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Lietuvos vyriausybė likvi
duoja “Geležinį Vilką”

VARŠUVA, birž. 4. — Iš 
Kauno praneša, kad Lietu
vos vyriausybė likviduojan
ti “Geležinio Vilko” organi
zaciją.

“Geležinis Vilkas” — Lietu
vos fašistų organizacija, kurių 
buvęs ministeris pirmininkas

Voldemaras, d'.klatoriaudamas, 
organizavo savo diktatūrai iš
laikyti. Bet Voldemaras buvo 
savo kolegų nuverstas, o da
bar ir areštuotas, kaltinamas 
dėl valstybės išdavimo. Paga
liau likviduojamos ir jo fašistų 
“Geležinio Vilko” bandos, ne-l 
daug jam tepadėjusios.

Žiaurus kankinimas 
tremtinių sovietijos 

trėmimo vietose

Musulmonai pradeda 
remti Indijos kovą 
už nepriklausomybę

Bolševikai juos marina hadu; 
neduoda medicinos pagalbos; 
3 socialistai mirė trėmime

BERLYNAS, birž. 4. — Ru
sų socialistų laikraštis Berly
ne, Socialističesky Viestnik, ga
vo iš , vienos sovietų trėmimo 
vietos laišką, kuriame praneša 

’&pie baisią ištremtų ten socia
listų padėtį.

[Atlantic and Pacific Photo] *
Chicago. — Frederick W. Seymour (viduryj) pasakoja apie

Sovietų valdžia — rašoma 
laiške — visus ištremtuosius 
yra pasmerkus bado mirčiai. 
Jokių duonos kortų jie negau
na. Valdžios kooperatyvuose jo
kių maisto produktų jiems ne
parduoda, o šiaip rinkoj nieko 
negalima gauti, jei ir turėtum 
pinigų ir galėtum mokėti.

4 Be to tremtiniai dar ir ki- 
<9

tokiais budais žiauriai kanki
nami. Taip, pavyzdžiui, jiems 
neleista priklausyti ligonių ka
soms, o nepriklausant ligonių 
kasai negalima gauti jokios 
daktariškos pagalbos nei me
dikamentų. Del nuolatinio ba
davimo ir stokos mediciniškos 
pagalbos daugelis tremtinių vos 
Ig'gali apleisti lovą. Praeitą mė
nesį jau trečias tremtinys mi
rė. Paskiausioj i bolševikų te
roro auka buvo plačiai žinoma

kad nedaly- 
savo žmonių

Indijoj prasi-

BOMBĖJUS, Indija, birž. 4.
— Vakar vakarų musulmonai 
taikė čia didelį paradą gatvėse, 
tuo pareikšdami savo užuojau
tą indų nacionalistų kovai su 
Anglija dėl Indijos nepriklau
som yl vės.

Vėliau, parado dalyviai pri
ėmė rezoliuciją remti indų ju
dėjimų ir dalyvauti britų pre
kių boikoto kampanijoje. Va
dai pareiškė, kad kol indų kon-1 civilį karą, kuriame jam teko dalyvauti. Jis yra 99 m. amžiaus 
gresas ir musulmonų taryba .....
nepritarsią proponuojamai Lon- _
done round-table konferencijai I Bundas nutarė is 
problemos išdiskusuoti, nė vie
nas musulmonas 
vautų joje kaip 
atstovas.

Nuo laiko, kai
dėjo Mahatmos Gandhi civilio 
priešinimos kampanija, musul
monai, kurie sudaro didelę in
dų mažumą, iš dalies vengė jo
je dalyvauti. Bet dabar jau ir 
jie prisideda, ypačiai Bombė
jaus prezidentijoje.

Vakar didelių indų naciona
listų neramumų įvyko Norli, 
kur susikirtimuose su policija 
buvo 88 asmenys sužaloti. Ne
ramumų buvo taip pat Cholin- 
ganallure, 20 mylių nuo Madra- 
so, kur 20 asmenų buvo su
žeisti.

Bauer, kuriai ir mirštant so
vietų čekistai neleido gauti dak
tariškos pagalbos.

Buvusio “čekos” agen
to pagrobimas

Nankino kareiviai 
nukovė 1,500 kinų 

šiauriečių

toti Į Socialistų 
Internacionalą

Mano, kad girių gai 
sruose žuvo daug 

žmonių

PRA JIA, Čekoslovakija.—Pa
slaptingu budu prapuolė buvęs 
sovietų .slaptosios žvalgybos 
agentas Michalčuk, ukrainietis, 
kuris neseniai buvo spaudoj

darbus Ukrainoje.
Kaip slaptas sov 

Michalčukas kitąkart sekiojo 
ukrainiečių emigrantus. Paskui 
jis nutraukė visus reikalus su 
bolševikais ir apsigyveno Pra
hoj. Gegužės 10 dienų jis iš
ėjo iš savo buto, ir nuo to lai
ko niekas jo daugiau nematė. 
Prahoj manoma, kad Michal- 
čukų pagrobė sovietų čekistai, 
bijodami, kad jis diaugiau jų 
darbų neiškeltų aikštėn.

Praneša, kad Hsučange, ku
riame yra įsitvirtinę šiaurės ge
nerolų sukilėliui ir kuri laiko 
apsiautus tautinės Kinų vald
žios kariuomenė, buvo nukau
ti 1,500 šiauriečių, kad jie iš-

,vietų agentas, savo bandė pra-
simušti pro tautinės kariuome
nės eiles.

Astuoni užmušti ka 
sykių riaušėse 

Meksikoje

tORRS.,
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
šauja: 1

Dębesiuota; gali būt lietaus; 
vėsiau; vidutiniai pietų vakarų 
vėjai.

NAiCO, Sonora, Meksika, birž. 
4. — Silver Plume kasyklose, 
netoli nuo Cananeą, įvyko dar
bininkų riaušių, per kurias aš1- 
tuoni asmenys buvo užmušti. 
Tarp užmuštų1 buvo du kasyk
lų inžinieriai amerikiečiai.

Riaušės įkilo, kai samdytojai 
bandė streikuojančius kasyklų 
darbininkus išmesti iš kompa
nijos namų.

Vezuvijaus ugniakalnio 
išsiveržimai

NEAPOLIS, Italija, birž. 4.
Vakar temperatūra įvairavo 

tarp 68° ir 880 F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:21. (Menuo leidžiasi 
2:15 ryto.

— Vezuvijaus ugniakalnis pra
dėjo vėl stipriai veikti, su bai
siais trenksmais mesdamas de
gančius graužus ir pelenus. 
Apielinkių gyventojai labai iš
sigandę. Pi • .

Lietuvos NaujienosMaskva tvirtina, kad 
Pilsudskis norįs ka

ro su sov. Rusija
—

MASKVA, birž. I. Sovie
tų spauda vis nepaliauja tikin
ti savo skaitytojus, kad lenkų 
puolimo sovietų Rusijos pavo
jus dar nepraėjęs. Taip, pavyz
džiui, Maskvos Izviestija įdėjo 
vedamąjį, kuriame sakoma, kad 
Pilsudskis ir jo pulkininkai vis 
dar svajoją apie karą su Ru
sija. Savo žodžiams paremti, 
Izviestijai paduoda ištrauką iš 
straipsnio, neseniai išspausdin
to Pilsudskio laikrašty, kuria
me sakoma, kad Lenkijai butų 
geriau, jei Ukraina butų ne
priklausomai valstybė.

Tiesa, sako Izviestija, kad ne 
visi lenkų nacionalistai norį ka
ro su sovietų Rusija. Dalis jų 
dagi atvirai priešinantis, ta

čiau Pilsudskis ir jo klika su 
tokiais priešininkais nes iškai
tąs ir bandysiąs savo galią 
Lenkijoj sustiprinti karu su 
Rusija.

Varšuvos oficiozas dėl 
Maskvos kaltinimų

VARŠUVA, birž. 4. — Lyg 
atsakydamas į Maskvos Izvies- 
tijų priekaištus, lenkų oficiozas 
Gazeta Polska įdėjo vedamąjį, 
kuriame pareiškia, kadi “Len
kija tik viename atsitikime pro
klamuotų pasaulinį karą, bū
tent, jei kas nors kuriose nors 
sąlygose pultų musų nepriklau
somybę, ariju musų teritorijos 
dalį.” Visi kiti kaltinimai, at
kreipti prieš Lenkiją, sako Pil
sudskio oficiozas, esą tik tuš
čios kalbos.

Lenkai kliudo pereiti 
per administracijos 

liniją
KAUNAS. Lenkai ne tik 

kliudo pereiti per administra
cijos liniją žemės dirbti, bet 
dabar ir perėjusius persekioja, 
suiminėja. šiomis dienomis len
kai suėmė Alytaus apskrities 
Kasčiūnų kaimo gyventojų Ka
rolį Jakavonį, n u vykusį į Pu
vočių kaimą (vos tik už ad
ministracijos linijos), ir nusi
varė į 'Gardiną. Ten tardė, klaus
dami įvairiausius klausimus ir 
vadindami ji šnipu.

Tardymo motu Jakavonis bu>- 
vo sumuštas, bet, nieko ne
patyrę, lenkai jį paleido.

Jakavonis buvo suimtas vien 
todėl, kad jis pravardžiuojamas 
“Varna”. Lenkų žvalgybininkai 
manė, kad tai,esąs šnipo slapy
vardis. Jakavoniui dabar vėl 
jau leista eiti per sieną.

1 1

Diktatorius Mussoli- 
ni nesusikalba su sa

vo ministeriu

Dar viena praloto 
Olšausko byla

KAUNAS, gvg. 19. — Pra- 
ėjusį šeštadienį Kauno Apygar
dos teismas sprendė dar viena 
praloto Olšausko bylą. Būtent, 
praloto Olšausko brolio žmona 
— Natalija Olšauskienė iškėlė 
pralotui Olšauskui 8000 litų ci
vilinį ieškinį. Mat, pralotas 
OlŠ3>uskas užgriebęs brolio (Na
rų ir valdęs. Del to Natalija 
Olšauskienė turėjusi apie 8000 
litų nuostolių.

Pralotas (Olšauskas teisman 
pats nestojo, bet įgaliojo savo 
reikalams ginti adv. Cinkaus-» 
ką.

Praloto Olšausko gynėjas 
Cinkauskas įteikė Apygardos 
teismui Vyr. Tribunolo spren
dimo nuorašą, kuriame sakoma, 
kad pralotas Olšauskas jokių 
teisių neturįs, taigi ir turto tn 
rėti neturįs teisių. Dėlto iš 
praloto Olšausko, kaip iš nie
ko neturinčio, negalima esą 
nieko ir išieškoti. Ieškoti ga
lima tik iš praloto Olšausko 
įpėdinių.

Apygardos leismąs nutanŠ 
praloto Olšausko bylų atidėti 
ir palaukti kol praloto Olšaus
ko įpėdiniai |xrims jo turtą.

ROMA, birž. 4. — Dino Gran
dį, Italijos užsienių reikalų mi
nisteris, kalbėdamas vakar par
lamente, pasakė:

“Italijos vyriausybė yra lin
kus atidėti savo karo laivų sta
tybos programą 1930 metams, 
jeigu Ifrancijos vyriausybė pa
darys tų paltį su savo laivyno 
statybos programų 1930 me
tams. Imant dėmesin palygina
mų abiejų laivynų stiprumą, 
toks nusileidimas turėtų dides
nio efekto Italijos laivynui, ne
kaip Franci jos.”

Tuo tarpu diktatorius Mus- 
solini, kalbėdamas prieš keletą 
dienų Florencijoj, pareiškė:

“Užsieniuose buvo kai kurių 
Įalbejojimių, ar Italija įvykin
sianti savo laivyno programa. 
Bet laivynais bus pastatytas, to
nas tonui, su matematiška pre
cizija, ir Italija juo didžiuo- 
sis.”

Graudi pasakė, kad Italija 
įprašiusi Franci jų, kad juros 
konversacijos, pradėtos Londo
ne, butų tęsiamos toliau tam 
tikroje italų-francuzų atstovų 
ir ekspertų konferencijoje, bet 
Francija atsisakius; pareikšda- 
ma» jogei pertraktacijos turin
čios eiti paprastu diplomatiniu 
keliu.

815,000 litų kalėjimui 
Marijampolėj pa

statyti
Mariampolės kalėjimo staty

bos darbai jau prasidėjo. Ka
lėjimas busiąs pastatytas ino- 
(lerniškcsnis, negu Raseiniuose 
ir Utenoj: su centraliniu ap
šildymu, vandentiekiu, kuris 
tieks kiekvienai kamerai at
skirai vandenį, kiekvienoj ka
meroj klatizetai ir ,t.t. Kalėji
mo staityba rūpinasi tam tikra 
komisija, kurion įeina genera
linis sekretorius p. Brazaitis, 
kalėjimų inspekt. p. Garbaliaus- 
kas ir kalėjimo v-kas p. Vecu- 
mėlis. Darbus prižiūri ir planą 
(paruošė inž. Eandslx'rgis.

WINNIPEG, Man i lobą, 
4. — Girių gaisrai, kurie 
lietaus truputį sulaikyti, 
vėl siausti. Daugelis pabėgėlių, 
kuriems pavyko išsigelbėti, pa
sigenda savo giminių ir drau- 

nariais'gų ir bijoma, kad jie neimtų 
civilizuoto pasaulio žuvę.

darbininkų parti-

buvo priimtas 58

LODZE, Lenkijai, birž. 4.— 
Laikomas čia nepaprastas “Bun
du”, žydų socialistų darbinin
kų organizacijos Lenkijoje, su
važiavimas daugumai balsų nu
tarė įstoti Į Antrąjį Socialistų 
Internacionalą, kurio 
yra viso
socialistų ir 

įjos.
Nutarimas 

balsais prieš
Suvažiavimas taip pat nuta

rė kreiptis i vadinamą “Pary
žiaus Internacionalų”, kuriam 
“Bundas” kitąkart priklausė, ir 

įkviesti jį taipjau prisijungti 
prie Antrojo Internacionalo.

Suvažiavime dalyvauja dau
giau kaip 100 delegatų iš vi
sų Lenkijos dalių.

[Nuo bolševikų perversmo 
Rusijoje ir Komunistų Interna
cionalo įkūrimo, “Bundu” orga
nizacija Antrajam Internacio
nalui nepriklausė. Kurį laikų 
ji priklausė naujam internacio
nalui, kuris buvo kairiųjų so
cialistų sukurtas, bet paskui ir 
iš jo išstojo, nebepriklausyda
ma nė jokiai tarpiauliiipi so
cialistų organizacijai.]

Vyrą ir merginą rado 
negyvus automobily
KENDALLVILLE, Ind., birž. 

4. — Apie tris mylias į pietus 
nuo čia rado stovintį automo
bilį ir jame du negyvu asme
niu, vyrų ir merginų. Juodu jau 
keletą dienų buvo negyvi. Pasi
rodė, kad merginos butą Miss 
Emma Menzel 
villės, o vyras
beer, 30, iš Montpelier, Ohio. 
Miss Menzel galva buvo per
šauta, o Casebeer — nusinuo
dijęs.

22, iš Kendall-
- Marion Case-

7 mokiniai sužeisti au
tomobilių kolizijoj

ST. LOUIS, Mo., birž. 4. — 
Automobilių kolizijoje čia šian-
die buvo sužeisti septyni East 
St. Louis augštesfiės mokyklos 
mokiniai ir mokinės. Viena 
mokinė, Miss Jean Weber, nu
gabenta į ligoninę be sąmonės 
Ji vargiai bepasveiks.

birž. 
buvo 
ėmė

Larsono kaimelis, apie aštuo- 
nias mylias nuo Port Artluiro, 
beveik visai 
naikintas.

girių gaisrų su-

30,000

DULUTH,
Žiemių Minnesotoj ir viršuti
niame Wisconsine, kaip prane
ša, išdegė daugiau kaip 30 tūk
stančių akrų miško.

akrų išdegė

Minu., birž. 4.—

Trys lakūnai išsigelbė
jo upėj, išmušę aeropla

no dugną
POUGHKEfElPSIE, N. Y., 

birž. 4. — Į ligoninę čia buVo 
atgabenti trys lakūnai, nuken
tėję aeroplano nelaimėje: O. 
G. 'Harned, S. R. Rced ir A. 
Fairchild, visi trys Curtiss- 
Wright aeroplanų kompaiijos 
žmonės.

Skrendant jiems neaugštai 
ant Hudsono upės, jų lėktuvas 
nukrito i vandenį ir apsivertė. 
Jiems pavyko išmušti aeropla
no dugnas ir išlįsti laukan. Bu
vusi netoliese valtis su dviem 
žmonėm juos išgelbėjo.

Vištos skilvy* rado $54 
vertės aukso

SALINA, Kam, birž. 4. — 
Višta,1 kurių (rovė kauntės far- 
merio Beito Phelpso šeima val
gė pietums, niekados nedėjo 
aukso kiaušinių, bet jos skilvy 
rasta gabalėlių aukso. Vienas 
lauksakalys, kuriam nepaprastas 
radinys buvo atneštas patik
rinti, nustatė jo vertę $54.

GOLON, Panamos Kanalo 
Zona, birž. 4. — Kontradmiro- 
las Ricliard Byrd ir kiti jo eks
pedicijos į (pietų ašigalį nariai 
laivu City of New York išplau
kė namo į New Yorkų.

Už blogą žodį apie papą 
nubaudė kalėjimu ir 

pinigais
PARMA, Italijai, birž. 4. — 

Vienas krautuvininkas, Euge- 
nio Bassani, buvo teismo nu
baustas penkiais mėnesiais ka
lėjimo ir 1,000 lirų (apie $52) 
pinigais, už tai, kad jis pasakė 
blogų žodiį apie papą.

Bassani negerai išsitarė apie 
šventą tėvą dviem moteriškėm, 
kurips buvo atėjusios į jo krau
tuvę gauti balto ir geltono au
deklo paipos vėliavai padaryti.

Sugavo 10 pabėgusių 
pamišėlių krimina

listų
JONI A, ‘Mieli., birž. 4.—Try

likos pamišėlių kriminalistų, va
kar pabėgusių iš valstijos kri
minalinių pamišėlių ligoninės, 
dešimt jau pavyko sugauti ir 
grąžinti į įstaigų. Trijų dar ieš
koma.

Unšlichtas pašalintas iš 
karo komisarijato

MASKVA, birž. 4. — Cen- 
tralinis komunistų partijos vyk
domasis komitetas pašalino M. 
Unšlichtą iš karo komisaro pan 
dejėjo vietos.

Unšlichtas buvo pašalintas, 
reikalaujant karo komisarui 
Vorošilovui, kuris pastaruoju 
laiku ėmė jo nepakęsti. >

12 žvejų žuvo
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

4. — Pasigenda dvylikos Mek
sikos žvejų, kurie praeitų pir
madienį prapuolė Meksikos 
įlankoj tarp Tamprco ir Verai 
Cruz. Visi ieškojimai jų buvo 
bergždini. Manoma, kad jie vi
si žuvo per siautusią įlankoj 
audrų. 1 i

Išeina “Varpas”

KAUNAS. — Netrukus pa
sirodys naujas literatūros, vi
suomenės mokslo ir politikos 
žurnalas “Varpas”.

Bendradarbiąuja profesoriai, 
literatai ir visuomenės veikė
jai.

Žurnalas eis kas trys mėne
siai.

Lietuvon
, galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 

patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

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

NAUJIENOS
t

1739 So. Halsted St, Chicago, III.



Jokūbas Dagys

ŽIEMOS KERŠTAS BEDARBIUI
(Plakatiška apysaka)

VU
Tos pačios gatvės, fabrikai, 

Apkaustytais langais kalėjimas 
Ir vėl sargai, ,
Taip pat su šautuvais plikais, 
Rūsčiais žvilgsniais praeivį seka.

—Kvailys. Reikėjo man ten pastovėt,— 
Suėmę būt ir čia atvedę;
Gal valgyti, o valgyt gaučiau, 
Kiek gauna kaliniai visi.
3—R62 Žiemos Kerkštas bedarbiui

VIII
—Ponuli, darbo,—darbo ieškau!

Gal duosite kai ką,—aš atidirbsiu...
—Šalin! Šalin,—nereik tokių...

Išgirdo storoką pono balsą 
Ir šusigaužęs skubino toliau, 
Kad negirdėtų jo aštraus barimo. 
Jam rodėsi, kad ponas seka jį 
Ir vis dar kolioja biauriai:

—šalin! Šalin ztu, žulike. pavogsi( dar,
Nereikia mums tokių, 
Nematę valkatų šunų...

Prisiminė ka'ž ką, gailėjosi,
Norėjo grįžti, pasakyt, —garbės tau žodį duosiu, 
Kad nieko blogo neįvyks.
Bet susilaikė,—reikalo nerado...

IX
Būrys kariuomenės žingsniuoja:

Raudoni, jauni, tvirti vyrai, 
Pavalgydinti ir aprengti, 
Ar jiems gyvenimas negeras...

—Kad bent dar aš kareiviu būt galėčiau, 
Garbingai eičiau su kitais, 
Taip pat virtuvėje prie stalo bučiau 
Ir kareivinėje šiltoj naktis praleisčiau... 
Bet juk buvau.—tą duoną valgiau;
Taip kvaila ten, visi tik kolioja', 
Daugiau nič nieko doro nėra...

-^Biaurus gyvenimas, biaurus,—
Tik kulką leiskite greičiau į kaktą man,— 
Pakaks tada paniekinto gyvenimo vargų.

—žingsniuoja jie. kas jiems galvoj;
Aikvoja tik valstybės turtą...
Iš kur tos pajamos jiems milionais mėtomos?— 
Tai vis uždirbti darbininkų turtai.
Negaunam mes už savo darbą,
Kiek reikalinga pinigų,

^Nes Henris sueina visas prakaitas žmonių...

Nei vieno draugo, nei žmogaus, 
Kuris padėt galėtų jam, 
Nerado eidamas per visą miestą.

Per priemiesčio ilgoką gatvę 
Bedarbis Kraupąs traukia į namus, 
Jam vėjas priešais sniegą neša, 
Kapoja mėlynas akis ir veidą. 
O širdį degina skausmai...

Vaikučiams, žmonai ką. sakys,
* Ar pasidžiaugs, ar duonos valgyti turės, 

Ar žodį mielą pasakyt galės...
Tur būt kad ne. Ne tie laikai!

Vaikai, ateinantį pamatę tėvą, 
Sujunda, sušneka, prie lango lenda', 
Tik vienas sirgdamas palieka lovoj.

—Tėvelis štai pareina jau, t
Koks baltas, sniegu aplipdytas', 
Gal duonos parneša' iš miesto, 
Bet... nematyt. <
Ne, ne! Gal paslėpė po ploščiumi...

žmona gi nėnežiuri, 
Supranta viską ji gerai. 
Ne pirmas kartas kaip sugrįžta vyras 
Iš miesto nįeka neatnešdama's.
Jai skauda širdį ir be to, 
O pažiūrėti į akis perdaug sunku. f

Vaikučiai du aplinkui eina, 
Užkimusiais' balseliais klausia:

—Tėveli, atnešei ką mums? 
Gal duonos,—dar pietų negavome. 
Tėtyte, valgit norisi!
Akutėm seka jį, kaip katės.
Sumirksi tik ir vėl pažiūri, 
Taip įspūdingai, nekaltai.
O jis nė žodžio jiems ištart negali,— 
Galvoje spiegia tik vaikučių šauksmas, 
Kaip ylomis j kaktą duria:

—Ar atvežiau?—Taip... atvežiau aš jus, 
Tiktai išnešti negaliu...

Tartum penkių pūdų prislėgtas.
| kertę nuslenka be žado vyras.
Visi nutyla, lyg prie kapo,
Tik girdisi, kaip žmona aimanuoja...
Paskiau nedrąsiai prataria:

—Gal sutvarkysi tvartus prie išeinamųjų, 
Nes šeimininkas sakė išvarys iš buto, 
Jei neklausysime mes jo;
O kur gi dėsimės tada, sušalsime visi. 
Takus jau aš pati nugrandžiau.

4<ą padarysi,—gyventi reik...
XI 1

—Ką padarysi,—gyventi reik,— 
Ironiškai sau atkartojo Kraupąs, 
žmonos graudingai tartus žodžius 
Ir, pasiėmęs blogą ploščių, 
Išėjo pro duris.

Jis dirbo darbą tą lig nakčiai.
Kol visiškai sutemo.
Ir vis' skubėjo, —užsimušt norėjo

 NAUJIENOS, Chicaga, m

Šeimos suteiktą neramumą: 
Jis jautė pareigą ir meilę 
Pralinksminti išblyškusius jų veidus, 
Padėti jiems,—juos užauginti.

žmona nuo šeimininko pasiskolino 
Denatūrato buteliuką ir biškutį duonos 
Už ką jam prižadėjo 
Išplauti baltinius ir butą.

Užkaitus' išvirė vandens, 
Vadinasi, šiltos arbatos. 
Kad susišildytų prieš naktį 
Ir gerkles kiek vaikams atšutytų.

Skaniai jie valgė, gėrė 
Pro nosis sunkiai šnirpšdami, 

Be' cukraus nors arbata jų 
Ir duona sausa,— plutos karčios. 
Kurių vaikai nebesukramtė, — 
Suvalgė tėvas' arba motina t
Ir trupinius surinko.

Sakysime,—pavalgę vakarienės 
Atsigulė ir greit visi užmigo. 
Nors neretai su kosulio krankimais. 
Tik Kraupo plačios akys 
Ilgai užmigti negalėjo, 
Nes jam galvoje virste virto <
Gyvenimo vargų paskutinysis vargas'.

XII
—Draugai, jums neteisybę sakė, 

Kad mes negalime gerai gyventi! 
Netiesa tai! Supraskim patys, 
Pasaulyj darbo juk ir duonos 
Pakankamai yra visiems, 
Tik reikia mums geros tvarkos', ' .
Kuri pakeistų proletaro sunkų būvį. 
Kad itas, kuris gamina viską 
Nekęstų stumdomas po gatvę.

—žiūrėkite, vienur perdaugel darbo, 
Apdirbti jo net nesuspėja žmones; 
Pražūna ten gamtos gerybės duotos’; 
Jei dirbti norime, tai mums neduoda', 
Apglėbę savininkai laiko 
Ir nesuspėję išnaudoti, 
Tegu supimą, sako, sau ant vietos, 
Negu mes duosime pigiai kitiems. 
O štai kitur žmonių perdaug yra 
Jie darbo nebegali gauti, 
Jiems reikia vargti ir badauti... 
Ar tai teisingai daroma 
Suprantate visi!

Del tų, kurie yra 
nuolatos pavargę

Tas nuolatinis jautimasis pavargusiu ir 
nusikamavusiu, ar abelnai menkos sveika
tos. paeina nuo nusilpnėjiiBio. pakrikusio sto
vio, pasidtM'iusio delei konstipacijos nuodų. 
Imkite Nuga-Tone ir atsikratyklt jo, pirm 
negu jis pavirs chronišku ir prives prie 
daug rimtesnės padėties. Nuga-Tone išvalo 
kūną nuo tų nuodų, kurie ardo sveikatų ir 
padaro gyvenimų skurdų, tada jūsų apeti
tas pageteja. išnyksta virškinimo nesmagu
mai, jūsų miegas bus poilsingas ir atgai
vinantis ir jus pasijusite kokis buvote pir
miau.

Kartais būna didelis abelnos sveikatos pa
gerėjimas paėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, taip greitai jis veikia ir jeigu jūsų 
sveikata nėra tokia, kokia ji turėtų būti, 
jus turite pabandyti Nuga-Tone. Jus gulite 
gauti jj kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stakc, pa
prašykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

♦r

Naujo komforto akiniai
Spccialio Išpardavimo kaina tik QO

Populiarus visur
Garantuoti, kad nesuluS ir ncnubluks.

Nauji akiniai 100 dienų 
išbandymui

Leiskite mums pasiųsti jums Šiuos vė
liausio styliaus Naujo Komforto Akinius su 
aiškio regėjimo stiklais 100 dienų išban
dymui. Gražiausi akiniai, kokiuos paga
mintu per daugelį motų. Nešiojami dauge
lio žmonių. Populiarus visur. Paslžymin- 
ėios išvaizdos. Nepalieka ženklų ant no
sies. Lengvus. Leis jums skaityti smul
kiausi raštų. įverti ploniausių adatų, matyti 
TOLI ar ARTI. Pridedant DYKAI gražių 
dėžutę. Patenkinimas garantuotas. Jeigu 
jus nemanyslto, kad musų akiniai už TIK
TAI $2.98 yra geresni negu tie. kurie ki
tur pardavinėjami po $15.00, jus galite juos 
sugrąžinti. JUS NERIZIKUOJATE NĖ VIE
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
NESIŲSKITE PINIGŲ! Prisiųskito tik ku
ponų. Pasinaudokite šiuo bargenu. Atsimin
kite — nė vieno cento iš kalno dabar. Lai
kykit pinigus namie.
------- PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE----------  
S. T. OPTICAL CO., Dept. H. G. 422 

1447 Jaekson Ulvd.. Chlcago, III.
Aš noriu išbandyti jūsų Naujo Komforto 

Akinius per 100 dienų.
Vardas ......................................*. Amžius ..........

Gatve ir nr.....................   R. F. D........ Box ....

Miestas ..........  Valstija ........

Būk blaivus —- būk blaivus visiems dalykams, net ir rūky> 
damas. Venk tos ateities šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, 
jei nori išlaikyti tą modernišką, visada jauną figūrą. "Jų, 
vietoj—užsirūkyk Lucky”,

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, ko 
kius jus kada rukėt, pagaminti iš puiki 
ausiu tabakų Derliaus
GINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

JIE SPRA

«.■

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 Avc.

Lafavette 7C74U. ..................... ■.................... „ ✓

UŽSUK- Lucky 
Strike šokių Or
chestrų kas ket
virtadieni ir šeš
tadienį vakarais. 

N. B.C. tinklų.

rūkymas sugražins nunl 
Lucky". Fuo jūs ’šven

Ketvirtadienis, birž. 5, 1930

Jei panaikinsime kapitalo neteisingą 'tvarką, .
Bedarbių žemėje nebus',
Nes darbo daugel yra, i ,
Kuris žmonėms naudingas bus.
Jau reikalinga bendrus rūmai pastatyti.
Kur proletarai sau turėtų gerą butą
Gyventi patys, o vaikams nereiks drebėti gatvėse;
Jiems bus mokyklos gražios',
Nes mokytas kiekvienas darbininkas turi būti.

—Tik susipra'skime,
Įstokime į savo sąjungas
Ir imkime tvarkyti patys viską...

Minia didžiausi ploja, ūžia, šaukia.
Visų nušvitusi veidai...

—Valio! Valio!!!
Iš tolo plaukia atbalsiai—Valio!
Minia', kaip jura ūžia, veržiasi tolyn
Ir pragiedrėjusiais veidais užlieja visą miestą.

XIII
—Kas čia?—pabudęs Kraupąs stebisi, —■ 

Iš kur pažįstama minia?
Ak taip, tai sapnas,—sapnavau ,
Iš Griniaus valdymo laikų, 
Kada mums paskaita surengta buvo: 
—Kaip darbininkams ateityje bus.

Bet greit jo saldų sapną.
Kartus užgulė akmuo...
Jisai sušalęs rietėsi į krūvą 
šnabždėdamas įprastą žodį: /

—Kvailiai! šitai gyvenimas' koks mums,— 
Beturčiui ar geriau...
Ar gali būti jam geriau...

Jam neramu ir nebegera'—šalta tik, 
O nuo ramato strėnos gelia, 
Taip nepakenčiamai, tartum kas laužo, drasko jas. 
žmona jo ir vaikai dejuoja, verkia, riečiasi.
Ant kalcio puola motinai, 
Jiems skaudu ir sunku, 
Gyvybė baigia silpti...

Užmigo vėl visi, vaikai nurimo, 
Į ryto metą kosėti nustojo,— 
Tyliau paliko kambaryje.
Girdėjos tik, kaip jie alsuoja'.
Kaip pučia šiltą kvapą, 
Kaip neretai sučiaupsi lupomis 
Ir atsidusta kiek sunkiau.

(Bus daugiau) '

Pranešimas
Atidaryta

General Motors 
Radios

Agentūra

REX RADIO 
SHOP

ANT BRIDGEPORTO

3343 So. Halsted St.
Milžiniška General Motor Kor

poracija širdingai kviečia pa
matyti naujas Radios ir Radios 
Kombinacijas.

■Jos. F. Budrik,
Savininkas

l k
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipjrk typewriterj.

MEPASLEPSI NUTUKUSIU, 
j . <9 c

H H R’/

GRAMEZDISKU RIEŠU

Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin’

Jusui Gerkles Apsauga -Prieš Knitėjimus- prieš kosulį
P * S 8 , bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau k«.ip tris valgiai i dieną*’. Tai patarimas Daktaro 1 

New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterems neramiems užlaikyti tinkamą I i 
berniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau p, 

•'"'.‘dejimu •!;. OJ.; j,, j, vc.ng<laini ijerdėiji



KORESPONDENCIJOS

Wilkes Barre

Milaszevvicz
4600 So. Wood St

brolisJuodas

Victory 4898

6542 So. Western Avė
Republic 8899 Prospect 21Q2

J. Yushkewitz
ClevHand, Ohio 2433 W. 69th St

Roseland
žinios

Tel. Yards 6894

Yards 0145ka<l

Padėka Naujienoms

Chicago, III

(ROME.

Pasaulio Vergas

ZArScd

Akli 
ligos

diena 
lietuviu

antradienio į tre 
Strikaitis ilgai no

Kadangi 
pos nekaip

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

W. H. Kelps
2419 West 69th St

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

ŠIE LIETUVIAI REALESTAT1NINKA1 
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

tuo pačiu adresu 
pavarde yra pp. Stri-

surengė
Heir

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą -- at- 

sikratykit jų!

4559 So. Paulina St

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

Tel. Prospect 8759

Tel. Prospect 3140

SIUSKIT HtK 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

3514-16 Rooaevelt Rd 
arti St. Louia Avė 

CHICAGO. ILL.

Tel. Hemlock 8C99

žmona spe- 
niergai- 

15 metų, buvo išnešta 
jau apalpusi nuo du-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

b prašo Lietuvos žmonėsir 
np pataria Lietuvos bankai

f
TUAT. \

TY\fKV 
n UKSVoomv 
\ TO MAKE A

kOOLLmV

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtžvieH- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati **Eye Care** arba Eye 
Beaaty” Dykai

bOKl’T
AM\ MORE. CBANOe. OY

KAAVJUG A TAAV\\OV)
. OV SMkAklO Ak

TVfc ALPS* S

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

Rūgštūs skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima, su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir-

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

/ WELLi X 
uoumzk 

XOU KUOU) 
, I COULDU T

DO THACT r 
<too ?y

Vos išgelbėjo lietu 
vių mergaitę iš 

gaisro

(Strikaitis, begelbėda 
nusidegino ran

SLA. Seimą, 
kad 7-to Apskričio 

delegatų išrinkta 
‘progresyvių“ apie

nekurtos SLA. kuo
pto v i su finansais, 

tai nutarta važiuoti bosu Į 
Chicagą. Į bosą tilps virš 30 
delegatų. Bosas išeis iš Wilkes 
Barre birželio 14 d-, 10 valandą 
ryto. Chicagą pasieksime bir
želio 15 d. vakare prie Seimo 
svetaines, 3133 So. Halsted St. 

—Deleg.’.tas..

Po kapinių a (lankymo die
nos žmonės turi nors naujų 
kalbų. Kai kurie Bričporto juok
dariai pasakoja, jogei gegužes 
30 dieną Pruseika tautiškose 
kapinėse visus mirusius tautie
čius savo agitacija taip sugrau
dinęs, kad šie vienbalsiai nu
tarę stoti i komunistų partiją 
ir kad jau išpildę aplikacijas 
kaip kandidatai i centristinę 
komunistų raudono biznio par-

Antoinette Phyllis Feravičiute ir Pranas Skamarakas, Jr 
birželio 7 dieną

State gatvėje, adiresu 0002 
So. State street, gyvena lietu
viai biznieriai ir laiko grosernę 
ir bučęrnę 
Lietuvių 
kaičiai.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

(Perkam, parduodam ir mainomi 
[namus, farmas ir lotus. Greitas iri 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žąizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford 5573

staiga pasigirdo lig kas Lutų 
iššovęs porą ksrlų, Strikaitis 
pribėgo pr’e /lango pažiūrėti, 
kas atsitiko Įsiėmė. *

Pakėlė. lango kurtiną, ir kam- 
haeys nušvito. Kaimyno namas, 
adresu 6004 So. Stale, buvo 
užsidegęs.

Ūmiai liepsna persimetė į na
mus, kuriuose gyveno pp. Stri- 
k?jičiai ir gonkas užsiliepsnojo. 
P-nas Strikaitis 
jo išbėgti, O jų duktė 
te 14 ar 
iš namo

komisarų 
sostinėje 

juodu b.oliu 
rankos, pe- 

piechota”

Birželio 1 d. įvyko šios apie- 
linkės tų delegatų konferencija, 
kurie važiuos 
Pa s uodė 
ribose -viso 
virš 50, o

Juodas brolis tą viską, ką 
girdfjo iš savo baltų brolių, 
dėjosi Į galvą, ba priėmė už 
teisybę, ii' pasižadėjo ateityje 

’juti gero tavorščiu ir platinti 
lietuvišką komisai!] lapą Steit- 
strityje.

Bet juodo brolio atsilanky
mas į valgyklą, sakoma, suga
dinęs kai kuriems valgyk lon 
užėjusiems apetitą. Jie pradėję 
žaksėti ir apleidę greitai val
gyklą. O vienas komisarų pa- 
rapijonas, išsigėręs tiktai val
stybinės stiklinę (iš Michigan 
ežero), net taręs patarnautojai 
šitokius žodžius:

Jus su tais juodais broliais 
tai jau taip toli nuėjote, 
sau biznį gadinate!

Tarnaitė gi atsiliepusi: 
negaliu gelbėti, ne mano 
kalas“.

Tuomet musų baltas pilietis, 
vandenio išgėręs, išėjo laukan 
biznio nepadaręs.

YOURtYtb
MuriM Co., Dpt H. S., 9 B. Ohfe St., ChkM<>

Tel. Viiginia 0117

čiadienj
gėlojo užmigti, ba gyvenusieji 
viršuj (antrame aukšte) žmo
nės “argumentavo“ balsiai.

Taip apie 1 valandą nakties

cementą dėl beismento 
plastėti ir kalkes dėl 
visą darbą.

Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą. 
Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO L

išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos |įRektumo 
išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSU GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 v. p. p.

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North D amen Avenue,

\S> A LOT OF MOUHY,. 
e>\L.LY—I 
gax/^_ op

L t

> pusk c-misarai buvo paėmę ant 
drąsos, tai nieko nebijojo.

Eidami ns<mo keliu, Julis su 
kumutė susipyko. Kumutė jam 
išmetinėjo: Kam tu pasakoji, 
kad aš prašiau tavęs nupirkti 
karą? Julis baŽijcsi kūmutei, 
buk jis niekam nesakęs. Julis, 
patekęs į tokius spąstus, nebe
žinojo nė kaip pakarytis, kad 
tik kumutė prikąstų liežuvį, 
nes jam sarmata buvusi klau
sytis lokių “teorijų“, visiems 
girdint. ' Matęs.

Icnse 
Br’čporte 
susikibę ranka už 
is i pel' Olstričiu 

važinėjosi.
Po keletą k r tų

denščikai juodą brolį įsi
vedė į savo valgyklą ir pasi
sodinę prie pirmo stalo skaniai 
valgidino ir aiškino jam apie 
'iftuviu tauta ir inatuška Ba-

Pereitą sekmadienį komunis
tės arba, kaip paprastai jos va
dinasi, progresystės 
išvažiavimą Wasliington 
ghts miške. 'Publikos buvo ma
žai, nors komunistės ragino ir 

| žvejojo publiką per kelias sa
vaites. Kaip miškelis ’baigiasi, 
taip manau, kad ir progresy- 
stės (baigiasi su savo kuopa: 
ilgai netrukusios, jos turės su
rengti pagrabą tai kuopai.

Muzika buvo neprasta, kai 
kurie galėjo gerai prisišokti. 
Nisi, ir trypė pusėtinai. Mačiau, 
kelių gyvanašlių užkulniai nu- 
kraičiojo. šiumeikeris, stove- 
dams tik džiaugėsi. Jis kalbė
jo pats sau: ot bus džiabo po 
to išvažiavimo!

Progreso su namine pusėti
nai daryta. Manau, ir Pusže- 
maitis nemažai pasipelnęs iš 
to išvažiavimo. Sakoma, kad 
Pusžemaitis pampinęs to štu
fo, iš kurio jis gali gerą 'biznį 
padaryti.

Miškelis praretėjęs, mažai 
medžių jame yra. Nebėra kur 
komunistams pasislėpusiems “ko 
kusus“ daryti. Turi ir jie at
virai, bončiuj suėję, kalbėtis, 
nežiūrint to, kad ir “menševi
kai“ girdi jų planus.

Smuikavo progresystės dėl 
busiančio Susivienijimo seimo. 
Sakė: nemanome, kad pavyktų 
užkariauti jis. Girdi, bereikai- 
lingai mes darome didelius eks- 
pensus neužkariavę seimo, vėl 
neturėsime iš ko delegatams at
lyginti. O jei neatlyginsime 
jiems už sugaištą laiką, tai pa
sidarys jie didžiausi musų prie
šai!. Matote, kaip mes patys 
sau priešus darome. Puskomi- 
sarai tiešijo savo sekėjus, kad 
šie nenusigąstų perdaug; mat,

Šiuomi noriu išreikšti didelę 
padėką Naujienoms už taip są
žinišką prirengimą mano kelio
nes iš Lietuvos 
važiavau laivu 
gūžės 31 d. š. 
Ryti, kad laivu 
ra i 
tarnavimas visur 
kambariai švarus, 
ir 2 klesoj, nors 
3 k lesa. Kaune P 
gi suteikė man kuogeriausį pa* 
tarnavimą.

Elžbieta’ Seibutienė.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas turės milžinišką pikni
ką ir ristynes, 'birželio 15 die
ną, Tado Neuros darže, Bruns- 
wick, Ohio. Clcvelandiečiai tu
rėtų šį parengimą skaitlingai 
aplankyti, nes gali visi žino
ti, jog kada tik kas kreipėsi, 
prašydami bent kokios para
mos, visadai kliubas neatsisakė, 
nežiūrint kokių pažiūrų žmonės 
buvo. Kliubas visus lygiai at
jaučia. Todėl reikėtų atsiminti, 
kad ir kliubas, kada ką paren
gia, tai žmones turėtų skait
lingai lankytis ir atidčkavoti 
už pirmiaus padarytą gerą.

Taipfi reikėtų paremti ir mu
sų gerbiamą Karolį Požėlą, nes 
jisai pirmutinis Clevelande lie
tuviams pralaužė spragą risty- 
nių skyriuje kaipo talentingas 
atletas ir j daug prisidėjo prie 
pakėlimo musų tautos vardo 
tarpe amerikonų.

Iki .pasimatymo piknike. 
Amerikos Liet. Piliečių Kliubas.

i Ameriką. At- 
“Amerika“ ge
li. Turiu pasa- 
“Amerika“ lik- 

būvo smagu važiuoti. Pa- 
mandagus, 

valgis kaip 
iš važiavau 
Lutas tziip-

| B. R. Pietkiev/icz į
& Comnany f

a 2G08 W. 47th St. g
įį. Tel. Lafayette 1083 H

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

P-nas 
mas pinigus 
kas. Sudegė jo keletas čekių.

Gaisras persimetė į kampi
nį namą, adresu 6000 So. State 
street. Liepsna taip greitai iš
siplėtė todėl, kad visi trys na
mai yra mediniai.

Visai arti nuo tos vietos, kur 
kilo gaisras, randasi ugnėge- 
sių daržinė. Taigi ugnėgesiai 
pasirodė veikiai. Jiems pavyko 
gaišią sulaikyti. Sudegė; visų 
trijų trobesių porčiai, apdegė 
sienos iš kiemų pusės.

Gaisras kilo juodveidžio bar
beno name. Kalbos eina, bene 
kilo gaisras iš ekspliozijos na- 
minėlę verdant.

čikagiškis.

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

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

sienų. Mes taipgi aprokuojame

Taigi galima tikėtis, kad už 
mctųjkitų komunistų partija to
kių narių skaičiumi žymiai pa
augs. Tiktai nelaime, kad visus 
metus teks laukti. Mat, Pru- 
seikai nėra progos rėžti kapi
nėse spyčių iki ateinančių me
tų gegužės 30 dienos.

Bet kaip žmonės nekalbėtų 
apie komunistus, o aš jiems 
duodu kreditą. Menševikai, tau
tininkai ir kiti užmiršo miru
sius organizuoti, o musų ta- 
vorščiai pamatė tą reikalą ir 
pradėjo juos organizuoti. Ba, 
kaip žinome, pragare yra bai
sus kankinimas, mirusiųjų iš
naudojimas. O ir danguj ne 
geriau, nes dievas galybes mais
tininkų išmėtė iš dangaus į 
pragarą.

Taigi po to, kaip tapo suor
ganizuoti čainukai, arabai ir 
juodieji broliai, dabar tavorš- 
čių dienos programų stovi va
jus mirusius agituoti ir orga
nizuoti.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Ak Dezaininimas ir siuvimaj- 

dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpą laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 
šykite dėl nemokamos 

’lClMk knygelės.fflBĮL MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka.

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 n.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

K Ii ubų ir Draugijų Susivie
nijime užsimaldavo Juozapas 
Karolis. Ligonis dabar yra 
Rcseland Community ligoninė
je. Nepranešta sekretoriui ko
kia liga serga. Keli mėnesiai 
at-Tal Žaroliui buvo padaryta 
aklosios žarnos operaci ja. Drau
gai, kuriems laikas pavelija, at
lankykite ligonį.
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Prezidentas Hooveris gavo skaudų moralinį smūgį, 
kuomet Jungtinių Valstijų senatas atmetė jo paskirtąjį 
žmogų, teisėją Parkerį, į Aukščiausiąjį Teismą. Dabar 
jisai susilaukė antro nemalonumo. Nežiūrint to, kad j> 
sai buvo uždėjęs savo “veto” kongreso biliui apie Ispa
nijos karo veteranų pensijų padidinimą, abu kongrdso 
butai tą bilių vėl priėmė didelėmis balsų daugumomis: 
senatas. 61 balsu prieš 18, o atstovų butas 298 balsais 
prieš 14. I

Visam kongrese, pasirodo, prezidentą Hooveri pa
rėmė tik apie trejetas dešimčių žmonių, nors Hooverio 
partija kontroliuoją abu kongreso butu.

Kongresas, matyt, jaučia, kad kraštas yra nusivy
lęs Hooveriu, iš kurio daugelis tiek daug tikėjosi, kuo
met jisai buvo išrinktas prezidentu.

Premjeras MacDonaldas paskyrė J. H. Thomasą 
valstybės sekretorium dominijoms.

J. H. Thomaso žinioje iki šiol buvo darbo parupi- 
nimo reikalai. Jo veikimas šitoje srityje iššaukė daug 
kritikos taip spaudoje, kaip ir parlamente. Net ir dau
gelis Darbo Partijos atstovų buvo juo nepatenkinti. 
Prieš dvejetą savaičių vienas ministeris, (Jswald Mos- 
ley, kuriam buvo pavesta kartu su Thomasu ieškoti 
priemonių kovai su nedarbu, rezignavo iš kabinetu.

Visa tai privertė MacDonaldą daryti pakeitimus 
valdžioje. Vietoje Thomaso dabar rūpinsis nedarbo 
klausimu tam tikra ministerių komisija, kurios prieša
kyje stovės pats premjeras. Prieš kiek laiko “Naujieno
se” jau buvo rašyta apie šitokios komisijos sumanymą.

Ar MacDonaldo vadovaujama komisija galės dau
giau nuveikti, negu J. H. Thomas, parodys ateitis. Bet 
dalykas turbut yra ne asmenyse, kurie nedarbo klausi
mu rūpinasi. Ekonominė krašto padėtis pareina nuo 
daugybės priežasčių, kurios visai nėra valdžios kontro-

S

ANGLIJOS KABINETO REORGANIZAVIMAS

HUSAIS J SEIMĄ

Į SLA. seimą Chicagoje atvažiuos daug delegatų 
savo mašinomis, bet gal būt dar daugiau — busais. 
Taip, pranešama iš Wilkes Barre, Pa., kad vien iš tos 
apielinkės atvyks į Chicagą, pasisamdę busą, apie 30 
delegatų. Tokiu pat budu delegatai keliaus i seimą ir 
iš kai kurių kitų tolimų vietų rytinėse valstijose.

Girdėt, kad yra išrinkta į seimą apie 560 delegatų, 
ir gal būt, kad tik apie pusė jų važiuos geležinkeliais. 
Mat, šiandie nekokį laikai, tai stengiamasi kiek galint 
taupinti kelionės išlaidas.

čikagiečiai, reikia tikėtis, irgi pasirūpins, kad sve
čiai, kurie čia atvyks, galėtų ekonomiškiau šiame did
miestyje pragyventi, duodami delegatams nakvynę ar 
kitu kokiu budu jiems padėdami.

Svarbiausia tečiaus yra, kad visi delegatai, kurie 
yra išrinkti, atvyktų seiman, o ne pasiliktų namie. Sei
me gali susidaryti tokia padėtis, kad dešimtis kita bal
sų nuspręs klausimą į vieną arba j antrą pUsę. Butų 
tikra nelaimė, jeigu dėl, neatvykimo keliolikos delegatų 
seime paimtų viršų tie, kuriems rupi šią organizaciją 
paversti savo partijos įnagiu.

* i
Chicagoje bolševikai dės desperatiškų pastangų 

“užkariauti” Susivienijimą, nes jie žino, kad, jei dabar 
jie prakiš, tai dauginus nebebus jiems vilties pasiekti 
savo tikslą.

Kol da yra laiko, delegatai turėtų daryti kelionės 
planus ir būtinai pasirūpinti, kad jų atvykimas j seimą 
butų užtikrintas.

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams ...............-.......... —
Pusei metu .........................
Trims menesiams ............
Dviem mėnesiam ................
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išnešiotojus]
Viena kopija ___..____________ 3c
Savaitei ... _________________ 1
Menesiui ___________ _________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu *

Metams .....................  $7.00
Pusei metu ..........-.......................8-6įO
Trims mėnesiams .................—1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___________ __ ____$8.00
Pusei metu ......................... - 4-0ū
Trims mėnesiams .—............... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

HOOVERIUI NESISEKA

Chickasha, Okla.

» - - » ■ •• ............................... .. ............... ■

[Aliautie and Pacglc Photo]

Govėdos nariai, kurie užpuolė ir nužudė Henry Argo, 19 metų
Negras' buvo kaltinamas užpuolimu baltuodčs moters

negrą.

— I —Į—

Apžvalga
RAZUMĖLIS

“Vienybe” rašo apie “Antro
jo” internacionalo centro val
dybos suvažiavimą Berlyne ir 
sako, kad jo tarimai “taip nuo 
gyvenimo atsilikę ir nuobodus 
buvo, kad net socialistinė vo
kiečių spauda nieko apie posė
džius nerašė. Matyt, jog Eu
ropos socialistu nusigyveno.”

Toliaus fašistuojantis Brook- 
lyno laikraštis deda tokį “pa
mokinimą” :

“Ir kaip nenusigyvens, jei 
priima tokias ‘socialistų’ 
partijas, kaip Pilsudskio len
kų, arba lietuvių plečkseiti- 
ninkus'.”

Seniai pastebėta, kad-, “Vie
nybės” vadinamieji redaktoriai 
mėgsta rašyt apie dalykus, apie 
kuriuos jie nieko neišmano. Vi- 
vi, kas skaito laikraščius, žino, 
kad lenkų socialistai griežčiau 
ir nuosakiau kovoja prieš Pil
sudskį, negu kuri kita Lenki j oš 
pąrtija. Taip pat visi žino, 
kad Plečkaitis jau seniai yra 
pašalintas iš lietuvių socialistų 
organizacijos.

Kai dėl Europos socialistų 
“nusigyvenimo”, tai ponai “vie- 
nybininkai” pasakoja tuščius 
niekus. Įdomu butų išgirsti, ku
rį socialistų Internacionalo ta
rimą Brooklyno fašistėliai su
rado “atsilikusiu nuo gyvenimo 
jr nuobodžiu”?

Internacionalo vadams suva
žiavus Berlyne, buvo surengta 
Vokietijos sostinėje milžiniška 
darbininkų demonstracija už 
tarptautinę taiką. Ta demon
stracija padarė 'didelio įspūdžio 
ne tik į Vokietijos, bet ir į už
sienių spaudos atstovus. Paskui 
kiekvienas Internacionalo biuro 
posėdis' buvo aprašomas pir
muose puslapiuose Berlyno so
cialistų laikraščiuose; buvo 
smulkiai paduodamas debatų 
turinys, rezoliucijos ir t. t. Iš 
kur tad “Vien.” pasėmė tokią 
“žinią”, kad net socialistų spau
da užtylėjusi Internacionalo 
biuro posėdžius?

Matyt, ji ima savo “informa
cijas” iš tų pačių šaltinių, kaip 
ir. jos bolševikiškoji kaiminka, 
kuri jau tūkstančius kąrtų 
skelbė, kad visas Vokietijos 
proletariatas atsimetęs' nuo so
cialdemokratų ir prisidėjęs prie 
komunistų.

Jeigu- “Vienybė” nori pafi- 
losofuot apie “nusigyvenimą”, 
tai geriau tegu ji pasižiūri h 
savo idealą ir didvyrį Augusti
ną Voldemarą, kuris iš dikta
toriaus ir “taupos vado” virto 
valstybes išdaviku ir pateko į 
kaltinamųjų sUolą!

GIRDĖJO SKAMBINANT

“Darbininkas” rašo apie Klai
pėdos “seimelio rinkimus” ir 
reiškia pasitenkinimo, kad ši

tuose rinkimuose lietuvių balsų 
skaičius Ipadvigubėjo. Sako:

“Praėjusiame seimely lie
tuvių atstovų buvo 3. 6į kar
tą jau 6 atstovai laimėjo. 
Prie to dar prisideda krikš
čioniškasis sąrašas, gavęs 2 
atstovu.”
Tuo gi tarpu Klaipėdos kraš

te dabar buvo ne Seimelio, bet 
vietinių savivaldybių (t. y. 
miestų ir apskričių tarybų) rin
kimai, apie ką “Naujienose” bu
vo kalbėta jau prieš keletą die
nų.

Astuoni lietuvių atstovai pra
ėjo ne į krašto Seimelį, bet į 
Klaipėdos miesto tarybą.
/f

“DŽIABERIAI”

“Laisvė” nukalė naują epite
tą tani tikriems' savo oponen
tams pravardžiuoti. Jos kores
pondencijoje apie “Darbo” re
daktoriaus Jankausko raportą 
Brooklyno rubsiuvių 54 skyriui 
skaitome :

“Kriaučiai, jus tokius žmo
nes galite žinoti gana gerai, 
jie yra ‘džiaberiai’: kokioj 
jis (t. y. Jankauskas. “N.” 
Red.) kėdėj sėdi, tokią dai
ną dainuoja. Tokių žmonių 
pas lietuvius kriaučius, ne- 
stoka. Paimkim pavyzdį bro
lio Hermano, arba brolio Kal
poko — kas jiems duoda 
‘džia'bą’, tai jie tokie būna — 
komunistai ir sykiu ratelnin- 
kai- Bet jus, kriaučiai, turite 
tuom susidomėti ir iš savo K. 
tarpo tokius ‘džiaberius’ vy
ti, kurie darbininkų reikalų 
neatstovauja,) bet durną poli
tiką. varinėja. Mums, darbi
ninkams, naudos neneša to
kie gaivalai.”
Tai, vadinasi, Jenkins-Jaą- 

kauskas jau pavirto “džiabe- 
riu” ir “gaivalu”, kurį darbi
ninkai privalą vyti lauk iš sa
vo tarpo, O tas Jankauskas 
daugiau kaip per dešimtį metų 
buvo geriausias “Laisvės” rau
donojo biznio ir komunistų po
litikos rėmėjas.

“Durną politiką varinėja” 
tarpe lietuvių kriaučių ne kas 
kitas< kaip tie “džiaberiai”, ką 
yra susimetę į “Laisves” guš- 
tą. Chicagos lietuviai rubsiu- 
viai jau seniai davė “kiką” pa
našiems gaivalams. Gaila, kad 
brooklyniečiai dar duodasi 
jiems už nosies vadžioti.

PASTABĖLĖS

Iš Vatikano Miesto žinios 
sako, kad popiežiaus armija nu- 
sišveitė muškietus bei kitus 
žmogžudžių ginklus ir užsika
binėjo medalius. O po viso to 
šventas tėvas patikrino savo ar
miją.

Taigi popiežius Kristaus vie
tininkas! O kristus yra pasa
kęs: “Neužmušk”! arba: “Mal
kai!, įdėk savo kardą į makštis

—kuris su kardu kerta, pats 
nuo jo žūsta!”

Viena juokdarė kartą yra pa
sakius. kad' italijonui surišk 
rankas, tai jis negalės kalbėti. 
Kiek čia tiesos —su ja nesi
ginčysiu. Bet jei komunis
tams atimk žodžius: Leninas, 
Maskva ir t.t. ir t.t., tai tikrai 
jie nežinotų ką bekalbėti.

Kuoaiškiausiai tą buvo gali
ma pastebėti Puošimo Dienoj 
ant Tautiškų kapinių, kai “d.” 
Pruseika kalbėjo. Jis kalbėjo 
apie penkioliką minutų laiko ir 
iškalbėjo viso pasaulio istoriją. 
Gal būt, dar būt kalbėjęs, bot. 
regis, pats susiprato, kad nie
kus pliauškia. O tai todėl, kad 
negalėjo naudoti viršminėtų žo
džių. Mat, komunistai, veik 
visai prarado įtekmę kapinių 
bendrovėje, tai Pruseika mano 
panaudoti lapės gudrumą. Dar 
turiu pridurti, kad Kapinių 
Bendrovei yra gėda turėti tokį 
žmogų už pirmininką, koks 
pasirodė aukščiau * minimoje 
dienoje. Nejaugi toji organi
zacija' neturi apsišvietusių na
rių savo tarpe?

Po šaltų dienų šiandien 
pirma diena birželio ir vėl su
silaukėme smagaus oro. Man 
šiuos' žodžius rašant ir dažnai 
pažvelgiant į platųjį... ežerą, 
matosi tik mažytėlės vilnys it 
žąsys plaukioja ant vandens 
paviršiaus, norą vėjas, žiūrint į 
parke esančius! medžius, pusėti
nai pučia.

—Laisvės Mylėtojas.

NĖRA ŽMOGAUS

Gilios išminties mokyklose 
prisisėmęs jaunikaitis' darbo 
ieško. Vienur jam sako: 
“Tamistos raumenys pavytę — 
nereikia”. Kitur jam sako: 
“Mums reikia melagio, kuris 
parduot galėtų—netink i”.

“Tamista ne musų tikėjimo 
apaštalas”. “Tamsta ne musų 
partijos' agitatorius”. “Tamsta 
ne musų tautos narys”. “Mums 
reikia mušeikų, kriminalistų — 
tamistos mokslas ir išmintis 
mums nieko nereiškia”.

Ir išmintingas jaunikaitis 
vietos susirasti nebegali, nes 
žmogaus privalumai niekur ne
pageidaujami. Nes nėra žmo
gaus...

Nėra žmogaus. Paliko suk
čiai, plėšikai, pinigų maišai, ak
li fanatikai agitatoriau žmo
gui vietos nebeliko. Ir jaunuo
lis, bado verčiamas, atsižadėjo 
savo žmoniškumo ir savo visų 
idealų. Kaip ir visi kiti jau
nuoliai, jisai gyvens tiktai dėl 
to, kad pavalgius, apsirėdžius 
ir kitą kokiu nors budu nu- 
skriaudus... Nes nėra žmogaus.

-—Mat.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “N ag j ienose”. 
Kaina 45 centai.

—————————————
Andrėj# Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Emile Skujenieks

(Tąsa)

Mielas pone! Mes jau nebesa
me jokia cariškosios satrapi- 
jos' provincija, nors ir autono- 
minga, kaip Tamsta tai savo 
laiku buvai įsivaizdinęs. Mes 
esame valstybe — tą mes esa
me įkūrę sunkiose, atkakliose 
kovose. Mes esam Vakarų Eu
ropa — ir mes tai turime įro
dyti. Mums tiesiog butini tam
priausieji ryšiai su svetimša
liais — tą reikalauja musų eko
nomines ir dvasinės kultūros 
interesai. 

/ *
Mes turime įrodyti, kad esa

me verti užėmimo Vakarų Eu
ropos tautų šeimom Mums bu
tines 'kultūrinės formos. For
mos, mielas pone, apie kurias 
Tam šia neturi ir negali turėti 
supratimo. Ar Tamsta šoki po- 
lonesą? Ar Tamsta žinai, kas 
tai yra šiberis, one step, fox- 
trott, shimmy ir dixi?”

Neikė tik varstė akimis.
“Ne... aš nešoku...”
“Na, aišku. Bet kaipgi Tams

ta į vestum savo jauną poniutę 
į kokią nors dineją? Kaip Tam
sta elgtumeis su ja toje geres
nėje draugystėje, prie kurios 
Tombergų šeima vis dėlto pri
klauso? Arba Tamsta nori, kad 
ji susieitų su> kontoristais, par
davėjais, mokytojais ir... ko
kiais ten telegrafistais, kaip ir 
Tamsta?”

Dabar tai ir Fridą atsigręžė. 
Gilia raukšle kaktoje, užgauta 
ir pažeminta ji rūsčiai žiurėjo 
į Neikę. Robertas tęsė dar la
biau be pasigailėjimo.

“Gerbiamasis! Ir Tamsta dar 
išdrįsti kalbėti apie tai, kad 
aš esąs čion įsišmugelia'vęs! 
Ne — tai esi Tamsta! Tamsta 
to norėjai! Tamsta norėjai ap
gauti ir surišti šu savimi mo
teriškę, kuri turi visai kitus 
gyvenimo papročius? ir visuome
ninius reikalavimus. Tamsta' čia 
įsilauži lyg paprastas chuliga
nas. Net padoriai kalbėti ir 
elgtis Tamsta nemoki. Jono 
vartų apylinkėje, Čiėkurkalne, 
Sreienbuše — ten Tamstos pa
saulis. Matyt, Tamsta net ka
liošų neturi...”

Iš tikro —- didoki drėgmės 
klanai plėtėsi’ant slidžiai vaš
kuotojo parketo apie Nelkės 
nunešiotus kamašus.

Fridą mate šį skurdųjį apa
vą su nutrupėjusiomis kurko- 
mis. Tad pakėlė akis dar aukš
čiau. Nunešiotos kelnės su ne
mokšos ranka uždėtu lopiniu 
ant kelio, švarkelio rankovės 
trumpos, iš jų kyšojo ne visai 
švarių marškinių rankogaliai. 
Viršutini marškiniai suglamžy
ti, barzdelė neprižiūrima, plau
kai' trumppai apkirpti, pasišiau
šę, už plaukų jau ima žilti...

O ten priešais jo, ten — tas 
antras Robertas Neikė, jos vy
ras!.. Nelsono siutas “eut- 
away”, dryžuotos angliško fa
sono kelnės, žalias’ šilkinis kak
laraištis išilgai liemenės iškar
pos. šusterio atvežtas žiedas su 
žvilgančiu briliantu ant piršto. 
Trys tamsios žibutes sagos 
skylutėje — turbut, pirmosios 
visame mieste! Ir puikiai pri- 
kombinuotų žibučių kvepalų 
kvapas skleidžiasi per visą 
kambarį iki pat langui!

Robertas buvo savo kovą už
baigęs. Tai rodė visi ženklai. 
Dar paskutinį smūgį, kad nuo 
to ten jau niekas nebeliktų. 
Atsistojo, pasiekė ir su pasigai
lėjimu paplojo Neikei per petį.

“Na, nenustok Tamsta tuo
jau ūpo. Mes galime būti griež
ti savo reikalavimuose, bet be 
pasigailėjimo mes nesame. Juk 
ir Tamsta turi savo pasiteisini
mą. Mes žinome, iš kokios vie
tos Tamsta kaip tik grižai. Ka
lėjimas padaro savo Įtaką net 
į patį kiečiausj būdą...”

Bet tada Neikė pašoko. Pilk- 
svai-melsvas — pasirengęs už

pulti savo priešą dantimis ir 
nagais.

“Tamsta man... ir tą dar! 
Kas' mane ten įkišo? Provoka
torius ir išdavikas!”

Robertui viena ranka buvo 
paremtas šonas, antra įkabin
ta į liemenės iškarpą. Viena 
koja pažengęs pirmyn, antra 
pusbačio smailgaliu įsirėmęs į 
parketą. Ponas Tombergas sto
vėjo šalę jo.

“Tamsta giliai klysti... ger
biamasis! Man prisiunčia ir aš 
spausdinu. Laikraštis — tai 
tautos sąžinė, aš tik klausausi, 
ką ji sako. Aš pilnai suprantu 
savo pilietinę pareigą ir stoviu 
ir stovėsiu savo sargyboje. 
Žalingiems' elementams musų 
valstybėje nėra vietos.”

“Elementas...”
Tai jau nebebuvo žmogaus 

balsas. Tai buvo suerzinto žvė
ries šnypštimas.

“Gerbiamasis... aš prašyčiau 
būti atsargesniu pasirenkant 
išsireiškimus. Tombergų namai 
— taipgi ir mano namai. Aš 
neleisiu kiekvienam valkatai 
juos priteršti.”

Ponia Tomberg priėjo artin 
ir atsistojo žentui prie antro 
šono.

“Kiekvienas socialistas ir ko
munistas teneišdrjsta sakyti, 
kad mano ponia turėjo su juo 
santykius. Čia' stoviu aš!”

Dabar tai ir Fridą iš lėto kė
lėsi. Už valandėlės Robertas pa
juto jos ranką savoje. Neikė 
varstė akimis — nuo vieno į 
kitą.

“Ar aš čia kartais rife bepro
čių namuose...’’

“Tamsta! Ten durys!”
Tas taip ir šoko pro duris. 

Dar sustojo, turėklą rankoje 
laikydamas.

“Gerai... Aš jums kada nors 
praversiu tokias duris------- to
kias duris... Aš Tamstą kada 
nors ištrauksiu prie dienos 
šviesos. Lyg kurmį užu pakau
šio iš olos...”

“Grasink Tamsta kiek nori. 
Aš nebijau. Praverk ir eik!”

“Aš Tamstą sunaikinsiu! Pa
lauk tiktai.”

Robertas nusijuokė.
“Tamsta? Už manęs stovi 

visa tauta... Ko Tamsta dar 
lauki?”

“Su visa Tamstos tauta... su 
visa gauja...”

Įžiūrėjo prie sienos savo port
retą, prie kurio buvo sėdėjęs. 
Nubėgo atgal, pasišokėjo, nu
traukė nuo vinies'. Tėškė kam
pan — stiklo skeveldros žvan- 
gėdamos pabiro po parketą.

“Taip, aš Tamstą sutriuškin- 
siu! Į miltus ir į dulkes paver
siu!..”

Robertas juokėsi dar garsiau.
“Juk tai esi Tamsta, ne aš! 

Pasiutėlis — jis sunaikina pats 
save!”

“Dar Tamsta išmoksi mane 
pažinti! Palauk tiktai!”

Durys braškėdamos užsikir
to — vienos, kitos. Lyg arklio 
kanopos tratėjo laiptais žemyn.

Ponas Tombergas susijaudi
no.

“Visai iš proto išsikraustęs!”
Robertas, ramindamas, paplo

jo jam per petį1.
“Nieko, mes jį išgydysim!” 
Ir nuėjo prie telefono.
“Keturiasdešimt sesi, devy- 

niosdešimt du... Taip, taip... Dė
kui! Alo! Dzintarnieks, taip?., 
ar Tamsta atidėjai tuos rojaus 
skelbėjus?.. Taip, žinoma, aš 
pats..- Bet dabar dalykai kitaip. 
Ar dar galima įbrukti? Kaip? 
Jau sulaužytas? Visvien. Pasi- 
stengk tai dar būtinai šios die
nos numerio!.. Kaip?.. Išmesti?. 
Išmesk — arba tą Mantegalą 
su jo fiziologija, ar tuos lyti
nius organus pas beždžiones... 
Rojaus skelbėjus būtinai reikia! 
Būtinai, aš sakau!”

(Penkto skyriaus galas)

(Bus daugiau) /
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepamirškite 
kad ateinantį ketvergę, 5 d. bir
želio (June), nuo 8:15 iki 8:45 
vai. vakare, artistas Juozas Ba
bravičius vėl dainuos iŠ“ Radio 
Stoties \VGFL, pakviestas

Univefs.il State Kinkos 
3252 So. Halsted St.

Nortli Side
Pirmyn choro išvažiavimas

Pastebėjęs pranešimuose, kad 
Pirmyn choras rengia išvažia
vimą j Jefferson girią neda
lioj, birželio 1-mą, nusitariau 
ir aš aplankyti tą garsią vie
tą. Ir ištikrųjų, kaip ten sau 
nebūtų, bet Jefferson girią tik- 
r.’i galima pavadinti žemišku 
.tojum. Tai gražus gamtos pie
šinis. Jos kloniai ir kalneliai 
apžėlę žalia, kvepiančia žole ir 
gražiais apsilapavusiais med
žiais, kame, turint liuoso laiko,

[Pacific and Atlantic Photo 1

Chicago. — Goose Island grudų elevatoriaus gaisras

........  - ■ i 

c n Gfi vyr« Siu- *P jį tUU tai ir Top- 
kautai

IŠVALOMI IR 
SUPROSINAMI

e n nn Moterų •P J ,UV Dresės ir 
iraugš. Kilutai

Į šią kąiną jeina pasi
ėmimas ir pristatymas

Tel. Yards 1770

KENW00D 
CLEANERS

740 W. 47th St.
---------------------------------------------------- <

delight in 
Cheese flavor

galimą pasilsėti.
Ir ve, kaip tik choras ir pa

rengė čia išvažiavimą, į kurį
atsilankiusi publika linksmai ir 
smagiai praleido laiką 'tyrame 
ore, šnekučiuodama ir juokau
dama — ant žolės, prieš sau
lės spindulius, tarsi žąsiukai, 
šviežioj žolėj paleisti. Bet įdo
mu, kad šiuo sykiu nebuvo at
silankę iMaiskvos agentai. Juk 
pirmiau nė jokis išvažiavimas 
neapsėjo be jų, ir kaip tiktai 
jie pastebėdavo, kad kokia pa
žangi organizacija turi išva
žiavimą,* tai, žiūrėk, čekistų ge
nerolas Andriulis su kokia pen
kiolika lietuvišku čekistų, ir 
yra! O dažnai dar atsivesdavo 
pageltai Raselando kilbasnin- 
ką. Na, ir pamatę sėdinčius bū
reliu žmones, jie pradėdavo 
spyčius sakyti ir dolerius ko- 
lektuoti.

Bet šiuo sykiu tų “darbinin
kų liuosotojų“ kodėl tai nebu
vo. Tad ir publika smagiai ir 
draugingai praleido laiką, ir 
niekas doleriu iš jos nekolck-

tavo. Nežiūrint to, kad publi
kos buvo atsilankiusios visokių 
minčių, bet išvažiavimu, kaip 
teko girdėti, gerėjusi net pa
čių komunistų pritarėjai: gir
di, spyriams esanti vieta sve
tinėj kai noiri spyčių klausy
tis, itai tenai gali eiti, o ne 
čia, kur publika suvažiuoja 
draugingai laiką praleisti.

* * »
Dr. S. Biežis laikys paskaitą
Ateinantį antradienį, tai yra 

birželio 10 dieną, Chicagos Lie
tuvių Draugija Savitarpinės Pa-, 
šalpos turės ^susirinkimą Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St. Užbaigus susi
rinkimą, Dr. Biežis turės pa
skaitą apie sveikatą. Ši Drau
gija visada turi savo daktarą 
ir šiais 'metais Draugijos dak
taras yra I>r. Biežis. Kiekvie
nas Draugijos narys, susirgęs

turi atsilankyti pas Draugijos 
daktarą. Be Draugijos dakta
ro paliudymo pašalpos nemo
kama. Tokis patvarkymas duo
da galimybės Draugijai apsi
saugoti nuo apsimetusių ligo
nių. Už ekzaiminavimą ir ligo
niams patarimus daktaro lėšas 
apmoka pati Draugija. Taigi 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 
P. suteikia geriausį patarna
vimą savo nariams. Tuo tikslu 
ir Dr-jos Dr. Biežis apsiėmė 
duoti keletą pamokinančių pa
skaitų. lai Draugijos nariai tu
rite pasinaudoti proga.

* * *
Nori apleisti Northsidę

Kaip teko girdėti, tai North- 
sidkės profesijonalai rengiasi iš
kelti savo ofisus iš Northsidės 
į kitas vietas. Dr. Gussen, sa
koma, žadąs keltis j Cicero; 
Dr. Mon tvidas į miestą — prie

didesnių laboratorijų, kur ga- 
lės tinkamiau išekzamimioti 
ligonius ir praktikuoti savo 
profesiją. Tai northsidiečiams 
labai nesmagi naujiena.

Northsidietis.

4 menesių aukos 
j Šerno Fondui
įplaukė sausio, vasiario, kovo 
ir balandžio menesius 1930 m.

Iš Chicagos
Šerno buvęs draugas .. $20.00
P. Dailinąs . J................. 5.00
T. Gustais ...v,...............  2.00
J. Januljonis ‘......................L00

Iš Cicero, III.
I) ra 11 gy s t ė Liet u vos

Kareivių .............     $10.00
Iš Milvvąukee, Wis.

S. L. A. lOlas Apskritis 
(Suvažiavimo delegatų

$6.70aukos) ............................

Iš Minersville, Pa
L. A. 13 Kuopa.......... $1.15

Auka S. 1

arbus P. K. Gugi) .................. $
Iš Easthampton, Mass.

S. L. A. 312 Kuopa .... $ 
Priame Mikailicnė ......... .

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai B lodą s Kaspavičius ... 
Kastantas Sadonis . . . . 
Smulkių aukų ............

Iš Nanticoke, Pa

50
50
511
,50

BIZNIERIAMS Iš Wilkes Barte

Bilas -
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Iš Tėrreville, Pa

. $5.00
Pa.
. $5.00

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas - 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

S. L. A. 325 Kuopa .... $10.00
Iš Nevv Britain, Conn.

S. L. A. 4-tas Apskritis $25.00
Iš Šerno Komiteto rengto va

karo, Kovo 9 d. 1930 m. (“Už
burti turtai“) liko pelno $05.00.

Viso įplaukė per kelinius mė
nesius 1930 metais $161.91. Pa
baigoje 1929 metų buvo tem
dau suplaukusių $2,397.61. Pri
dėjus prie šios sumos įplauku
sią 1930 metais sumą pasidaro

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Ęnygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

RAMOVA
THEATRE

85th and Halsted Streets

Bet šerno paminklas, su lo
tu, kainuoja $3,800. Reiškia, 
dar trūksta $615.

Išmokėta kontraktoriui $1,- 
850. Už nupiešimą paminklo 
art. P. B. Bučiui išmokėta $150. 
Už paminklo skulptūros darbą 
art. P. Tiekiui — $200. Už per
kėlimą šerno kimo kapinėms 
išmokėta $35. Už nuliejimą 
Šerno reljefo Grane kompani
jai išmokėta $23.25. Gauta do
vana iš kapinių savininkų lo
tas $600 vertės.

Iš reikalingos paminklui $3,- 
800 sumos yra visiems jau iš
mokėta, tiktai trūksta dair kon
traktoriui $645.

Ačiū labai visiems aukauto- 
. ‘ f i >; i ; .s •.> i i 

jams.
Bet Šerno Fondo Komitetas 

negali dar nutilti. Ir vis dar 
prašome, brangus tautiečiai, 
paratnos-aukų, idant užbaigti 
garbingai darbą ir tikrai Dėdę 
Šerną pagerbti už jo darbus 
musą tautai.

Mažas trukumas, bei jam pa
ti iigti reikalinga visuomenės 
parrma. Nors ir didelis yra da
bar nedarbas, bet kaip plačia
jai visuomenei, tą i tokia su
ma butų mažas dalykas, jeigu 
.mes visi išvien dirblumėm.

Bet yra ir tokių žmonių, ku
rie d r nei cento nedavė, pa
minklo statymui, o kalba, kad 
Komitetas perdaug mokėjęs ir 
permokėjęs už paminklą. Aš 
turiu pasakyti tokiems skelbė
jams: Ačiū, vyrai, kalbėkite iir 
pirkite, jeigu tik galite gauti 
pigiau. Šerno Fondo Komite
tas surndio visus kontraktorius 
Chieagoje ir apie Chicagą, bet 
tekio negalėjo surasti, kuris 
butų apsiėmęs paminklą staty
ti pigiau. Suradome tokį, ku
ris turėjo drąsos paduoti kai
ną $15,000. Mažiausias kitų 
kontr-ktorių reikalavimas buvo 
$5,060. Ir tik -ačiū P. A. Tam- 
kevičiui mes gavome kontrak- 
torių, kuris sutiko padaryti 
Šerno paminklą už $2,195.

Žinoma, jeigu tas pamink
las butų paimtas iš kataliogo 
ir nušlifuotas mašinomis, tai jis 
kainuotu daug mažiau. Bet ka
dangi jis padalyta iš geriau
sio granito akmens ir yra ran
kų darbo,/ tai kam kalbėti ką 
musų seneliai kalbėdavo.

Broliai ir sesutės, paskirki
te bent dalelę savo pajamų 
šerno Fondui dabar.

Stasys Grisius,
6228 So. .Sacramento Avė., 

Chicago, 111.

Dienos Ant Vandenyno

P E R CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentų arba
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St., 

CHICAGO, ĮLL. J

X!

SUDRIKO
Radio

Krautuvė
Didžiausias pasirin

kimas Radio ir 
Fonografų

34J7 So. Halsted 
St., Chicago

Tel. Boulevard 4705
LIETUVIŲ 

RADIO 
PROGRAMAI:

Sekmadieniais 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

Stotis WCFL, 970 kilocycles

Ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro 

Stotis WHFC, 1420 kiioc.fvles

LIETUVA

tiesiu keliu HAMBURGĄ
Išplaukite iš žavėjančio senojo 
Montrcal, garsiuoju St. Lawrence 
upės Keliu ir juromis važiuokite 
tik keturias dienas! Ant visų Ca- 
nadian Pacific laivų, Trečia klesa 
turi patogias kajutas, pastebėti
nai gerų valgi ir didelius denius 
žaidimams. Tik $181.00, romui 
trip, i Klaipėdą.

Pilnos žinios ir kainos nuo jūsų 
vietos atstovo arba

E. A. KENNEY,
Steamship General Agent,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III. 
Tel. Wabash 1904

Šiandie

1739 South Halsted Street, Chicago, III,
Gražus kalbantis paveikslas

, ant Magna-Screen

*Double Cross Roads’
dylyvaujant

ROBERT AM ES, L J LA LEE, 
MONTAGUE LOVE

Taipgi
ViUphone Vodevilio Aktai

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Canadian
VVORLD'S • >>•W Pacific

Štili another Kraft-Phenir 
triumph! Ncw digestibility, 
hcalth qualities and delicious 
nevv flavor added to cheese.

In Velveeta all the valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for every- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

khah

Velveeta
▼ The Oeticibus New Ch.ete Fo6d

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą

Ikvapų. Vartokite kas- 
die. Lamhert Pharmacal 
(Jo., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

!
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nclvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iltikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Louis, U. S. A.

' .... .'T
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Justice ParK, Illinois
Kas metas “Naujienų” Piknikuose dalyvauja nuo 6,000 iki 8,000 
lietuviškos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies 
tautiniai istorinė šventė, i kurios apvaikšeiojimą suplaukia tū
kstantinės minios vienos tautos žmonių. Taip “Naujienų” pik
nikas, tai yra milžiniška sueiga vienų su kitais, kad galėjus 
bendrai pasilinksminti, maloniai laiką praleisti, draugiškai pa
sišnekučiuoti ir apie praeities laikus-mintimis pasidalinti.
Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puki 

proga senymui suėjus pafilozofuoti. Bus muzika, šokiai ir už
kandžiai. *

CHICAGOS LIETUVIŲ ŠURUM-BURM JAU ARTI -
Risis Bancevičius su D. Bložių, Dudinskas su Masonu. Daly
vaus ir kiti ristikai kaip tai: Adomas Wedzes, L. Mingela ir tt. 
Bus taip pat garsiakalbis (“loudspykeris”), kuri atveš ir pri
rengs naudojimui Jos. F. Budriko muzikalių instrumentų krau
tuvė iš Bridgeporto. .

PROGRAMAS:
f ■ ■ J t

/ •

2 v. prakalba (loud speakeris)
3 vai. vaikų žaidimas

> 4 vai. ristynės
• • v

7 vai. suaugusių žaidimas 
10 vai. padaužų choras.

Viskas tas bus
NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8 d., 1930

* K i r ■ J t * s •

Chernausko Darže

Lauksime Jūsų

KOMITETAS

“RAMOVOS” TEATRAS IMS “NAUJIENŲ” PIKNIKE KRUTAMUOSIUS PAVEIKSLUS.
..................................................... ■■■■ ........... ....................................................... .... .................................. .........................................—............. .....................................................1 ' 11.................................. "■■■....................
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ŽINIOS

tarties priešininkai įrodinėja, 
kad ji esanti “rotten” (.supu
vusi), kad ji taikanti atiduoti 
penui Insului chicagiečius dū
šia ir kimu neribotam laikui.j i

Ką sako aldermanai

kliubuose, organizacijose, laik
raščiuose, etc. (Galas). **

—Chicagietis.

Rasta paskenduolio 
kūnas

Susisiekimo įmonių 
klausimas Chicagoj

(Pabaiga)
O štai dar vienas rimtas ar

gumentas prieš sutarties pri
ėmimą referendumu liepos 1 
dieną:

Eidamas padarytąja sutar
timi, miestas turės iškasti du 
tunelius. Iškasimas kaštuos 
apie $100,000,000 su viršum.

• Tie pinigai bus surinkti iš pi
liečių. sutartis nenužiuri
miestui ^kio atlyginimo, nenu
žiuri jokio pelno už Įdėtą jo 
kapitalą.

Tik reikia suprasti: Sutartis 
garantuoja privačioms kompa
nijoms “fair and reasonable”

* pelną ant viso Įguldyto jų ka
pitalo, iš kurio keletas desėt- 
kų milionų dolerių yra tiktai 
“vanduo”, o miestas už Įguldy
tus savo pinigus ($100.000,- 
000) negaus jokio pelno, jokio 
nuošimčio!

Daugiau argumentų prie su
tartį: •

Iki šiol miestas gaudavo iš 
gatvekarių kompanijų kas me
tai po $500,000 už tai, kad jo 
darbininkai nuvalydavo gatve
karių patalą. Siūloma gi dabar 
sutartimi miestas nieko nebe
gaus už šį patarnavimą.

Iki šiol, jei kuri gatvė pla
tinta ir jei reikėdavo perkelti, 
deliai platinimo, gatvekarių bė
giai, tai gatvekarių kompani
jos turėdavo atlikti perkėlimo 
darbą savo lėšomis. Naujoji 
sutartis nuima tą naštą nuo 
kompanijų ir sukrauna ją ant 
piliečių pečių.

Dar vienas dalykas: Miestas 
t ožkas' tunelius, o « elevatorių 

žėgliai vidurmiestyj teks nuim
ti. Kieno lėšomis bus atliktas 
šis darbas? Tenka manyti, kad 
sutartis ir tą darbą ir lėšas 
sukraus ne ant kompanijų, bet 
ant miesto pečių.

Aukščiau pažymėta tik vienas- 
kitas svarbiausių argumentų 
prieš kalbamą sutartį. Yra jų 
ir daugiau. Bendrai imant, su-

Ir vienok iš 50 miesto tary
bos narių (aldermanų) 47 bal
savo už tai, kad sutarti priim
ti, ir tik 3—kad atmesti.

Tie aldermanai, kurie stoja' 
už priėmimą, tvirtina, jogei su
tartis žadanti palaimą miestui, 
žadanti geriausią pasaulyje ko
munikaciją, žada išjudinti dar
bus Chicagoj.

Kiti, kaip aldermanai Clark 
ir Albert, pripažįsta, jogei su
tartis toli gražu nepatenkina 
juos, nors jie ir balsavę už jos 
priėmimų. Bet, girdi, lai pilie
čiai patys išsprendžia klausimą 
referendumo balsavimu liepos 1 
dieną.

» Aldermanai Northup, Guern- 
sey ir Govier buvo tie trys, ku
rie balsavo prieš sutarties pri
ėmimą. Ypač griežtai išėjo 
aldermanas Govier. štai keletas 
žodžių iš jo kalbos:

Sužvejota kūnas Edwardo 
Likum, 49 m., 344 North Lock- 
Nvood, paskendusio ežere. Ma
noma, kad jis nusižudęs. Bas
tos paskenduolio kišenėje po- 
pic'ros rodo, kadĮ Likum buvo 
kilęs iš (Rygos, Latvijoj.

Dar vienas gavo 
“raidą”

Rasta kūnas Thomaso Som- 
nerio, 20 vardus gengsterio ir 
buvusio Capone draugo. Lavo
nas rasta alėjoj prie trobesio 
833 West Harrison street. Som- 
nerio buvo pasmaugtas.

Policijai užtiko garaže, kuris 
yra adresu 527 North Central 
Park avė. Pociuje (furnace) už
tikta čia 100 lazdelių dinami
to. Paimta klausinėjimui gara
žo užveizda ir karų plovėjas

Graborlai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161
------ O-------

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia 
—O-------

Telefonas Boulevard 1989

Įvairus Gydytojai 
jGYDO

Kraujo, odos, chroniškai • 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas recta!

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. HaLsted St.

Marquette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

'723 VV. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti 
miausj atstovą.

“Aš pasmerkiu šią koncesiją 
kaip neribotą, nepanaikinamą 
koncesiją. Mes duodame ją 
kontraktų laužytojams. Aš į- 
spėju dabar, kad jie pakels mo
kestį už važiavimą bėgiu dvie
jų metų. Sutartyje esama ar
šiausios rųšies ydų... Tai nelem- 
čiausia sutartis, koki yra buvu
si kada nors piliečiam patiek
ta priimti. Aš tikiu, kad pilie
čiai atmes ją”. ,

Insulto sutartis

Faktinai, taip aldermanų de
batuose. kaip spaudoj buvo pri
pažinta, kad sutartis esmėje 
-kapo priimta, kaip viešųjų Chi- 
cągos įmonių magnatas, Samuel 
Insull, padiktavo. Kad jis, kaip 
busimos konsoliduotos kompani
jos galva, gavo tokią koncesiją, 
kokios reikalavo iš miesto tė
tušių. . ; 4

Aišku jau šiandie, kad žymi 
chicagiečių dalis nepatenkinta 
sutartimis ir kad nekurie iš ne
patenkintųjų varys agitaciją iki 
l dienos liepos, idant referen
dumas atmestų ją. Antra ver
tus, Insull ir jo bendrai irgi ne
snaudžia- Jie jau sudarė “pi
liečių komitetą”, kurio tikslas 
esąs “skleisti apšvietą”—idant 
įkalbėti piliečiams balsuoti 1 
dieną liepos už sutarties priėmi
mą. Sakoma, tas “piliečių” — 
tiksliau, InsuMo interesų —ko
mitetas jau turįs apie 400 kal
bėtojų, kurie aiškinsią sutar
ties palaimą Chicagai piliečių

negras.

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevėlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

----- o-----  e

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III 
-------a-----

Ofl«o Telefonai Vtrglnla 0030 
Bei. Tel Van Burea 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ni. Mamų ofliM North 8ld«
3413 Franklin Blvd.

Valandoi 8:80 Iki 9:80 vakaro
--------O--------

Telefonas Yards 1138 »

Specialistas grydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga Ir jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums suffry*. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itepzaminavimo—kaa jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILlĄjOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nekė

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas .
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Aubum Avenue

ŽMOGAUS ■*0^ AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apD jos 
<eikima. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimą. pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, 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
-------- O--------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro 

-O--------

Phone Canal 21] 8
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė. 
Rezidencija:

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

Dr. J. W. Beaudetfe
Viršuj Ashland State Bsnko

1800 So. Ashland Avė.

VA LANDOS I
Nuo 2 iki 4:3h ir nuo 7 iki 10 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

CHICAGO. ILL.
o

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę.
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin*2460 *
Leonas S. Mikelonis

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenne
Phone Boulevard 7878

Rezidence Phone Hemlock 7691

Lietuviai Gydytojai

1646 W. 46th St.
M

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 43tb Gt.

Telefonas 
Cicerų 3724

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 
v Tel. Calumet 3294

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

-------O—r—

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physicui Therapy & Midvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139 <■ s
A. MASALSKIS

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytė;
nuo .6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VĖZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekof 

CHICAGO. ILL.

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Phone
Hemlock 9252

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

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

3307 Auburn Avė.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

CHICAGO, ILL. 
----0-------

Dr. Samuel Kruchevsky persimainęs į
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit i mano oiisų dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Iloom 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

įgaliojimai
Padarome įgaliojimus se 

Ramuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

(Imamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
t ui. /

Norėdami padaryti įga 
Iiojimą kreipkitės į “Nau 
j ienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. HaLsted Street

Chicago, III.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDSJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tek Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd, 3201

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sįore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

2

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

/OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)- 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Akių Gydytojai
Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Sonth Ashland Avenne 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rez. Telephone Plaza 8202 Tel. Prospect 8525

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuų, JLO-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2566 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

DR. J. J. KOWARSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. LeaviU St„ Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj Dagai sutartį

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 

3 iki 8 vai. vąk. Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Tel. Cicero 29G2

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 W<st 14 St., Cicero, Iii.
X Itay ir Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

Tel. Randolph 6130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republi^ 9723
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CHICAGOS
ŽINIOS

tarties priešininkai įrodinėja, 
kad ji esanti “rotten” (.supu
vusi), kad ji taikanti atiduoti 
ponui Insului chicagiečius dū
šia ir kimu neribotam laikui.

sako aldermanai

kliubuose, organizacijose, laik
raščiuose, etc. (Galas).

—Chicagietis.

Rasta paskenduolio 
kūnas

Susisiekimo įmonių 
klausimas Chicagoj

(Pabaiga)
O štai dar vienas rimtas ar

gumentas prieš sutarties pri
ėmimą referendumu liepos 1 
dieną:

Eidamas padarytąja sutar
simi, miestas turės iškasti du 
tunelius. Iškasimas kaštuos 
apie $100,000,000 su viršum. 
Tie pinigai bus surinkti iš pi
liečių. Bet sutartis nenužiuri 
miestui jokio atlyginimo, nenu- 

i žiuri jokio pelno už įdėtą jo 
kapitalą.

Tik reikia suprasti: Sutartis 
garantuoja privačioms kompa
nijoms “fair and reasonable” 

' pelną ant viso įguldyto jų ka
pitalo, iš kurio keletas desėt- 
kų milionų dolerių yra tiktai 
“vanduo”, o miestas už įguldy
tus savo pinigus ($100.000,- 
000) negaus jokio pelno, jokio 
nuošimčio!

Daugiau argumentų prie, su
tartį : » ‘1

Iki šiol miestas gaudavo iš 
gatvekarių kompanijų kas me
tai po $500,000 už tai, kad jo 
darbininkai nuvalydavo gatve
karių patalą. Siūloma gi dabar 
sutartimi miestas nieko nebe
gaus už šį patarnavimą.

Iki šiol, jei kuri gatvė pla
tinta ir jei reikėdavo perkelti, 
deliai platinimo, gatvekarių bė
giai, 'tai gatvekarių kompani
jos turėdavo atlikti perkėlimo 
darbą savo lėšomis- Naujoji 
sutartis nuima tą naštą nuo 
kompanijų ir sukrauna ją ant 
piliečių pečių.

Dar vienas dalykas: Miestas 
h d-škas' tunelius, o. elevatorm 

žėgliai vidurmiestyj teks nuim-. 
ti. Kieno lėšomis bus atliktas 
šis darbas? Tenka manyti, kad 
sutartis ir tą darbą ir lėšas 
sukraus ne ant kompanijų, bot 
ant miesto pečių.

Aukščiau pažymėta tik vienas- 
kitas svarbiausių argumentų 
prieš kalbamą sutartį. Yra jų 
ir daugiau. Bendrai imant, su-

Ir vienok iš 50 miesto tary
bos narių (aldermanų) 47 bal
savo už tai, kad sutartį priim
ti, ir tik 3—kad atmesti.

Tie aldermanai, kurie stoja' 
už priėmimą, tvirtina, jogei su
tartis žadanti palaimą miestui, 
žadanti geriausią pasaulyje ko
munikaciją, žada išjudinti dar
bus Chicagoj. r

Kiti, kaip aldermanai Clark 
ir Albert, pripažįsta, jogei su
tartis toli gražu nepatenkina 
juos, nors jie ir balsavę už jos 
priėmimą. Bet, girdi, lai pilie
čiai patys išsprendžia klausimą 
referendumo balsavimu liepos 1 
diena.

Aldermanai Northup, Guern- 
sey ir Govier buvo tie trys, ku
rie balsavo prieš sutarties pri
ėmimą. Ypač griežtai išėjo 
aldermanas Govier. &tai keletas 
žodžių iš jo kalbos:

“Aš pasmerkiu šią koncesiją 
kaip neribotą, nepanaikinamą 
koncesiją. Mes duodame ją 
kontraktų laužytojams. Aš į- 
s'pėju dabar, kad jie pakels mo
kestį už važiavimą bėgiu dvie
jų metų. Sutartyje esama ar
šiausios rųšies ydų... Tai nelem- 
čiausia sutartis, koki yra buvu
si kada nors piliečiam patiek
ta priimti. Aš tikiu, kad pilie
čiai atmes ją”.' ,

Insulto sukutis

Faktinai, taip aldermanų de
batuose. kaip spaudoj buvo pri
pažinta, kad sutartis esmėje 
tapo priimta, kaip viešųjų Chi- 
cagos įmonių magnatas, Samuel 
Insull, padiktavo. Kad jis, kaip 
busimos konsoliduotos kompani
jos galva, gavo tokią koncesiją, 
kokios reikalavo iš miesto te-

....................................... ... ■, . ...

Aišku jau šiandie, kad žymi 
chicagiečių dalis nepatenkinta 
sutartimis ir kad nekurie iš ne-

Sužvejota kūnas Edvvardo 
Liknm, 49 m., 344 North Lock- 
\vood, paskendusio ežere. Ma
noma, kad jis nusižudęs. Ras
tos paskenduolio kišenėje po- 
įneros rodo, kad) Likum buvo 
kilęs iš Rygos, Latvijoj, i

Dar vienas gavo 
“raidą”

Rasta kūnas Tliomaso Som- 
nerio, 20 vanlos gangsterio ir 
buvusio Capone draugo. Lavo
nas rasta alėjoj prie trobesio 
833 VVest Harrison Street. Som- 
nerio buvo pasmaugtas.

Policijai užtiko garaže, kuris 
yra adresu 5'27 North Central 
Park avė. Pečiuje (furų^ce) už
tikta čia 100 lazdelių dinami
to. Paimta klausinėjimui gara
žo užveizda ir karų plovėjas 
negras.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų lirų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
man atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsi- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLfhfŲIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nekė

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Graborlai______
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 18th Street

Canhl 8161 
-------0-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
------ O-------

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia 
-------o-------

Įvairus Gydytojai__
GYDO

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

--- O-------

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46tb St. Chicago. UI 
-------a-----

Ofl»o Telefoną. Virgiui. 0088 
Bea. Tel Vau Bure. SSSR

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valando. 11 ryto iki r po pietų. 2 Iki 4 ir 
8 iki 8 vakaro. NedfiUom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofi.M North Bld.
3413 Franlclin Blvd. 

Vaiando. 8 80 iki 0:81' vakaro
--------O--------

Kraujo, odos, chroniškai • 
slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State BanJro

1800 So. Ashland Avė.

VA LANDOS I
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki II 

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas .
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apG jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų. puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju aht 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*
—O-----

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro 

-O------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė. 
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dantistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų ligų 

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

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

1 - '1 '
Advokatai

K/GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460
Leonas S. Mikelonis

CHICAGO. ILL.
O-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

I
1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

IBS Egzaminuoju Akis
tv- Pritaikau Ąkinius
4650 South Ashland Avenue 

Phone Boulevard 7878

Rezidence Phone Hemlock 7691

Lietuviai Gydytojai

r- Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 VV. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti I 
miausj atstovą.

patenkintųjų varys agitaciją iki 
1 dienos liepos, idant referen
dumas atmestų ją. Antra ver
tus, Insull ir jo bendrai irgi ne
snaudžia- Jie jau sudarė “pi
liečiu komitetą”, kurio tikslas 
esąs “skleisti apšvietą”—idant 
įkalbėti piliečiams balsuoti 1 
dieną liepos už sutarties priėmi
mą. Sakoma, tas “piliečių” — 
tiksliau, InsuHo interesų —ko
mitetas jau turįs apie 400 kal
bėtojų, kurie aiškinsią sutar
ties palaimą Chicagai piliečių

Lietuvės Akušeres __
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physicai Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

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

---- —O------
______ ~

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytė;
nuo .6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais ruio 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Y’hone
Hemlock 9252

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

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

3307 Auburn Avė.

Phone Canal 6222
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.,: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplew6od Avė.

Telefonas Republic 7868

CHICAGO, ILL.
0- ♦

. įgaliojimai
Padarome jgaliojimus se 

kainuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
t ui. /

Norėdami padaryti įga 
] iojimą kreipkitės į “Nau 
j ienas” asmeniškai ar laiš- 
k u.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Bernardas Viezelis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 3 d..'3:15 vai. ry

te, 19§0 m., sulaukęs 38 metų amžiaus; gimęs Lietuvoj, 
Vilniaus gubernijoj. Paliko dideliame nubudime brolį Jo
ną Vieželį Orient, Illinois, taipgi sdžiedotinę- p. Domicėlę 
Poškevičienę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 1858 
W. 14 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, birželio 6 d-, 1930, iš na
mų 9 vai. iš ryto bus nulydėtas į Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Bernardo Vieželio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, Sužiedotinė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Skudas, tel. Roose- 
velt 7532. Laidotuvėmis rūpinasi p. Domicėlė Poškevičie- 
nė. tel. Canal 5690.

■■■■
6*

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tek Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd. 3201

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VĖZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiektu 

CHICAGO. ILL.
’ ~ i'

Dr. Samuel Kruchevsky persimainęs j

DR. S. KRUSE
DENTISTAS

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientu. Atsilanky- 
kit j mano oiisų dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sjiore 2238 ar Randolph 6800

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

J. P. >AITCHUS 
Lietuvis Advokatas 
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avų.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St«.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

__  y ___ __ ___LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 Wcst 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuų, JO-12, 1-3, 7-9

Res.: 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)- 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

U'el. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergait 

3 iki 8 vai. vak. Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, III.
X Ray ir Ga;;

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitariu

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Vakarais: 2221 W. 22 Stręet
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2652

JOSEPII J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Ro<kwell St.
Tel. Republię 9723
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“Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

u’cnu” nikn’ke dirl 
išvardyti asmenys:žemiau

J
Narbutas
Balevlčius
PuėkoriusJ.

P. Gaišk is

J. Degutis
A. Ambrazevičia

J. Bačiunas
Ch. Navickas
V. 'Briedis

J. Kaulinas
T. Rypkevičius
V M še k a

A. Garbukas 
Skurkis 
Ascilla
A. Vilionė
V. Mankius
Algirdas (Mickevičius
B. Namajuška 
šmotelis J r. 
šmotelienė 
Dargienė 
Pučk orione 
Jurkčis
P. Miller
K. Čepukas

Visų aukščiau išvardytų as
menų prašome birželio 8 d. apie 
9 vai. ryto atvykti i černau- 
sko daržą.

PAVARGĘS?
Esorka Suteiks Naują 

Tvirtumą! |Ar Jųa trokštate būti energii. 
ki ir gyvus? Tai leiskite J3sor« 
ka jus atbudavoti. Esorka grei- • 
tai sugrąžins jūsų sistema i 
normalumą pasalindamas pilvo 
pakrikimus. konstipaciją, ne
miegą ir pairusius nervus. Su
teiks jums pageidaujamą tvir
tumą. Klausk savo aptiekinin- ko. 18

Severas eSORKa

Apdrauda
Ligoj ir su- 
sižeidime

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta i savaite už tą pa
tį mokesnį.

Mažas mėnesinis 
mokestis 

f

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota 
Kompanija

Tar yra geriausia ap
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilanKys ir 

suteiks visas Jnforma-s 
cijas.

Londonas. — John iVlasefield, 
tipingas anglų poetas, kurį ka
ralius paskyrė poetu lauretu. 
Masefield yra gyvenęs ir Ame
rikoj.

GHICAGOS 
ŽINIOS

Autas sužeidė tris 
policininkus

Greitai bėgęs mautas užgavo 
tris Lincoln parko policinin
kus. Du užgautųjų prie mir
ties, trečias sužeistas lengviau. 
Autas pabėgo.

Iš Bridgeporto
Deering stoties policininkai 

pastebėjo einantį Union gatve 
bernaitį kokios 13 metų. Vai
kutis buvo padžiovęs, bet jo 
pilvas atrodė labai išsipūtęs. 
Policininkam pasirodė keistas 
toks diegelis, tokio mažo ber
naičio pilvas. Jie sustabdė vai
ką ir rado didelę bonką nami
nės. Vaikutis pasisakė esąs 
Walter Adrick ir nešąs nami
nę iš namų (3725 Lowe avė.) 
į soft drinks parlorį adresu 
3429 Union avė., kurį užlai
kanti jo motina.

Padaryta krata namuose 
3725 Lowe avė. Užtikta dau
giau naminės. P-niai Adrick 
teismas paskyrė $200 bausmės 
ir atėmė Isoft drinks parlorio

Lietuvių Valanda
Iš Radio VV-O-R-D Stoties

202
Metrų

1480 
Kilocycles

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJŲ SUSIVIENIJIMAS

NEDĖLIOJĘ, 
Birželio-June 8,1930
Lygiai nuo 1:30 iki 3 vai. po pietų 

Chicago Daylight Saving Time
Programas bus lahai įdomus.

Prasidės su orkestrą ir bus įvairių 
gražių giesmių.

KALBĖS

J. R. Muzikantas
Iš New Yorko

Temoje: 
“{RODYMAI, KAD MES GYVENA

ME PASKUTINĖSE DIENOSE”

ir bus dviejų pasikalbėjimas.

Po išklausymo malonėkite pranešti
savo įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

W-0-R-D STUDIO,
UI E. Pearson St., Chicago» Iii,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marųuette Park

Eis teismu n, k. :d butų 
ž’nti taksai

suma

Antradienio vakare įvyko 
larųuette Parko savasties val
ytojų susirinkimas. Susirinki

mas laikyta lietuvio p. Masiu
lio ofise, adresu 66 11 So. West- 
:rn avenuc.

Suorganizuota Western Ave
lio Taxpayers Association.
Asociacija susitvėrė tikslu 

kovoti, jei reikės — teismo ke
liu, idant sumažinti taksus, už
dėtus ant nekilnojamos savas
ties (ypatingai lotų) prie West- 
ern avenuc, nuo 75-tos iki 67-

Įkainuota nepapra- 
— po $8,500, po

Western

8 valau-

Lotai čia- 
štai aukštai 
$9,000 ir brangiau.

Naujon asociacijon įeina taip 
lietuviai, kaip svetimtaučiai. Se
kantis 'asociacijos susirinkimas 
bus laikomas taipjau p. Masiu^- 
ilio ofise, 0041 
avenuc. Susirinkimas įvyks ry
toj, birželio (5 dieną, 
dą va k aire.

Susirinkiman atsilankyti kvie
čiami yra, ir valdytojai sąvas- 
ties, esančios 71-moję ir 61L 
toje gatvėse.

Atsilankykite, nes tai yra vi
sų šios apielinkės savasties val
dytojų reikalas ir pareiga.

Vietinis.

Lietuvių Dainos
Muzika per orą

ir

Praeito pirmadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 
pHiS įklausyti 
ir dainų iš 
ing. stoties, 
pastangomis

Kompanijos. Progra- 
gerai atliktas pasižy- 
Chicagos dainorių, 
Joną Romano, Ane- 

Strar
O. Burkiutės, O.
Taipgi sugrajyta

vai., buvo malonu 
lietuvių muzikos

WHFC broadcast- 
Programas duota 

iir lėšomis Peoples
F urnitu re 
mas buvo 
mojusių 
kaip tai:
lės Salaveičikiutės, V.

doniskaitės, 
Skeveriutės.
keliolika gabalų rinktinės lietu
vių muzikos reprodukcijos, Juo
zui Bulevičiui esant pranešėjui, 
kurio malonus balsas ir taisyk- 
liškas vartoj fanas lietuvių iir 
anglų 
numo* •„ čiac

kalbos teikė daug malo- 
klausytojams.
turim išsireikšti, kad1 yra 
Chicagos lietuviams tu

rėti tokią įstaigą, kaip Peoples 
Furnituire Kompanija, kuri gry
nai savo lėšomis ir pastango
mis gali duoti šiuos radio pro
gramas, neprisi imdama kitatau- 
tiškų įstaigų, kurių (kitatau
čių) pageidavimas yra garsin
ti ir 'brukti savo produktus lie
tuviams. Šie programai, kurios 
įgirdžiame kas pirmadienio 
karą, yra duodami grynai 
tuviškos įstaigos, išpildomi 
tuvių dainorių ir muzikų 
tuviams pasiklausyti ir parek- 
lemuoti lietuvių tautą tarp ki
tataučių.

Aš šiuos programus labai my
liu ir pritariu jiems.

M. Druktenis.

van 
lie- 
lie- 
lie-

ATVAŽIUOKITE 
ANT V AKACIJŲ 
Maudynės, žuvavi- 

mas, laivukai ir kito
kį sportai.

švieži valgiai ir visi patogumai.
Daržas dėl piknikų^ ir išvažiavimų

COLMAN GROVE
JUOZAS MOLIS

Road 5 arba Road 6 iki Fox Ri- 
ver nuo ten Road 22, 5 mylios 

tarpe St. Charles ir Elgin.

NAUJIENOS, Chieago, Iii.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

NAUJIENAS
“°2—Mari jonai Bačkienei 
527 O n ai Bol) iči e n e i

21609—Ipolitui Mockui 
16526—Marcijonai Stonienei 
165 |9—F ra nei Gildutienei 
16550.—iStefanija,\ Vilkelis 
16558—Antoninai šapkienei 
16’566—Elenai Jaselionienei 
16567—Elzbietai Sanauskienei 
24605—‘Barborai Rimdzienei 
16513—Juozapui Pranckevičiui 
16561—Anastazijai Rimkunie-

nei
24602—-Marijonai Judeikienei 
16561 Anicetui Paulauskui 
16569—Aleksandrai Andrulic-

nei
16557—Ka s t au tu i Ra i 1 u i 
4 6562—Onai Končienei 
24611- Agotai Dapšienei 
24610—Joi i u i Markauck u i 
16583—Jonui Liutkui 
16584-—Barborai Dahravalskai- 

1ei
16585—Franciškui Saudargiui 
16588—Elz'bidtai 
16571—Domicėlei 

nei
16575—Tamošiui 
24613—Stasiui Ribokui 
24607—Tomui 
24612—Petrui 
16574—.Tonui 
16577—.Tonui 
16587 - Onai įPranckcvičienci 
25353—’Ladziui Usariui 
24609- Jonui Janužiui 
25351—Jonui Tamašiunui 
25606—Veronikai Banienei 
25605—A n ašta z i j ai K ie vi žiene i 
25607 Valerijai Jasinskaitei 
25608—Onai Ylučiuvienei 
25611—Anielei Balčienei 
25612 - Vincentui Kavaliauskui 
25619—Antahui Kiaurakiui 
25621—Rozalijai Petrauskienei 
25622—Stasei Matukienei 
25623—-Rozalijai Petrauskienei 
25626—Rozali j ai M ar mien ei 
25638—Povilui Kiškiui
25639—Marijonai Žebrauskie

nei ?
25640—Jievai Šukienei 
25641—Onai Burkšienei 
25643 --Kazimierai 

nei
25641—Vincentui 

tei
56786—iPranci ška i 
56787—J ievai Kaletkienei 
56788—(Marijonai Kavaliauskie

nei
56790—-Marijonai Rubežaitei 
56791—Martai Vilimienei 
56792—Monikai Stravinskienei 
56793—Teodorui Jeniliauskui 
16597—Barborai Balčiūnai tei 
16600—J.eonorai Letukienei 
25356—Kunigui Vemeriui

Mozuraitienci
Vasiliauskie-

Zarankui

Pečeliunui 
Vengriui 

Jeronimui 
Breivci

Paulavičic-

Tautkcvičai-

Plonaitei

PRANEŠIMAI /
Birutės choro pamokos įvyksta 

cetvcrgo vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Parko salėj. Visi choro dalyviai ma
lonėkite būtinai laiku pribūti.

» Valdyba.

Hunibold Parko Lietuvių Politiš
kas Kliubas rengia iškilmingų ban
dėtų ir šokius subatoj, birželio 7 
d., 8 v. v., Almera Simon Parko 
svet., 1640 Hancock St., prie North 
Avė. Gerbiami kliubiečiai, malonėkit 
sigyti tikietifs nuo komiteto arba 

nuo valdybos, arba užsiregistruoti 
per telefonų: Palisado 1367 — Kai- 
ris; Spaulding 0745 — Striupas, 
arba Belmont 1448 — Walskis. Ti- 
kietus įsigyti arba užsiregistruoti 
galima iki ketvirtadienio vakaro, 8 
vai. Kaina tikietų $1.00. Nekliubie- 
čiams nebus parduodami tikietai.

Komitetas. »

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubąs laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadieny, birželio 6 d., 
7:30 v. Chicagos Lietuvių Auditori
joj. 3133 S. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos turime 
aptarti. — Nut. Rašt. S. Kunevičia.

S. L. A. 36-to Seimo

DELEGATAMS
PUIKI VALGYKLA

Mes gaminame gardžius lietuviš
kus valgius: barščius, kopūstus, 
virtienius, keptas žąsis, paršiu
kus, viščiukus. Visi valgiai švie
ži ir syeiki. Mandagus patar

navimas.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31 St.
(Prie pat Halsted St.'į

ČLASSIFIED ADVT.
Baby Chicks

Vištukai__________

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 
kų.

su kiekvienu šimtu vištu-

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Ave.„
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Personai
Asmenų Ieško /

PAIEŠKAU sesers Marijonos ' Nar- 
kienės. Meldžiu pranešti kas ją žino
te. Jonas Kepalas, 90-92 Bovvery, 
New York Citv, N. Y.

Business Service z
______ Biznio Patarna^

BR1DGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
f Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO;

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba miesto.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

^PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

viš-

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

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalovv 
koše, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visa darba galima padaryti su $5 
įmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoaite

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

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

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4189

WM. BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU

• NAUJAUSIOS MADOS
POPIERA

Pigiai. Greit.
Darba garantuoju

Tel. Lafayette 7554

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama į vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontjraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

b

^kolinam Jums PinigUF 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Aw.i Marahf ield A-v e*.

PASKOLINSIM nuo $50 ild $300 
iuž 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

24

Financial
r inansai-PaskolOB

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
----- o——

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

Furniture & Fixtures , 
Rakandai-Įtaisai

Rakandų brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuves už sutauplmą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokis užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveftime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryftius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

FRIZAY seklyčios setas, riešuto 
m. valgomojo kamb. setas, kaurai, 3 
lempos ir viskas kitas turi būti 
parduoti prieš subatos vidurnaktį. 
Roberts, 3040 W. 62nd St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
stičeris; mašinos gerame stovyje. 
Važiuoju i Lietuva- Parduosiu pigiai. 

4534 So. California Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

LYON HEALY PIANAS—mažas, 
$35; taipgi senas Klotz vokiškas 
smuikas, geras tonas. $18. Stora- 
džius. 3022 W. Madison St., Foley.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKIA PARTNERIO
Kotelio biznis nešantis suvirš 

$800 pelno į mėnesį, iš priežasties 
ligos • priimsiu teisingą vyrą ar mo
terį už $30Q0. Kreipkitės ypatiškai 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet, 
arba rašykite lietuviškai pas

ANTON KRISIUNAS 
2318 Washington Blvd.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras su liudiji
mais. Pastovi vieta. Atsišaukite 
tarp 9 ir 12 vai. dieną. V. D. Sig- 
norilc & Co., Room 925, 1 No. La 
Šalie St.

REIKALINGI pirmarankis ir tre- 
čiarankis duonkepiai. 3800 Emerald 
Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
taviino skudurų. 1447 Blue Island 
Avė.

REIKALINGA jauna merginą dėl 
lengvo namų dąrbo, pagelbėti moti
nai. Geri namai. Telefonuokite Bel
mont 3533.

Automobiles
FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 

CAGOJ VERTĖS 
TEISINGAI GARSINAMOS 

$20 ĮMOKĖTI
1980 Roadster; vėliausia ........... $495
1930 Tudor; vėliausia ............... $550
1929 Sport Coupe; važiuota tik 

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

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

klas .......................................... $885
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio jmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

For Rent
RENOAT gęjii-odžiu.*>, Korn vieta <lol 

taisymo ir maliavojimo, taipgi dėl 
trokų; garu apšildomas. 4459 So. 
Halsted St. Phone Yards 7495.

RENDAl 3 kambariai įrengti dėl 
ofiso daktarui ar advokatui; visi 
parankumai; renda pigi. 4108 
Archer Avė,

Ketvirtadienis, birž. 5, 1930

Furnished Rooms
RENDAl kambarys dėl vyro, su val
giu ar be valgio, 3133 Union Avė., 
3 lubos. Tel. Victory 9650.

Business Chancea
_______ Pardavimui Bizniai ______

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas. Parduosiu la
bai pigiai,' apleidžiu miestų. Tel. 
Virginia 0125.

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

PARDAVIMUI restauranlas, senai 
įsisteigęs. Duosime išbandyti. 1702 
!so. Halsted St.

------ o-----

PARSIDUODA groserhė ir bučer- 
nė, senas biznis, du partneriai bū
dami negalime sugyventi, turim 
parduoti pigiai. Kreipkitės 3701 
Emerald Avė.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
delicatessen. Geras biznis. Kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
vietoj. —908 W. 35th Place,

PARDAVIMUI pigiai Malt-Hops 
biznis. 7013 S. Westem Avė.
7------------------------------------------------
PARSIDUODA bučemė ir grosernė; 
gera vieta; biznis cash. Veikite 
greitai. —5630 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Fancy Goods san
krova S. W. miesto daly. Puiki sve- 
timkalbių prekyba, geras biznis; 
transferinis kampas. Turiu parduo
ti iš priežasties ligos. Kreipkitės ad
resu: 1438 S. Kedvale Avė., tel. 
Lawndale 5425,

Real Estate For Sale
Nanuu-žer1! ------

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.

Tel. Lafayette 0455

PASIULYKIT ŠAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatve. Turi būti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

Medinis namas, lotas 81x125. 
$8,000.

5 kambarių bungalovv, fumasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalow, miegamieji porčiai, 
karštu vandeniu šildoma. 50 pėdų 
lotas. $9,500.

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., Willmette, III.

Tel. Willmette 364

BARGENAI
1) 4 kambariu gričiutė. I-otas 

30x125, suros ir vanduo ivesti, šali- 
takiai sudėti, gatvė ištaisyta, kaina 
$2,500, įmokėti $500, kitus lengvais 
išmokėjimais, randasi apie 71 ir 
Albany.

2) Medinis namelis 2 fl. fco 4 
kamb. ant postų, parsiduoda už 
$2,500, reikalinga pataisyti, randasi 
prie 47 ir Rockwell.

3) 5 kambarių medinė cottage ir 
1 kamb. beismonte, konkrit pamatas, 
cementuotas beismontas, puikus stik
liniai porčiai, gražus kiemas, šviesus 
iŠ visu pusių. Senas, bet gerai už
laikytas ir atnaujintas. Kaina 
$4,500, gal kiek ir mažiau. Ran
dasi prie 67 ir Racine Avė.

4) Tyriu keletą namų, rezidencijų 
distrikte, bet su bizniais ir viso
kių kitų.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

3 APARTMENTŲ po 6 kamba
rius, 6 klozetai, 2 metų senumo. 
Rargenas. 3 karų mūrinis garažas. 
7806 S. Ashland Avė. Tel. Triangle 
6192.

PARDAVIMUI pigiai bizniavęs na
mas, su bizniu—groserne. Mainy
čiau i lotus ar maža katadžių.

Pardavimui 2 po 4 kambarius 
Brighton Parke; naujos mados. Mai
nyčiau į bučeme, ar kita koki bizni.

Savininkas 6839 S. Loomis Blvd.

EXTRA BIRŽELIO (JUNE) 
BARGENAI 

PARDAVIMAI ir MAINAI. Turime 
5 bučernes ir grosemes, visos gero
se apielinkėse ir biznius daro gerus. 
Randasi South Side, Cicero. Turime 
ir daugiau visokių biznių—Hard- 
ware Stores, Dry, Goods Stores — ir 
visokių namų. Šimtus mainų.

Norintiems biznio ar namo, mai
nyti, parduot, kreipkitės pas mus. 
Mes tikimės, kad busite patenkinti 
įpusu patarnavimu. Matykite mus 
pirma:
PAUL M. SMITH and COMPANY 
4425 jSo. Fairfield Avė. Chicago.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI biznio namas su soft 
drink parlor bizniu, Wisconsin vals
tijoj, Campbellsport. Geras bargenas 
arba mainysiu. Busiu Chicagoje iki 
birželio 12 dienos.

JOHN WĄRANIUS, 
1432 South’ 48th Court, 

Cicero, III.
5 K A I\115 AKI mūrinis bungalow,
mainysiu ant biznio. Informacijas 
galima gauti adresu 2608 W. 47 St.

MARQUETTE PARKE dvieju pagy
venimu namas, rendos $65.00. Mort 
gičių $1,XOO. Beveik uždyka. -45602 
So. Fairfield Avė.

, • »
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