyda- 
ma darbininkus, kaip reikia ko
vot už pasiliuosavinią iš kapi
talizmo jungo. Kuomet Ame
rikoj 
mija 
Baltiją 
kurie 
dais ir

Kai kurio 
jėga politikoje 
vyzdžiui, Italijoje 
Įsigalėti aršiausios rūšies reakcininkai. Kitose šalyse 
tapo padarytos darbininkų organizacijoms sunkios žaiz
dos, kurios dar iki šiol neužgįją. Vokietijoje, Franci jo
je, Čekoslovakijoje, Suomijoje darbininkai dar tebėra 
suskaldyti politiškai ir ekonomiškai, ir tarpusavinėje 
kovoje jie išeikvoja begalę energijos, kuri galėtų ir tu
rėtų būt suvartota kovai prieš kapitalistišką, klerika- 
lišką ir nacionalistišką reakciją.

Tiesa, jau koki trys ar keturi metai, kai bolševiz
mo plitimui Europoje yra užkirstas kelias. Nė vienoje 
šalyje jisai jau nebeįstengia užkariauti .naujų pozicijų, 
bet priešingai 
gal, jo įtaka

$8.00
$7.00
$8.00

$8.00 
4.00 
E.00 
1.50

jiems reikia 
Ir mes Ame- 

privalome 
20 trakto-

— visur jisai yra priverstas trauktis at- 
masėse puola ir pačių jo šalininkų eilėse 

tolyn vis labiau didėja suirutė ir pakrikimas. Kai kur 
jisai jau yra visiškai likviduotas — sakysime, Anglijoje, 
kur komunistai tapo iššluoti iš Darbo Partijos ir nė 
vieno jų šiandie nebėra nei parlamente, nei miestų ta
rybose; taip pat Norvegijoje, kur prieš keletą metų 
Darbininkų Partiją dar kontroliavo Maskva, o šiandie 
bolševikai, išmesti iš Darbininkų Partijos, turi tik ma

čio tokių senių paprastai apsi
veja du.

Antroms vedyboms šansai 
gana maži, ypač jeigu persi- 
skiria senyvo amžiaus vyrai.

Prieš giek laiko “Naujieno- 
ge” buvo talpinama Chciagos 
Miesto Istorija. Taigi, ar ne
galėtų “Naujienų” Bendrove tą 
istorijų išleist knygos formoj 
ir pardavinėti? Tokia knyga 
butų naudinga ' ne vien chica'- 
giečiams, ale abelnai visiems 
lietuviams

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

Apie 9 metai tam atgal so
vietų Rusijoj, Pavolgės provin
cijoj, gyventojai badavo dėl 
nederliaus. Tuomet Amerikos 
komunistai įvairiais budais vi
liojo iš Amerikos 
uždirbtus 
rių^sakydami 
čiai darbininkai privalome bū
tinai gelbėti Sovietų Rusijos 
baduolius darbininkus. Ir kai 

amerikiečiams kada rei- 
pagelbos, tai Sovietų Rusi- 
darbinhikai gelbės mus, ir

$7.00
8.50
1.75
1.25 versti tais svoriais ir kitais 

daiktais. Kiekvieną dieną šal
tas dušas, masažas, (trynimasis 
ir įvairus treniravimosi. Visą 
žiemą miegti tiktai prie atvi
ro lango. Mes jį įrengėm sky- 

dieną

Dųbar Amerikoj yra 'apie
5,000,000 bedarbių. Kai kurie 
jų pusėtinai skursta dėl užda
rymo (nuo nederliaus) įvairių 
dirbtuvių ir kasyklų. Tai dabar 
•tie patys komunistai turėtų bū
tinai prašyti iš Sovetų Ruisjos 
darbininkų pagelbo 
draugišką atlyginimą

buvo tikimasi, kad sovietų 
paliaus smaugusi žmo

nes, kuriems ji kitąsyk buvo prižadėjusi laisv^ ir gero
vę. Daugelis socialistų (Rusijos ir kitų šalių) manė, kad 
patys sovietai, laikui bėgant, gali pasidaryti’ “demokra- 
tiškesni”, taip kad per tuos sovietus darbininkai gaus 
progos vis laisviau pareikšti savo valią, iki, galų gale, 
bolševikų diktatūra visai “sudils”. Todėl oficialės socia
listinio Internacionalo įstaigos laikėsi sulig Rusijos 
“kantraus neitraliteto” pozicijos. Išimant tą, kad Inter
nacionalas laiks nuo laiko ^pakeldavo savo balsą prieš 
socialistų žudymus ir persekiojimus Rusijoje, jisai šiaip 
į vidujinius sovietų tvarkos klasimus nesikišdavo. Buvo 
laukiama, kad (anot Kautskio ironiško posakio) “Mask
vos vilkai pasidarytų vegetarijonais”!

Dabar, tečiaus pasaulio socialistų susivienijimas nu
tarė nebelaukti pasyviai, iki Rusijos valdovai teiksis iš 
savo malonės sugrąžinti žmonėms pavogtą jų laisvę. 
Jisai kreipiasi į Rusijos darbininkus ir ragina; juos ko
voti už pasiliuosavimą nuo žiauraus bolševikiško jungo! 
Internacionalo manifeste sakoma:

, “Mes... šaukiame jus (Rusijos darbininkus) į
kovą už tai, kad visos tautos Sovietų Sąjungoje bu
tų laisvos!

“Kovokite už žodžio laisvę!
“Už organizacijų laisvę!
“Padarykite galą mirties bausmėms ir masi

niams žudymams!
“Panaikinkite dabartinę begėdišką padėtį, kur 

laisvės kovotojai yra kankinami kalėjimų kazema
tuose ir Sibiro žiauriose trėmimo vietose!” 
Šitą atsišaukimą galima tiktai pasveikinti.

žiukę, skurstančią partijėlę, kuri yra visai izoliuota nuo 
masinio darbininkų judėjimo.

‘ Bet iki šiol nebuvo dedama pastangų nugalėti bol
ševizmą) jo paties tvirtovėje, Rusijoje. Socialistai, žino
ma, negali pritarti tiems kovos metodams, kuriuos var
tojo arba norėtų pavartoti prieš bolševikus kapitalistai 
i| kapitalistinės valdžios. Kapitalistų ginklas tai — 
ginkluota intervencija, karas. Kuomet Amerika, Ang
lija ir kitos valstybės anąmet siuntė armijas į sovietų 
Rusiją, socialistai visose šalyse kėlė prieš tai griežtus 
protestus; o Rusijos socialistai stojo su ginklu rankose 
ginti savo kraštą nuo svetimų užpuolikų. Socialistai 
gali pritarti tiktai tam, kad patys Rusijos žmonės nu
sikratytų savo despotais.

Bet pirmiaus dar vis 
valdžia kada nors “susipras

Amerikos komunistai sako, 
kad sovietų Rusijoj visi darbi
ninkai yra organizuoti į unijas 
ir valdo dirbtuves bei naikina 
buržujus-kaptalistus. Amerikos 
stambus buržujus, automobilių 
caras Henry Fordas,.yra ląbai 
didelis organizuotų, darbininkų 
priešas. Jis Amerikoj savo 
dirbtuvėse saugoja darbininkus 
nuo unijinės propagandos, kai 
nuo ugnies. Tačiau jis yra ge
ras draugas pseudo-proletarų 
“rojaus”. Jis ten stato savo 
automobilių dirbtuvę, kuri kai
nuos $30.000,000 buržuazinių 
dolerių. Ir jis toj dirbtuvėje 
išnaudos Rusijos darbininkus. 
Aišku, kad ir Rusijoj jojo 
dirbtuvėje darbininkai nebus 
organizuoti į Uniją. Jei ir bus 
darbininkai organizuoti, tai į to
kią uniją, kuri bus naudinga 
ponui Henry Fordui.

mums 
kės 
jos

Amerikos komunistai' įvai
riais budais vilioja iš darbinin
kų kapitalistinius dolerius “dar
bininkų” reikalams. Tačiau nė 
vieną darbininką niekas nega
lėtų surasti, kurio rekalams ko
munistai butų davę nors vieną 
centą. Už surinktus iš darbi
ninkų pinigus, komnuistai pri
sipirko sau raudondvai’ių ir tu
ri “good time”,—gerai gyvena.

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

yra išmetami į gatvę, ir da 
praranda visus pirmiau sudė
tus centus. Arba ir vėl yra 
mėtomi lauk iš kompanijų na
mukų “pilnateisiai” gyventojai 
tik už tai, kad jie dirbdami 
anglių kasyklose, arba cUrbtuve- 
se sustreikuoja ir iš savo ponų 
reikalauja geresnių darbo sąly
gų ir geresnio duonos kąsnio. 
Mat. jau tokis yra principas, 
kad kaimyno stuboje galima ir 
agunonos grūdą pastebėti, o 
savo bute, čia pat po akimis, 
tai negalima matyti nei sąšla
vų krūvos.

“Ką čia, brangioji. Kiekvie
nas jau savo turi nuo Dievo 
paskirtą. Pasidaryti pasauliniu 
čempionu — tai jo idealas. Įsi
vaizdink tiktai, ponia Krėslinie- 
ne. Kai baigė tarnauti kariuo
menėj e, mes norėjome tegu 
baigia tas studijas. Da*r tik 
pusantro semestro liko iki ag
ronomui. Bet jis 
kius pinigus. Knygos stovi ap
dulkėjusios, suvertos į dėžes 
Visos lentynos, visi kampai už-

užėjo komunizmo epide- 
suskaldė Socialistų 
daug mažų šmotukų 

pasivadino įvairiais var- 
• nieko daugiau nenuvei

kė kaip tik vaidijosi tarp s'aVęs, 
tai tuo pasitarnavo 
iriu i. 
lizmui niekas
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Socialistinis Darbininku Internacionalas išleido ma
nifestą į Rusijos darbininkus, šaukdamas juos stoti ko
von už demokratiją ir socializmą.

Seniai reikėjo išleisti tokį atsišaukimą.
iki šiol socialistų Internacionalas tenkindavosi tuo, 

kad jisai viešai protestuodavo prieš sovietų valdžios te
rorą ir ragindavo pasaulio darbininkus šelpti to teroro 
aukas. Tai buvo apsigynimo taktika. Tuo gi tarpu 
Maskva visą laiką; vedė ofensyvą (užpuolimą) prieš so
cialistus.

Pačioje Rusijoje bolševikai, šaudė ir kalėjimuose 
kankino socialistus. Kitose šalyse jie skaldė socialistų 
partijas ir darbininkų unijas, ir visas Maskvos propa
gandos aparatas, vadinamas “Kominternu”, nesiliovė 
purvais drapstęs socialistų partijų vadus, socialistų at
stovus parlamentuose ir valdžiose. Sunku nupiešti, ko
kios milžiniškos 
atnešė tuo savo

Amerikos matematikas La
ding' sumanė patirti tą santy
kį, kuris yra tarp žmogaus am
žiaus ir vedybų patvarumo. 
Mat, Lading dirba prie apdrau- 
dos kompanijos, kuri planuoja 
įvesti apdraudą nuo išsiskyri
mų.

Ladigo paskelbtos tyrinėji
mo išvados gana įdomios. Jtei- 
gu susituokia jauni žmonės, 
kurie neturi dar 26 metų am
žiaus, tai galima tikėtis, kad 
jie išgyvens krūvoj* apie aštuo
niolika metų. Jeigu vyras ar
ba moteris turi 30 metų am
žiaus, tai tėra tik 88% gali
mybės’, kad vedybos nesuirs per 
aštuoniolika metų. Jeigu vedu
sieji yrą išgyvenę 14 metų 
krūvoj, tai esti 98% galimybės, 
kad jie dar tiek išgyvens krū
voj. žinoma, jeigu nei vienas 
jų neumirs. Po sidabrinių ves
tuvių perskyrų šansai yra 1 
prieš 2,000. , ’

Lading aprokavo ir viengun
gių šansus apsivesti. Keturių 
dešimčių metų viengungio šan
sai apsivesti

Amerikos komunistai 
garsiai šaukia-rėkia, kad So
vietų Rusija tai tikras proleta- 
rų-da'rbininkų “rojus”. Ten dar
bininkai gyvena labai puikiai ir 
gerai ir t.t. O už kiek laiko tie 
patys komunstai apsisukę sako, 
kad sovietų Rusijos darbininkų 
padėtis sunki; 
daug traktorių 
rikos darbininkai 
jiemjį nupirkti nors 
rių, kaipo dovaną 
riems galams rrie^ amerikiečiai 
darbininkai turime šelpti tuos 
Sovietų Rusijos gyventojus, 
kuomet jie. gyvena prolętarų 
“rojuje”? Mes Amerikos dar
bininkai turime rūpintis savo 
reikalais čion Amerikoj, o ne 
svetur ir ne kitų šalių darbi
ninkų reikalais, „kurių mes ne
pažįstame.

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

New Yorke ir kituose did
miesčiuose “komunistai”, pro
letarų “draugai”, norėdami pa
didinti savo politinį kapitalą ir 
kartu gaut da didesnį sendvi- 
čų iš matuškos Maskvos, kovo 
G d. surengė provakaitorišką. ne- 
organizuotą bedarbių demon
straciją. Jų tikslai neva buvo 
bedarbius nuvesti prie miestų 
rotušių ir ten iš kapitalistų iš
reikalauti bedarbiams darbo 
arba pnigų—algą. Na‘, ir atsi
rado nedidelės grupelės nesusi
pratusių darbininkų, kurie pa
tikėjo tais komunistų provoka
toriškai;; prižadais. Susirinkę 
grupelėms, jie pradėjo gatvė
mis vaikščioti link miestų ro
tušių, maišydamiesi tarp auto
mobilių ir gatvekarių, nešdami 
užrašus: “Ponai, duokite mums 
darbo”, ■ “Pinigų arba algą”,’ 
“Ponai, pripažinkite bolševikiš
kąją Rusiją” ir t.t. Na, o ką ta
da tie bedarbiai gavo nuo po
nų? O gi nuo kapitalistinio po- 
licisto-darbininko su pagalu per 
galvas. Ta ir viskas, ką bedar
biai laimėjo po komunistų va
dovybe. Tačiau tie provokato
riai lwmunistai tąja %edarbų 
demonstracija yra patenkinti. 
Sako, kad bedarbių demonstra
cija gerai pavyko, 
daužė demonstrantų

kapitaliz- 
os ka-pūta- 

kitas tiek gero 
nepadaro, kaip komunistai su
griaudami Socialistų Partiją ir 
sugriaudami daug' tvirtų darbi
ninkiškų unijų ir apšvietos or
ganizacijų.

Pastorius buvo girdėjęs 
kojant. Pasilenkė pro 
škerbelienę.

“Bet iš Tamstos Pikoliaus 
išeis rimtas boksininkas. Aš 
pereitą sekmadienį mačiau 
krikščioniškųjų jaunuolių kliu- 
be. Toks jaunas, bet smogia 
kaip jau senas meistras.”

Ponia Sprukstinienė akimis 
surado Pikolių. Ereliukščio uni
formoje, nuogais keliais, jis 
stovėjo šalę fortepijono, neman
dagiai atsilošęs į sieną, kojas 
sukryžiavęs;, rankas į kelnių 
kišenes sukišęs. Su panieka žiū
rėdamas į šokėjus. P-ia Spruk- 
stinienė atsiduso pagyrimu pa
tenkinta.

tik truputį apšu- 
— nei į tą pusę 

Jas tie beafsteksai vemti ver
čią. O tada jis pats. Daugiau
sia po virtuvę jis ir gyvena 
Dietai jis sako—dieta tai svar
biausiai. Dieta — tai viskas 
jei norima pasidaryti pasauli
niu čempionu.”

Ponia Sprukstinienė buvo nei 
užkaitusia Ponia Krėslinienė pa
sidarė visai rimta. Ne 
juokams nebebuvo vietos

“Tai jau, žinoma, Tamstai 
su juo nelengva. Na, bet kas 
gi jį verčia? Juk esama leng
vesnių amatų.”

Ponia Sprukstinienė atsidu-

Nuolat Amerikos kapitalistų 
laikraščiai rašo 
Rusijos 
valdžia 
mų visus, beteisius gyvento
jus. O beteisiai esą tie gyven
tojai, kurie turi savo namus,- 
ukius ir t.t. Na, o ką daTo 
Amerikoj kapitalistų demokra
tiškoji valdžia su pilnėtaisiais 
gyventojais? Irgi mėto lauk' iš 
namų tk už tai, kad “pilnatei
sis” gyventojas turi pirkęs na
muką nuo kapitalisto. O dėl ne
darbo ir dėl ligos negali išmo
kėt kapitalistui paskolos arb'a 
negali per du metus užmokėti 
valdiškų taksų. Tuomet tokie 
pilnateisiai gyventojai stačiai
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“Taigi
jis turi talento. Kad Tamsta 
matytum, kokius jis turi rau
menis! Tik mes nežinome, kaip 
bus su ta mokykla. Penktoj 
klasėj, bet mokintis 
ne. Apie keliones, rungtynes, 
olimpiadas vien tik kalba.”

Prabaščius numojo ranka.
“Neverkite jo. Gerų sporti

ninkų turime mažiau, nei studi
juojančių žmonių. Kur gi tie 
inteligentai pagalinus pasidės? 
Jau dabar jie eina' apkasus ly
ginti ir kelius kasti. O kas. bus 
dar už kokių penkerių metų? 
Ne, visu rimtumu — leiskite 
jam. Sportas sudaro milžinišką 
reikšmę tautos ateičiai.”

“Taigi... Kalėdomis mes bu
vome viename šeimyniniame 
vakare... Tas jo priešininkas, 
studentas, keturiais metais vy- 
resnis, dvidešimt keturiais sva
rais sunkesnis. 0 jis atmuša 
taip vikriai, kad net stebuklas 
bežiūrint. O patsai duoda to
kius smūgius! Vien tik į žan
dus, tik į žandus! Pats jau tu
ri mėlyną guzą po akia, bet, 
lyg mažas liūtas. O tad — kai 
duos tiesiog į nosį! šiam krau
jas kaip iš šaltinio 
akys, 
ninkai 
smūgį 
retai tematę.”

Ir* ponia škerbelienė buvo su
žavėta.

“Ach, boksas toks gražus! 
Jei aš bučiau vyru! Jei aš tu
rėčiau sūnų!...”

Pikelius, turbut, suprato, kad 
čia kalbama apie jį. Atrėmė 
pakaušį į sierią ir per kaktą pa
žvelgė čion. Motina gestais 
kvietė jį artyn.

“Pači lipinėkite, ponia, kas 
per raumenys!”

Pikelius su matomu nuobo
duliu praėjo visą .eilę^ Visiems 
paeiliui davė pačiupinėti. Tada 
nubraukė kojinaites žemiau ke
lių ir išėjo valgomajam Ponios 
pasiliko betę,siaut įdomų ir ža
vintį pasikalbėjimą.

Valgomajam Arnoldas pusiau 
išgertuosius punšo stiklus ei
lėn surikiavęs, nušveit* 
jai skirtumą tarp sunkaus, vi
dutinio ir lengvaus svorio prin
cipų ir metodų. Dzintarnieks 
stovėjo 'ten pat ir klausėsi, į 
abudu per kaktą žiūrėdamas. 
Amalija net spindėjo džiaugs
mu. Bet tada pažvelgė į Dzin- 
tarnieką, susiraukė ir parodė 
jam liežuvi.

“O tu ką? Ar tu ką supranti? 
Tu vos gali pakelti padėki 
trimis punšo stiklais!”

(Bus daugiau)

Visa eilė Amerikos senatorių kovoja prieš Londono 
konferencijos sutartį. Jie sako, kad ta sutartis, apribo
dama karo laivų statymą, statanti į pavojų 
Valstijų interesus.

Šitai nuomonei paremti, buvo sušaukti 
laivyno tarybos atstovai, admirolas Mark L. 
admirolas Hilary P. Jonės. Juodu pareiškė, 
dono sutartis duodanti Anglijai galimumo laikyti stip
resnį laivyną, negu Amerikos, ir todėl esanti nepriim
tina Amerikai.

Bet tuo pačiu laiku, kada Amerikos senate eina ši
ta agitacija prieš Londono sutartį, Anglijos parlamen
te ta pati sutartis irgi yra atakuojama. Daugiau kaip 
šimtas konservatorių partijos atstovų pasirašė po pro
testo rezoliucija, kurioje sakoma, kad susiaurinimas 
Anglijos teisės statyti kruizerius, submarinų naikinto
jus ir submarinas esąs priešingas britų imperijos rei
kalams.

Aiškus dalykas, kad tuo pačiu laiku negali būt tei
singa ir tų Amerikos admirolų, ir Anglijos konservato
rių noinonė. Jeigu Londono sutartis perdaug suvaržo 
Jungtines Valstijas ir duoda pirmybę jurose Anglijai, 
tai negali būt tiesa, kad sutartis yra kenksminga britų 
imperijai. Ir atbulai.

Tikra priežastis, dėl kurios imperialistai Washing- 
tone ir Londone kovoja prieš sutarties patvirtinimą,, 
yra ta, kad jie taip vieni, kaip ir antri nenori jokių su
tarčių dėl ginkluotes apribavimo jurose. Anglijos impe
rialistai nori, kad jų laivynas visuomet pasiliktų galin
giausias pasaulyje, o Jungtinių Valstijų imperialistai 
stoja už tai, kad Amerika, turėdama neišsemiamą dau
gybę turto, didintų savo karo laivyną iki tol, kol Ang
lija bus pavyta ir pralenkta, žodžiu, jie yra ginklavi
mosi lenktynių šalininkai.

Jeigu jų nusistatymas paimtų viršų, tai netolimoje 
ateityje taj-p Anglijos ir Amerikos butų karas.

žalos pasaulio darbininkų judėjimui 
pragaištingu darbu bolševizmas.
šalyse, ačiū bolševizmui, darbininkų

tapo visai suparaližiuota — kaip, pa-
Vengrijoje

rsiausios rūšies reakcininkai

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emile Skujenieka

(Tąsa)
Kluga> su Lase buvo baigę ir 

atkrito tuščiose kedėse ten pat 
netoliese. Ponia Sluoka prisėdo 
prie jų ir su giliu širdingumu, 
gal net su pavydu ėmė žiūrėti 
į Dzintrą.

Grįžo ir pastorius su ponia 
škerbeliene. Arnoldas su savo 
padėjėjiĄ Dzintarnieks ir Ama
lija nešiojo aplinkui punšą ir 
vaisius.

Ponia Krėslinienė buvo labai 
Sužavėta savo dukters kavalie
rium. ,

“Kokį Tamsta turi puikų sū
nų. ponia Sprukstiniene!”

Ponia Sprukstinienė gerai 
matė, kad Emanuelis atrodo 
kiek nerangus, palyginus jį su 
tokiais bonvivanais, kaip Klu- 
ga; Frakas truputį persia'uras, 
rankovėse žemiau pečių klojosi 
raukšlės. Kelnės irgi lyg kiek 
trumpokos. Nieko jam mastu 
negalėjo pasiūti. Savaitė, dvi — 
ir vėl viskąs per trumpa ir per- 
siaura.

“Taigi. Bet Tamsta negali 
įsivaizdinti, ponia Krėslinienė, 
kai jis bręsta. Nuo šv. Marty
no iki šiam laikui prisidėjo aš- 
tuonioliką svarų. Aštuonioliką 
svarų — pamanyk Tamsta! Ar
gi tai ne baisu?”

Ponia Krėslinienė juokėąi.
“Na, tai jam Į sveikatą. Juk 

jis su tuo svorių kilnojimu.”,
“Atsiprašau, brangioji, bet 

Tamsta tai nesupranti. Tai yra 
painus ir sunkus dalykas. Jė
gos jam, raumenys reikalingi, 
bet taukais apaugti jam nega
lima. Aštuonioliką svarų -— ar 
tai ne Dievo bausme? O jis tu
ri vaikščioti ir judėti, kad tau
kai neapa'ugtų pilvą ir širdį. 
Dešimtį sykių į Bastė j aus kal
ną aukštyn ir žemyn 
vieną rytą, kiekvieną mielą ry
telį ! Baltiniai reikia kaskart 
keisti, k;.ti Jis grįžta, namon.”

“Na, o valgyti jis taipgi val

go gerokai?
“Taip

jai pirma prie stalo?, 
ir yra ta bėda su juo 
staį sakau. Mums 'taip sunku 
su juo. Mano vyras turi pilvo 
katarą, riebaus jis negali val
gyti. Bet Emanueliui vis per 
maža, vis dar per liesa. Laši
nius negalima, lašiniai ne mais
tas, kuris duotų jėgos. Viščiu
kai butų geriausiai, bet kur gi 
žiemą visuomet tuos viščiukus 
gausi? Gydytojas pataria — to
kių jaunų jaučiukų, šefleris 
mums specialiai parūpina ir 

f kas ryt atsiunčia. If tą jis vi
sai žalią — 
tina. Virėjos



Akių Gydytojai

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rečiai

VALANDOS!

Lietuves Akušerės

9252 Advokatai
G r abortai

Phone Boulevard 4139

Graboriai

vakaroLietuviai Gydytojai

1646 W. 46th St

Ster Telefonas

1327 So. 49th Ct

LIETUVIS
4729

ir Akiniu Dirbtuvė

Telefonas Yards 0994

nu

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

Telefonas
Cicero 3724

2 iki « !r 
iki 12 dlc- 
8(de

Viršuj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

pavieto 
kad ji 
norui

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

seredoj, 
ii. ryto

nebūdamas pilietis, halsav 
10 metu.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas tanai 2552

dticts 
ji atsiusianti 
dar Rapids, 
katą, J. F.
l)arrowui ir 
moj byloj.

Žiūrėsime 
bes padaryti.

Franciškų ir Juozapą 
Lietuvoje

Boulevard 5203

CHICAGO 
ŽINIOS

3 ir 7—8; Ned. 10

prie 
duodu 

eleetrie

Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 1U 
Nedėlioj nuo 2 .*30 iki 4:30 po Diut

Telefone Canal 0464

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

CHICAGO. ILL.

Pirmadienis, geg. 19, 1930

ketverge, 
ai. ryte

Reikale meldžiu atsišau

Mirė buvęs Lincolno 
draugas

52 E. 107th St.
Kampas Michigąn Avė.

Tel. Pullman 595«
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Phone 
Hemlock !

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Streęt

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

Tol, Brunsvick 4983
Namu telefonas Bruntnvick (1597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Piaza 3202

ADVOKATAS
29 So. La Šalie St. Koom 730
Tol. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidenciją 6158 S. Tahnan A v.

Te). Prospect 3

Del dešimtuko bėdon 
pateko

Ar ir vėl be algų teks 
dirbti?

1025 W. 18t!i St
Valančio, 

nuo 6 iki'7:30 vai. vakare 
•Tel. Canal 3110 

Kezidenci.ios telefonai
South Shpre 2238 ar Randolph 6800

Hooverio dovana Chi 
cagai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALS AM UOTO JAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Ohicago, III.

Tel. Victory 1115

A. L Davidonis, M. D
4910

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios* iNaūjiėiios 
yra naudingas.

DR. A. .1. KARAU® 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumct 3294 
, Nuo 9 ik; 12 vai. dienos ir 

nuo G iki 9 valandos vakare

4442 South Wcstem Avenue 
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: , 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

Dr. A. P,
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Rezidence Phone Hemlock

* Mirė. Bartotv A. Ulrich, 91 
metą, buvęs prezidento Lin 
colno draugas. Mirė jis namuo
se įsakei Criltenton, 904 Jud 
son avenue, Evanston.

Office Boulevard 7012

!. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
45 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Israel Bateiban, 68 melą, 
neseniai sužinojo, kad jis 
ra Suv. Valstijų pilietis. O 
tarpu jis balsavo už 8 šios 
lies prezidentus. Patyrė, kad 

kai sumanė vyk- 
Atostogoms 
tėvas

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63nl St., Suite 3.
Prošpect 1028

Rez. 235B S. Leavitt SL. Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal autarti

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.t krimto, 18 St. 2 aukštas

Per 18 rrietų Amerikos ii 
Kanados policija ieškojo Char
les Ikviriso (žinomo kaip “Big 
Charley”) ryšyje su pavogimu 
iš Kanados banko $272,000. 
Vakar Harris paprašė polici
ninko Connolly dešimtuko pa
valgyti. Tas nusivedė calj de
tektyvų biurui ir čia patyrė, 
kad prašantis dešimtuko yra 
tas' pats asmuo, kurio ieško
ta /per 18 metų. Chicagos po
licija davė, žinoti apie suga
vimą Čalio Kanados policijai 
ir atsiklausė ar jai Čalis yra 
dar reikalingas.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervubtu- 
mo, skaudamą akių kprštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregvstę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciale 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

Specialistas gydymo chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pąts pasakys 

•ka. jums

Referendumai blaivy 
bės klausimu

Rez. 16600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Po to, kad aukščiausias teis
mas išnešė nuosprendį, kad pa iš
davi liejimas malto, apynių, bon- 
kų, * korkų ir panašių dalykų 
esąs nelegalis, Chicagos poli
cija padarė eilę kratų tose krau
tuvėse, kur šios rūšies reikme
nis yra pardavinėjamos. Kai 
kurie krautuvių savininkai bu
vo areštuoti.

Dabar Chicago 
duets asociacija 
sii.jį advokatą 
ro\vą iškelti 
šių kraity ir 
byloje gelbės 
\Vaugh, buvę 
bes

Teisėjas Freeman 
banks pareiškė, kad 
Jausiąs ateity, idant 
kai, pasiunčia uty 
tus teisman, atsilankytų i teis
mą ir pasirašytų kaltinimą su
imtajam automobilistui. Jeigu 
vėliau pasirodytų, kad kaltini
mas yra neteisingas, tai poliy 
cininką bus galima paimti at
sakomybėn.

Malto pardavėjai nu 
samdė Darrową

A. A. OLIS
R. A. VASALLE (VĄSILTAUSK A S I

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, 111

Tel. Cicero 5927
Dr. Samuel KruchbVskv persimaihęs j

DR. S. KRUSE 
' DENTISTAS

1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut„ ketv., sub. pan., seru petn.

A.š praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky 
kit i mano ofisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavinho.

Phone Franklin* 24G0 *
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory G893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

jis reika 
policiniu 

automobilis-

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street

12 ryto 
Rezidencija 6610 Š. Maplewood Avė. 

Telefonas Repubhc 7868

H'o 
nusamdė gar- 

Clarence Dar 
teisme 

i ręstų

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, < 
aš padarysiu gražią dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai 
vakare, utarninke, ketverge ir Bu

bėtoms iki 9 vai. vakaro.

Ofisas _____  _____ __ _
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-S 

Rcs.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. Vakare

AKIS .
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apD jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie1 siūlo už dyką egzamina
vimą, pute kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iŠ namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Michigan Avė.
------ Kcnwood 5107 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA 
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

DR. IIERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
netoli Morgan St.

nuo 10—12 pietų ir

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Fltieet 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Persiskyr 
gegužės 
dą ryte, 
meili amžiaus, 
apskr., Adakvo 
riko j išgyveno 
likp dideliame 
tei i Rozaliją, 
sedaite, sūnų 
Uelen, pusbroliui- 
ir gimines, o Lietuvoj 
Kazimierą. Kūnas 
randasi 8834 So. 
Avė., So. Chicago.

Laidotuvės i vyks
gegužės 21 dieną, 8 
iš namu i šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, * o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A.. Antano Latozos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Soldicr Fiekl (kareivių aik
štėje) šeštadienį, gegužes 24 
dieną, Chicagos ugniagesių de
partamentas turės paradą. Bus 
muzika, žaismes, kontestas tarp 
atskiru ugniagesiu komandų. 
Bus dalinami prizai atsižymė- 
jušietns. Įžanga veltui.

šiuo pasauliu 
17 dieną, 7:45 valan- 
1930. m.,, sulaukęs 60 

ginies Raseinių 
s parap. Ame- 

85 metus. Pa- 
nuliudime mo- 

po tėvais Nau- 
Juozapą, marčią 

pusseseres 
broli 

pašarvotas 
IVIuskegon

Franciš^aus Po 
, draugai ir pa 

esat nuoširdžiai kvie 
lalyvauti laido/ūvėse ii 

iaih, paskutini patar 
ir atsisveikinimą.

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

4710 Dorchestcr Avė.
CHICAGO, ILL.

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

republikonai 
e pritaria de- 
padeti b lai v y- 

referendumo be
busimuose rinkimuose 

menesį, šių 
girdi, 
urinkli

STANISL()VAS STERNĘCKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 18 dieną, i valanda po 
piet, 1930 m., sulaukęs 46 me
tu amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Smilgių parap. ir mies
te. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me moteri Agotą po tėvais 
Jesaičiutė, dukterį Valeriją, 
sūnų Steponą, tris broliiis -- 
Aleksandrą, Petrą ir Povilą 
ir gimines, o( Lietuvoj seserį 
Ievą ir broli Adoma. Kūnas 

461G So.

Cook 
pareiškė, 
aokraitu 
ės klausimą 

savimu i 
rugsėjo menes), šių metų, lle- 
pub’likonai, girdi, pasidarbuo
sią, idant surinkti reikalingą 
par-sšų skaičių tam referendu
mui. Referendumas parodįvs 
Illinois piliečių nusistatymą 
(sentimehtą) blaivybes klausi-

Teisėjas užstoja auto 
mobilistus

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

I'KANCIŠKUS PONUMIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 1G dieną, 8:30 valan
dą vakare, 1980 m., sulaukės 
39 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Kauno gub., Kretingos 
apskr., Platelių parap., Rudai
čių kaime. Išgyveno Amerikoj 
apie 17 metų. Paliko ‘didelia
me nuliūdime moteri Mortą, du 
sūnūs 
ir dukterj Francis.
paliko tėvą ir motiną ir septy
nias seseris ir 3 brolius. Ame
rikoj 1 broli Kazimierą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 200G Ca
nal port Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
gegužės 20 dieną, 8:30 vai. ry
te Iš namų i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten Ijm 
lydėtas i Šv. Kazimiero 
p nes.

Visi A. A. 
numio giminės 
žĮstąmi 
činini < 
suteikti 
navimą _ _____ r

Nuliude liekame.
Moteris, Stiliai, Duktė ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

. Patarnauja laidotuvėse kuoąigiau 
šia 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Magdalena Gudavičienč 
po tėvais Jaunaitė

Persiskyrė. su šiuo pasaulių gegužės 18 dieną, 2 valandą ryte, 
1930 m., sulaukus apie 49 metu amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Švėkšnos parap., Urbučių kaime. Amerikoj išgyveno 18 metu. 
Paliko dideliame nubudime vyrą Mateušą, tris pusseseres — Bar
borą šniaukštienę, Marijona Končienė ir Petronėlę Lunsurgienę, 
švogiTM^fffiu-ių, pusbroli Oželį: o Lietuvoj dukterį Magdalena, se
serį Veroniką Kučinskienę ir brolį Joną Jaunių. Kūnas pašarvo
tas randasi 4537- S. Paulina St.

Uiidotuvės jvyks seredoj, gegužes 21 dieną, 8 vai. ryte, iš 
namjų į Kryžiaus parapijos bažnyčia., kurioje atsibus gedulingos 
paųfaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Magdalenos Gudavičienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
VYRAS, PUSSESERĖS, ŠVOGERIS. PUSBROLIS IR GIMINĖS. 

Laidotuvėse patarnauja graboriu. I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

Darrowui 
VVilliam F. 

pirmas valsty- 
Igynčjo padėjėjas. Be to, 
International Food! Pro- 
asociacija paskelbė, kad 

į Chicagą iš Cc- 
Iowa, savo advo- 
Donnelly, gelbėti 
VVaugh’ui kal'ba-

MRS. ANELTA K. JARUSH 
Fhysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6xiki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Tel. Randolph 5130-5131 
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. D( irboni • Street
Vak: 10 r\to iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street 
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6; 
Subatoj 1 iki 6. 3'el. Canal 2552

Ofino Telefonai Vtnrlni* 003fl 
Bei. Tel. Van Bnren 68S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė. 
Vnlandoi 11 ryto iki 1 po pietų, 
(j iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 

■ą. Namų ofisai North 
3413 Franklin Blvd 

▼aldndoa 8:80 iki 0:80 v&k&ro

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va 
karo. Nekėliomis nėra skir

tų valandų. Room 8, 
Phone Canal 0528

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

CHIRURGAS , 
OAKLEY IR 21th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandoj: Panedėliri'i ir Ketvergaie 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčipmis 1 ikii 6 v. v.

CJiicago Tribūne praneša, 
ka<l prezidentas' Hoover rūpi
nasi suteikti Chicagai naują 
džč'.ą. lYczidentąs, girdi, reko
mendavęs kongresui paskirti 
£1,3(10,000 dolerių, llž tuos»pi- 
ni^us busią galima pertaisyti 
krautuvių irobesis (158 \Vest 
1 larrison 
tusiems prohibieijos Įstatymui. 
Nauja džvla, tikifnasi, paliuo- 
suosianti susigrūdimą pavieto 
kalėj inuiose.

po galutino ISegzatninavimo

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 rytb iki 1 p< 
pietų, puo 5 iki 7:30 vakaro., Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West YVasliington Street

Cor. VVa.shington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 3395

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

pašarvotas randasi 
Whipple St.

Laidotuvės jvyks 
gegužės 22 diena, 8 
iš namu į Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos, bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
tęę bus nulydėtas'Į šv. 
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo 
neckio giminės, draugai 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame.
Moteris, Duktė.. S'unus, 
Broliui ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1711

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulcvuj'l 2809

Rcs. 6515 So. Rockw<ll St.
Tol. Republic 9723 J

Baigiasi laikas, kuriam pi
liečių komitetas buvo sukilęs 
$70,000,000, kad mokėti mie
sto ir pavieto darbininkams al
gas. O iš tsksų pinigai dar 
.miesto iždįan neplaukia. Taigi 
Chicagos tėtušiai yra susirūpi
nę — o taipgi miesto darbinin
kai - ar ir vėl teks dirbti be

40 metų balsavo nebu 
damas pilietis

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ątidarė 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. Tol. Uoulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

nesąs
1i Europon atostogoms. Israel 
Bahlban yra tėvas to Balaba- 
no, kuris, kartu su Katz, kon
troliuoja eilę teatrų Chicagoje. 
Senis Balaban atvyko Ameri
kon 1880 metais. Išsiėmė pir
mąsias popieras. Jam leista bu
vo balsuoti. Taigi antrųjų po- 
pierų jis ir nebeėmė. Jis, nors

JOHN B. BORDEN
(Jonas BaRiižiunas Burtien) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams 8t„ Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 15-1

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

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 4Gth St. Chicago, Iii.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
% OFISO VALANDOS:

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

Phone Mi<Jway 2880

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangūs todėl, kad ne- 
turime išlaidu užlai- 
kymui skyrių.

•3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai______
Tel. Yards 1829

G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS
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Tarp Chicagos
Lietuvių

i

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

(Teisme)
Aną gražią dieną iš neži

nių teko užeiti į municipali tei
smą. Ir turiu pasakyti, kad tei
sme man patiko labiau, nei 
bažnyčioje ar kitokioje vieto-

Class Health institute

je, kur yra apkalbama kasdie
ninis tas pats biznis. Teisme 
daug kas naujo galima užgir
sti ir patirti — net iš kasdie
ninio žmonių gyvenimo, kuris, 
rodosi, ir taip jau kiekvienam 
yra žinomas.

štai teisėjas pašaukė vedusią 
porą, kuri atsilankė čia, idant 
jis išrištų naminius jų nesusi
pratimus.

Šeimyna yra ateiviai iš se
nosios Austro-Vengrijos — kaip 
sakome — bungarai. Moteris 
aiškina teisėjui, kad jos vyras 
esąs “no goodf’, ją mušąs ir 
nemylįs gerai, kaip priderą my
lėti moterį, kurią yra vedęs. 
Paėmusi vyrą už peties, mote
ris tąso jį ir tuo budu rodo 
teisėjui ir publikai, kaip jis, 
vyras, su ja namie elgiasi. O 
vyras nei mu! Stovi, kaip tas 
Sodomos ir Homoros druskos 
stulpas. Gi moteris vyriškį vis 
drąsko, graibo ir stumdo.

Daug pripasakojusi, moteris 
pagalios pareiškia, kad jos vy
ras net lovoje esąs negeras 
užuot mylėti, jis ją spardąs ir 
k i kinas.

Visi klausytojai juokais pasi
leidžia dėl moteriškės pareiš
kimo. Teisėjas, išklausęs mote
riškės skundą, liepia vyrui my
lėti ją ir pasiunčia juos namo. 
Moteris teisėjo nuosprendžiu, 
matyti, nepatenkinta. Išeina pa
niurusi. 

♦ ♦ ♦
Pašaukia musų tautiečius lie

tuvius. Kaltinami jie nusižen
gimu blaivybei. Mat, slaptoji 
policija — detektyvai — darė 
lietuvio šluboje kratą ir rado 
naminės dvasios apšvietos ant 
šaknelių užpiltos ir naminio ba-

65 East Garfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas. kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritia, Sciatica, Šalčiu, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

■■■ ■ 1

R ADIO KRAUTUVĖ
Lietuvių Radio Programai

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

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai —
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F.BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St
TEL. BOULEVARD 4705

varsko keisą. Visą mantą de
tektyvai konfiskavo ir visus 
n u vežė į stekšeną. O rytojaus 
dieną lietuviams teko stoti 
teisme ir atsiimti pakulą iš tei
sėjo už laužimą blaivybės įsta
tymo.

Detektyvas buvo dapildęs 
bonka su šaknelėmis tiek, kad 
pilna butų, rodo ją teisėjui ir 
sako: “štai radau tris vyrus
ir vieną moterį sėdinčius prie 
stalo ir geriančius naminį alų 
ir degtinę”.

Teisėjas, pažiūrėjęs į lietu
viškas Palangos devy neriais, 
nusišypso ir pareiškia: “Šian
die graži diena”. Kaltinamojo
advokatas atsiliepia: “'laip, p. 
teisėjau, graži diena, ir tai yra 
niekis, kad tie žmonės turėjo 
dagtinės ir naminio alaus—to 
yra. visur ir tai ne naujiena”.

Teisėjas sako advokatui: 
“šiandie yra geras beisbolas gė- 
mis — ar jus nepirk t umėt ti
kėtų?“

Advokatas atsiliepia: “Taip, 
mes visuomet perkame biletus 
beisbolas gėmiams. Kiek turi 
teisėjas biletų?”

Teisėjas atsako, kad turįs 10 
biletų. Advokatas pakloja Dė
dės Šamo dešimkę ant baro, 
o teisėjas įteikia advokatui 1(1 
biletų. Ir advokatas pasiunčia 
visus keturius blaivybės įstaty
mo laužytojus namo be jokios 
paku tos.

Visi linksmi, visi patenkin
ti. Ir susirinkusioji publika sim
patingai pritaria, matyti, taip 
gražiai bylos užbaigai.

Manau sau: doleris tyli, do
leris šneka, doleris* nuteisia, 
doleris ir išteisina. Ir šis blai
vybės įstatymas yra ne kas ki
tas, kaip tik viena priemonių 
kai kam pasipinigauti.

Pasaulio Vergas.

Atlankė “Naujienų” 
raštinę

F. Vasiliauskas (iš Racine, 
Wis.) atlankė “Naujienų” raš
tinę. P-s Vasiliauskas pasako
ja, kad pas juos darbai irgi 
silpnai eina, Nash automobilių 
dirbtuvės dirba tik apie 3 die
nas savaitėje. Darbas yra nuo 
kavalkų. Užvesta systema, 
kad darbininkas gali uždirbti į 
valandą ne daugiau, kaip 75c. 
Darbo valandos yra dar seno
viškos: 10 valandų dienoje 
skaitosi pilna deina, kada jau 
dauguma įmonių dirba 8 valan
das dienoj. P. G.

Sugrįžo iš ligoninės
Žinomas Joniškiečių kliubo 

narys, p. K. Andrejunas, po 
sunkios ligos ir operacijos, su
grįžo namo, 1337 So. 50th Ct., 
Cicero. Jau žada neužilgo pra
dėti savo nuolatinį darbą dirb
ti — kambarius popieriuoti.

Andrejunas išbuvo ligoninė
je du mėnesiu. Aš, lankyda
mas ligonį, jau pabaigoje jo 
buvimo ten, klausiau, ar daug 
kliubo draugų atlankė jį. Tai 
jis atsakė, kad tik keturios ypa- 
tos. Taigi gaila, ękad taip ma
žai joniškiečių teaplankė ser
gantį teaugą. O juk Andreju
nas, J. Butautis ir p. Andre- 
junienė buvo tie žmonės, ku
rie daug pasidarbavo Joniškie
čių kliubo suorganizavimui. Be 
to, taip Andrejunas, kaip p. 
Andrejunienė ir jų duktė Bro- 
nisė niekuomet neatsisakydavo 
pagelbėti Joniškiečių kliubo pa
rengimų pasisekimui.

Vienas iš Joniškės.

Bridgeport
Teks platinti Halsted gatvę

Jau seniai kalbama, kad Ol
stritis esąs per siauras. Bet 
iki šiol nebuvo tikrų įrodįymų 
kodėl Halsted gatvė turėtų bū
ti platinama. Ale pereitą tre
čiadienį vienas garbingas musų 
tautos pilietis, A. A., faktais 
įrodė arba geriau sakant, at
kreipę miesto valdžios dėmesį 
į reikalą platinti Bridgeporto 
glauniają gatvę. Ir štai musų 
tautiečio faktai:

Aukščiau minėtas tautietis 
nėra visai Bridgeporto pilietis,

jis tiktai atvažiavo pasisvečiuo
ti pas gerai pažįstamą karčiam- 
ninką. O vėliau, važiuodamas 
namo Halsted) gatve, užvažia
vo ant saidvoko.

•Gal jus manysite, kad jis bu
vęs girtas... No, ne. Jis lik vie
name saliune tebuvo ir beveik 
nieko negėrė. Vos vieną-kitą 
drąsai išmetė, ir tai nuo tre- 
jų-devynerių! Tat matote, jei-
gu Olstritis butų buvęs pakan
kamai platus, tai kokiems ga
lams musų tautietis butų va
žiavęs šalygalviu! Ba jo anta- 
irjbilius ne platesnis už kilus.

Ir čia pat pasipainiojo poli
cininkas, kuris ir užklausė niu-
su lietuvio, kodėl jis nevažiuo
jąs gatve. Tautietis, nieko ne
galvodamas, tuojau ir atkirto, 
kad Olsted strit esąs tu-narou 
(per siauras).

Policininkas, matydamas, kad 
musų tautietis yra pakilusiame 
upe, kad jis mynina tai, ką 
kalba, atsake:

“You are riglit, bu t votę got 
to pro ve it to the judge.”

Policininkas išdavė tautiečiui 
tam tikrą pasportą, kad jis ga
lėtų dasigauti pas teisėją, o tas 
tai girdi jau šiur praplatins 
Halsted gatvę. '

Na, argi mums bridgeport ic- 
čiams ne sarmatai, kad sveti
mos kolonijos gyventojai turi 
rūpintis musų gerove?

Kaulas.

Roseland
Komunistų kumpiai ir kilbasos 

kažinkur dingę

Kalbos eina, buk progresy- 
stės juos išjojusios.

Tūlas laikas atgal, rodosi, 
balandžio 12 dieną, subatos va
kare, komunistai, pasivadinę 
progresistais, garaže buvo su
rengę vakarienę — savo gara
žo naudai; kai kurie tą vietą 
vadina komunistine nuovada.

Vakarienė buvusi rengta pri
prastu komunistams budu — 
išmaldomis. Svečiai šerta gau
tu veltui iš biznierių valgiu. 
O ko truko, tai pripirkę.

Kadangi publikos buvę ne 
daugiausia, tai viso surinkto 
valgio negalėta suvalgyti.

Po vakarienės, vyriausioji 
gaspadinė, apžiūrėjusi, apskai
čiavusi kiek kokio maisto li
kę. Ji nusitarusi duoti kitą ryt
metį dar pusryčius įžymesnie
siems komisarams.

Vyriausioji įgaspadinė ir ko
misarai, atsisveikinę su prole
tarais, paliko juos dar links
mintis. O visos didžiosios gal
vos išvažiavo pas Pusžemaitį 
baliavoti. Pusžemaitis didžią
sias galvas gerai pavaišino. Vi
sų ūpas pakilo. Vėliaus pradė
ta. ir dainuoti: “Plaukė žąsytū 
ir žąsinėlis... Gir gir, gar gar 
— ir žąsinėlis”.

Naktis taip prabėgo.
Sekmadienio rytmetį vyriau

sioji gaspadinė nusiskubino pa
sitikti svečius. Atvyko... ir ra
do visus valgius išneštus. O 
buvo palikusi dar tris kumpius 
ir apie 50 svarų kilbasų.

Gaspadinė pakėlė didžiausią 
skandtalą. Girdi, kaip galėję 
taip atsitikti? Pusžemaitis-kil- 
basininkas šiaip taip visą da
lyką užglostęs, prižadėdamas iš 
savo kišeniaus padengti visus 
nuostolius.

Bet tai buvo tik laikinas nu
siraminimas. Dabar gaspadinės 
vėl bara vienos kitas ir sako: 
tu kumpį išjojai, tu kilibasus 
išvilkai!

O kas tos gaspadinės buvo? 
Gi tavorškos progresystės.

Vienok tai ne viskas. Sako
ma, jog esą daugiau neaišku
mų. Valgis itai valgis. Bet pa
valgius reikia juk ir atsiger
ti — ar ne? Ir dar žinoma, kad 
iš gėrimų visi gerą biznį pa- 
djaro. Todėl ir kalbamoje va
karienėje manyta padaryti ge
ras biznis.

Bet ir šioje raudonojo biz
nio srityje numatoma vagystė. 
Kiek pavogta, tai tikrai neži
nia. žinoma tik tiek, kad na
mininkės išgerta 7 galioneliai, 
o įplaukų už gėrimus buvę tik 
$27. Tuo gi tarpu vienas Pus- 
žcniaitis-kilbasninkas sakosi ta
me vakare pragėręs $30. Tas 
vienas faktas jau aiškiai pa

rodo, kad tris dolerius kas nors 
tikrai pasisavinęs!

Namininkės pardavi n ė to jai 
aiškinasi, kad jiems vienas ga
lionas, pilnas būdamas, iššokęs 
iš rankų ir sudužęs. Bet kiti 
sprendžia, jog tai tik skyrms: 
tame galionėlyje buvęs, vanduo, 
o ne naminėlė.

Na, ir sugaudyk svieto man- 
dryl/es!

Tai tokie atbalsiai girdisi iš 
buvusios komunistų vakarie
nės.

Mano kaiminiu. juokiasi, sa
kydama, kad progresyštės esan
čios gerai išsilavinusios, ba 
nors ir trumpas dreses dėvi,
ale kada kumpį joja, tai nie
kas negali pastebėti.

Dalyvis.
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The Lithuanian Al- 
liance of America -- 
Lodge 60 - Grand 

Rapids, Mich.
An exhibi'tion of fine play 

was cvidėnced when our L. 
A. of A’s won their first City 
League game from the Coles 
Laundry — one of the strong- 
est teams in the City — at a 
score of 11 to 3.

Al Yurksaitis showed good 
pitehing ability, with t Tony 
Da.uksza playing in the cat- 
cher’s box. The team in gen- 
eral has shovvn ibctter play than 
it did lašt year, and is com- 
poscd of only Lithuanian fell- 
ows, who ha ve playcd vvith 
spiri t and enthusiasin, showing 
much ability and speed, in the 
first games of this scason.

A banąuet is to be given 
at Sprijig Lake on May 241 h, 
in honor of the baseball play- 
ėrs, with Lodge mem'bers in-, 
vited, and according to present 
plaus a great limo wili be had 
by everyone.

The L. A. of A’s are anxious 
to mect the Mąroons, or any 
good S.L.A. teams in the near 
fuiture, and would likę to hear 
from interested parties.

M. Dalton.

CHICAGOS ŽINIOS
Teatruose

Chicago teatre — juokingas 
kalbantis paveikslas “Caught 
Shorl”; žiūrėdamas negali su
silaikyti n esi kvatojęs; scenos 
numeriai; paskutinių svarbes
nių įvykių rodymas.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma juokingas paveik
slas “įloki Everything”; kito
kie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Heli 
Harbor”; kitokie numeriai.

Boosevelt teatre — paveiks
las “The Texan”; kitokie nu
meriai.

Oriental teatre — šiuo laiku 
rodoma įdomus paveikslas; sce
nos produkcijų paruošė Loti 
Kosloff ir jo orkestrą.

Sveikatos paroda 
Coliceume

Ryšyje su vadinama bernai
čių savaite (Boys’ Week) Co- 
liseume yra įrengta sveikatos 
paroda, kuri tęsis nuo gegu*- 
žės 17 iki 25 dienos. Patartina 
atlankyti ją.

Po truputį nurimsta
Sveikatos departamento biu- 

letenas praneša, kadĮ vajus su
mažinti triukšmą Chicagos gat
vėse duodą gerų pasėkų. Krau
tuvių savininkai, daugumoj, pa
klauso įspėjimų sustabdyti ra- 
dių baubimą prie krautuvių; 
kai kuriose vietose sumažinta 
gatvekarių trenksmas ant kryž
kelių; o ir ne mažai automo
bilistų susilaiko nuo triubini- 
mo arba birbinimo automobi
lių sirenų.

Linksma naujiena — tikrai.

Dabar dar ^vienas dalykas: gal 
ir valgyklų savininkai susipras 
ir nebekamuos kostumerių 

ausiu tuo laiku, kada šie su
sirenka valgyklose pietums ar
ba vakarienei.

Išmetė 4,000 bylų iš 
teismo

Teisėjas Faiibanks panaiki
no 4,000 bylų prieš automobi
listus, kuriems buvo duota ti
kėtai atsilankyti į teismą dėl 
nežiūrėjimo miesto patvarky
mų kaip važiuoti. Panaikino 
teisėjas tas bylas, kuriose teis
mui duota tik “sli,pūkai”. Pa
sak teisėjo Fairbanks, polici
ninkai, įteikę automobilistui 
tikėta, turi patys atsilankyti.

'__________ ______ i_______ _

PRANEŠIMAI
ARTISTŲ VAKARIENfi. — Ren

gia M. Dundulienė, pagerbimui sa
vo nenuilstančiu scenos darbuotoju 
— artistu, šeštadieny, Rej>-užės 24 
d., Mildos svetainėj, 3140 S. Halsted 
St., 2 lubos. Pradžia 7:30 v. v. 
iki ankstyvo ryto. Vakariene, šo
kiai ir {domus programas (kartu bus 
minimos sukaktuvės M. Dundulienės 
30 metu scenos darbuotės). Tikietus 
galima gauti “Lietuvos” Knygyne 
3210 So. Halsted, Sandaros, Naujie
nų ofisuose ir pas M. Dundulienės 
teatro trupės narius. Tikietus ga
lima užsisakyti iki gegužės 21 d.

— Rengėja.

CLASSIFIED ADS.
Educational

____________ Mokyklos____________

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOfe 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šaką. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St.

_________ CHICAGO. II.L. _______ 
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI

AUTOMOBILIU AMA7’0
Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 

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

SCHOOL
2040-42 Weshington Blvd.

Baby Chicks 
________ Vištųlcai 

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina’ 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu
kų.

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė..
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimas 

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phope Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3158 So. Halsted St.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

* f

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildyma. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
M r. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

CLASSIFIED ADS.
k I ■" II. .......................... ... .... ——

Business Service
. Biznio,, Patarnavimas

10% PIGIAU Ut VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bite kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

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

Namu Remodeliavimas
Gražiai, porčįai, pamatai, sankrovų 

prieždai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuekite

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė.
Tel. Berkshire 1321.

Vakarais Capitol 1442.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

Financial 
________ Finansai-Paskolos.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIU?

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

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgiHua b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION .

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
-' 6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Juozapo Rau
gas; pirmiau gyvenc Kenosha, Wis. 
Girdėjau, kad jis išvažiavo į Mi- 
chigan. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote kur jisai gyvena meldžiu 
pranešti man.

Math. Raugas, 
Naujienos, Box 1198.

Miscellaneous
v , įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taip<ri ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymu naujus sve
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 38rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

______ Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo. Širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali jrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKA3 MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis ........... $495
1930 Tudor; vėliausis ................. $550
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ...............   $350
1929 Town Šed. Murray body,

važiuotą tik 2,100 mylių .... $595 
1929 Sedanai ir Coupes .........  $335
1929 Roadster, nulenkiamas sti

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

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai; 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota tuojaus už dideli pa
aukojimą. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais.

Apleidžiu miestą.
3040 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienan, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
ifi dirbtuvės už sutaupimų mažiausia 

80% cash pamatu
Jokis užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. -Šfrttkite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467, 
M R. WELL8 dėl platesnių žinių.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 

tas, garu apšildomas, $55 j mėnesi; 
kampinis namas, tinkanti vieta dak
tarui; taipgi garažas. 2501 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 4395.

PASIRENDUOJA 4 kambariai 
$19; 5 kambariai $25; 22 St. arti 
Rockvvell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St., tel. Lawndale 4949.

Business Chances
Pardavimuii Bizniai

PARSIDUODA grosernė, geroj 
vietoj, pigi rendA — $30. Priežas
tis — savininkas apleidžia miestą 
3853 Wentworth Avė.

PARDUODU grosernę, labai geroj 
vietoj; parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobilio. Esu viena 
pati našlė moteris, negaliu apsi
dirbti. 4634 S. Wallace St. Boule
vard 1233.

PARSIDUODA duonos rau
tas su troku North West pusėj 
Chicagos. Senai išdirbtas biz
nis, kaina prieinama. Matykit C. 
Laurinovicz, arbaLouis Dvorkin 
po pietų, 1021-25 N. Damen 
Avė. (Robey St.)

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

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

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

Exchange—Mainai
MAINYSIU bizniavą lotą ant au

tomobilio. Savininkas 1 Marozas, 
4635 S. Francisco Avė.

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė-

Tol. Lafayette 0455

PARDAVIMUI ~2 augštų mūrinis 
namas su 2—4 kambarių fintais už
pakaly; maudynės, pilnas beismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas įmokėjimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 3 
augštų mūrinis namas priekyje ir 
2 aukštų medinis užpakaly. Elekt
ra, gasas ir toiletai. Randasi prie 
19 arti Morgan gt. Paaukosiu, jei 
pirksit už cash, reikia $2,000 ar 
daugiau. Kreipkitės prie

S. G. TU PONI CIT 
1829 Blue Islarid Avė.


