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Visuotinis Gyventojų 
Surašinėjimas

Klausimai, į kuriuos žmonės, surašinėto
jų klausiami, turi teisingai atsakyti

Visuotiniam gyventojų sura
šinėjimai vakar prasidėjus, per 
ateinančiais dvi savaites sura- 

i aplankys tuo nukalu 
namus. Klausimai,

jie duos, ir kuriuos 
turi teisingai ats^iky- 

šitoki: 
vardas pavarde? 
giminystė šeimai (vy

simus, duktė, dė-

Kuriais metais 
vole (atvykote)

jus inrigra- 
į Jungtines

naturalizuoti
kiekvienus 
kuriuos 
žmonės 

iti, yra
Jūsų
Jūsų

ras, žmona, 
dė, ctc.) ?

Ar jūsų namas yra nuosa
vas, ar nuomojamas?

Kiek jūsų namas vertas, jei 
savas; arbai, jei nuomojai, 
mokate nuomos?

Ar turite namie radio?
Ar gyvenate farmoj?
Jūsų gimtis (lytis)?
Kurios jus rasės (spalvos) ?
Kiek jums sukako melų p> 

fiki>tinę gimimo dieną?
Ar vedę, ar nevedę, ar esa

te (našlys (našlė), ar išsisky-

kiek

Kiek turėjot metų kai pir
mą kartą vedėt?

Ar nuo 1929 metų rugsėjo 
1 dienos lankėte kuria mokv- 
klą ar kolegiją?

Ar mokate skaityti ir rašy
ti?

Kur
Kur
Kur
Kuri yra jūsų gimtoji kai-)kurios 

ba?

Ar jus
I (gavę Amerikos pilietybės po
pierius) ?

Ar mokate kalbėt angliškai?
Jūsų užsiėmimas, profesija?
Kurioj pramonės salkoj dir

bate?
Ar jus esate samdytojas, ar 

samdomas darbininkas, ar dir- 
haitc savarankiškai?

Ar vakar dirbote?
Ar esate Jungtinių Valsty

bių kariuomenės ar laivyno ve
teranas? Jei taip, kuriame ka
ire ia-r karo ekspedicijoje daly
vavote?

Jei vakar dirbote, tai ar tik 
laikinai nedirbote, nors darbą 
turite, ar nedirbote, lodei, kad 
visai daabo neturite?

Jei turite daubą, kaip seniai 
tame darbe dirbate?

Kodėl vakar nedirbote?

'W

(Atlantic and Pacific Photo!

Los Angeles. — Lėktuvo likučiai. Nelaimėj žuvo aviatorius James E. Doles ir jo du draugu

esate gimę? 
jūsų tėvas gimęs.? 
jūsų motina gimus?

gausite nei užmokesnio?
Kebas dienas dirbote praei

tą savaitę?
Ar fiųs galite (kirbą dirbti?
Ar jus ieškote darbo?
Kaip seniai, kiek savaičių, 

kaip jau esate be darbo?
Del ko esate be darbo? Del 

priežasties netekote
darbo?

Žmonių ir kapitalo 
konskripci jos klausi

mas Washingtone

[ Nušovė, kam ji jos vyrą 
paviliojus

‘Pravda’ apie politinį 
terorą kapitalistinė

se valstybėse
Mafi’k veskis l>olševi|kų orga

nas “Pravda” kovo 18 dienos 
leidiny paskelbė šitokių du<> 
menų apie politini terorą pra
eitais metais:

“1929 metais 73 kapitalisti
niuose kraštuose, kolonijose ir 
pusiau kolonijose ' vaikant de
monstracijas, mitingus ir susi
rinkimus ir malšinant sukili
mus buvo 91,498 asmenys 
mušti, 31,984 sumušti ir 
žaloti. 81,578 asmenys buvo 
eštuoti, 650 ištremti. Buvo
daryta 56,564 kratos, užginta 
1,541 susirinkimas, uždaryta 
497 laikraščiai.

“Žinių apie politines bylas,’’ 
sako ‘Pravda’, “mes turime tik 
iš 50 kraštų. Juose tais me
tais įvyko 1,686 bylos, kurio
se buvo nuleista 8,916 asme
nų, tųjų 2,322 nuteisti mirties 
bausmei, 56 kalėjimui iki gy-
vos galvos, o likusieji bendrai nuo Milacos.

uz- 
su
ar
ei-

12,412 metų kalėjimo ir sun
kiųjų darbų ir pasimokė! i 191,- 
514 dolerių pabaudos. Tais me
tais kalėjimuose buvo 118 ba
do streikų, kuriuose dalyvavo 
bendrai 9,212 politiniai, išbū
davę viso 37,236 dienas.”

O kaip bolševikijoje?
Paskelbęs šitokių duomenų, 

bolševikų organas, supranta
mas dalykas, nieko nemini apie 
raudonojo teroro aukas bolše
vikijoje, kur tų aukų skaičius 
veikiausia toli prašoka “73 ka
pitalistinių kraštų” bendrai pa
ėmus, jei “Pravdos” paduoda
mieji skaičiai butų dagi arti 
teisybės.

WASHINGTdNAS, bal. 2.— 
Atstovų butas priėmė Ne\v 
Yorko kongresmano Snell’io 
rezoliuciją paskirti bendrą kon-1 
gfreso ir kabineto narių 1___
siją?, kuri išnagrinėtų klausi
mą dėl suteikimo prezidentui 
galios paskelbti vyrų ir 
alo konskripciją, karui 

tikus.
Po aštrių ginčų, kurie 

kėši per penkias valandas, iš 
rezoliucijos buvo pašalintas 
punktas apie konskripciją dar
bininkų pramonės reikalams 
karo metu.

PINEVILLE, Ky.. bal. 2. 
Jaunai moteriške, Mrs. Ruth 
Robinson, 19 metų amžiaus, 
pasitikusi gatvėj nušovė savo 
priešininkę, Mrs. Sophiją Mas- 
singale, ir po to nuėjus į po
liciją pati pasidavė. Policijai

Bulgarija žada dary
ti galą neramumams 

Makedonijoje

L ' ji pasisakė nušovus Mrs. Mas- 
komi-L •.....i„ -isingale (Jei to, kad ji pavilio

jus jos vyra.

kiapi-

l rau

Arabai protestuoja 
prieš mirties nuospren

dį už žydų mušimą

4 Meksikos banditai 
krito kovoje su ka- 

reių buriu
TEiPIC, Nayarit, Meksika, 

bal. 2. — Susikirtime su fe
deralinės kariuomenės 
netoli nuo Ixllano. 
kauti keturi 
bandos, kurie 
amerikieti J. »

buriu, 
buvo mi

norini banditų 
laiko nelaisvėje, 
E. Bristova iš 
ex., naftos pra-

9 ’imoninka, reikalaudama iš jo• A. C' .

pasiuntė $15,000 išsipirkimo pinigų.

Britų ministeriams Bulgarijai 
ir Jugoslavijai padarius vizitą 
užsienių reilkalų m misteri u i 
Atanazui Burovui, Bulgarijos 
vyriausybė prižadėjo imtis prie
monių . ir padaryti galą nera
mumams Makedonijoje, o ne
ramumų vadus atiduoti j teis
mo rankas.

Vakar vakarą policija prane
šė, kad įvairiose Makedonijos 
dalyse esą jau suimta apie šim
tas asmenų ir kad per atei
nančias keletą dienų busią su
imta dar šimtai kitų.

Kaip girdėt, abudu Didžio
sios Britanijos mi n isterini tie
kiai pareikalavę, kati Bulgari
jai darytų tvarką Makedonijo
je, jei nenorinti susilaukti pa
sėkų.

Indėnas prisipažino nu
žudęs tris asmenis

M1LACA, Minu., bal. 2. — 
Indėnas Wm. Taylor Hanks, 
Carlisle Instituto alumnas, pri
sipažino policijai nužudęs sek
madienio nalktį savo pačią, jos 
seną tėvą ir savo posūnį. Nu
žudymas įvyko Mille I^acs re
zervacijoj, 36 mylias j žiemius

Netrukus,
“Naujienose” pradės eiti didelis romanas

“Vaivorykštės Tiltu”
kuri parašė garsus latvių rašytojas, Andreis 
Upits. Tai bus puikiausias dailiosios literatūros 
kūrinys, kokį teko kada nors skaityti lietuvių 
publikai.

Kas dar iki šiol nėra nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas, tegu pasiskubina jas užsirašyti, 
kad galėtų sekti minėtąjį romaną nuo pradžios 
iki galo.

JERUZOLIMAS,
Arabų vyriausybė 
lairabų delegacijai Londone te
legramą, ragindama daryti vi
sa, kad

Rinkimus laimėjęs, Mo
nako princas grįžo

MONTE KARLO, bal. 2.— 
Kadangi įvykusioji praeitą sek
madienį rinkimai išėjo jo nau
dai, Monako kunigaikštis Liud
vikas (Louis) sugrįžo iš Pa
ryžiaus kartu su savo dukte
ria, princese šarlota, ir jos 
dviem vaikais.

Kinų armotų laivas 
paskendo su 20

Įgulos žmonių
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 2. 

— Gauta žinių, kad per ura
ganą, kuris praeitą sekmadie
ni siaiulė Kvamtungo provinci
jos Kantono apygardoj, Vaka
rų upėj paskendo kinų arnio- 
tinis laivas Končong. Dvide
šimt Įgulos žmonių prigėrė, o 
dešimt buvo išgelbėti.

Amerikos “sausieji” fi
nansuoja Šveicarų 

prohibicininkus
(JENEVA, Šveicarija, bal. 2. 

— Ateinantį sekmadienį visoj 
Šveicarijoj įvyks balsavimas 
privatines svaigiųjų gėrimų ga
mybos panaikinimo klausimu. 
Alkoholinių gėrimų gaminimas 
ir pardavinėjimas pereitų į fe
deralinės vyriausybės kontro
lę-

Šveicarų prohibicininkai ve
da už tai stiprią kampaniją ir, 
kaip praneša, juos gausiai pi
nigais remiu Amerikos prohi
bicininkai.

Vėl trys tramvajai iš
sprogdinti New Or- 

leanse ,
NEW ORI.EANS, La., bal. 

2. — Praeitą naktį čia vėl bu
vo išsprogdinti trys tramvajai. 
Žmonių niekas nenukentėjo. 
Del bombardavimo įtariami 
streikuojantieji tramvajų dar
bininkai, arba jų simpatizuo- 
tojai.

Tramvajų streikais New Or- 
leanse traukiasi jau nuo pra
eitų motų liepos mėnesio.

100 japonų prigėrė 
laivui apvirtus

TOKIO, Japonija, bal. 2. —- 
Praneša, kad audringoj juroj 
apvirto ir paskendo japonų lai
vas Vakatomaru, plaukęs su 
300 pasažierių iš Va k am a ts u 
j 'l'obatą.

Pranešimas sako, kad esą 
manoma, jogei toje, katastro
foj prigėrė daugiau kaip 100 
asmenų. \ •

Estų komunistų va
das čekos suimtas 

kaip išdavikas 
/ ♦

RYGA, bal. 2. — Pasak Em 
tų kairiųjų socialistų (komu
nistų) partijos vadu, buvęs 
seimo narys Kerr, kuris prieš 
daugiau kaip savaitę laiko pa
bėgo per sieną į Rusiją, tapęs 
tuojau sovietų žvalgybos su
imtas ir dabar esąs laikomas 
Moloslkovičų kalėjime netoli 
Leningrado.

Komunistai, vadinantys savę 
įkainiais! socialistais, sako, kad 
Kerr esąs kaltinamas kaip de- 
sertiras, pabūgęs iš estų “fe* 
voliucinio fronto,” nes, Mask
vos įsakymu, 'komunistų kovo
tojai neturį bėgti iš savo kra
što, jeigu jiems ir gresiąs areš- 
tas. Komunistai estų kalėji» 
niuosc laikomi kankiniais, o tie, 
kurie bėga per sieną į bolše- 
vikiiją, kominterno nekviesti, 
laikomi išdavikais.
Kam sovietai įvedė 13 dienų 

“pasninkus”
Komunistų laikytame. Dau- 

gavptily, Latvijoj, mitinge vie
nas kalbėtojų, Latvijos seimo 
narys Geiršovas, atstovaująs 
komunistinei valstiečių parti
jai, aiškino, kad sovietai įve
dę trylika bemėsių dienų mė
nesy (|el -to, kad jie norį juo 
daugiau mėsos sutauprii besi
artinančiam karui.

Ūkininkų neramumai SSSR
Užsienių atstovybių Rygoje 

gauti pranešimai .sako, kad j 
Maskvą kasdien pareina žinių 
apie rimtus rusų ūkininkų ne
ramumus ir kad, sukilimams 
patrempti, į Riazanės, Tverio 
ir Tūlos gubernijas tapo pa
siųsti stiprus politinės polici
jos būriai.

Katastrofingas potvy
nis Brazilijoje

RECIFE, Brazilija, bal. 2.— 
Praneša, kad smarkus potvy
nis Bom Jardime nunešė daug 
namų, ir apie 900 žmonių liko 
be pastogės. Potvyny žuvo de
šimt asmenų.

Aristokratas suimtas 
kaip Mafijos galva

Nuveikti banditai pabėgo 
ikalnan, nusigabendami ir Bri- 

Kareiviai dabar Liko 
iš visų pusių,

nuosprendis | st°wą.
arabams, pasmerktiems ryšy su' l< l'bią apjuosę 

įvykusiomis 'bandydami priversti banditus 
paisiduoli iš bado. Banditams, 
sako, vadovaująs Cruz Delga-

ni irt ies

vasarapraeitą 
riaušėmis prieš žydus Palesti
noje, butų atmainytas.

Telegramoj sakoma, 'kad tuo 
nuosprendžiu arabai visame 
krašte tapę be galo suerzinti.

———————— \

18 asmenų inkriminuoti
dėl degtines šmuge- 

, liavimo aeroplanu
———————— •

DETROIT, Midi., bal. 2.— 
Federalinė gramd jury inkri
minavo čia aštuonioliką asme
nų, įkaitinamų dėl sąmokslo 
prohibidijos įstatymui laužyti 
ir šmugeliavimo aeroplanu svai
giųjų gėrimų iš Kanados j 
Jungtines Valstybes.

Penkiolika i nkriminuotų jų 
jau yra suimti, o trijų kitų 
dar ieško.

Kaltina valdininką dėl 
$30,000 išeikvojimo

VVINNIPEG, Manitoba, bal. 
2. — Įsakyta areštuoti Winni- 
pego parkų komisijos sekreto
rius James Blackwood, kalti
namas dėl išeikvojimo $30,000 
miesto pinigų.

namų klerikalų 
vadais.

KATANIJA, Sicilija, bal. 2. 
— Vyriausybės Japo suimtas 
ir pargabentas į vietos kalė
jimą baronas Franceslo Milli- 

kristininkais” vadi- lėlio, turtingas aristokratas ir 
maištininkų Ennos Labdarybės Kongrega- 

| ei jos pirmininkas. Jis yra kal
tinsimas kaip banditiškos Mafi
jos vadas.

ALTON, III., bal. 2. čia 
nusišovė pulk. G. D. Eaton, 
Western Military Academy pir
mininkas. Nusižudymo priežas
tis nežinoma.

TOLEDO, Oliio, bal. 2. —
Kilęs čia VV ii lys-0 verianti au
tomobilių kompanijos dokuose 
gaisras sunaikino daing automo
bilių, krovinių vagonų ir 700 
pėdų dokų., Nuostoliai siekia 
apie $280,000.

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

Debesiuota ir truputį šilčiau; 
vidutiniai, daugiausia pietų ry
tų ir pietų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 320 ir 450 F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 6:16. Mėnuo leidžiasi 
11:27 vakaro.

Cosffrave vėl išrinktas 
Airių prezidentu

LIUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, bal. 2. — William

Cosgrave lapo šiandie seimo 
vėl išrinktas krašto preziden
tu.

Ea.mon. <1e Valera., irespuh- 
lilkininkų vaidas, kurio kandi
datūra taipjau buvo pastatyta, 
pralaimėjo 93 balsais prieš 71.

Farmerys prisipažino 
buvęs banko plėšikas
JAMESTOWN, N. D., bal. 

2. — Suimtas Nicholas Mead, 
vietos farmerys, prisipažino, 
kad jis, apiplėšęs First Nation
al Bank of Courtney kovo 19 
dieną, ir kad apiplėšimo metu 
■jis nušovęs to banko kasieriaus 
asistentą, Elmerį Bunkoyvpke.

- -- 1

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 
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Thorp, Wis.
Fermeriams pravartu žir.oti

: mą. Man pasirodė baisus smil- 
(tynas. Pareiškiau, kad tokios 
Į žemės aš nenoriu.

Nuvažiavau į kitą miesto pu
sę. Teko peštiems eiti apie po
rą mylių į miškus. Jokio kele
lio bei takelio nesimato. Prive
dė prie gražaus ežerėlio ir sako: 
Čia galima po $10 už akerį žemę 
gauti. Vieta man patiko. Aš 
pasijutau tarsi Lietuvoj, Tve
riu parapijoj, Lopaičių kaime. 

, Iš vienos puses ežero buvo ber
želiai, o iš kitos—pušynas.

Nupirkome 60 akerių ir su
grįžome į Chicago. Bet čia pa
silikome neilgai. Pasiskolinę iš 
p. A. Marčiukonio $200, nutarė
me traukti į savo farmą. P-nas 
Doviatt davė keletą kepalukų 

[ruginės duonos. Nupirkome 
arklį ir su visais savo rakan- 

i kais aš išvažiavau tavoriniu va
gonu. Moteris išvažiavo tri
mis dienomis, vėliau.

Tavoriniu traukiniu man teko 
važiuoti keturias dienas’. Kai pa- 
siekiau Eagle River. tai atvyko 

i p. Adomaitis ir padėjo man nu
vilkti rakandus. Susikroviau 

Įjuos viename name, kuris buvo 
apie pusę mylios nuo mano že
mės. Namas be durų ir be 
langų, stirnų priterštas. Užka
liau duris su lentomis’, o langus 

! užkimšau su paduškomis. Ir at
siguliau vienas, kaip pustelnin- 

. kas,—aplinkui nei vieno žmo
gaus. Miegu ir sapnuoju: su
grįžęs jau į Chicagą; draugai 
mane varo lauk...

Atvyko moteris. Nusipirkome 
karvę ir 6 vištas. Karvei ir 
arkliui užleidome vieną kamba- 

' rį, o patys užėmėme du. Visi 
Įgyvenome po vienu stogu. Va
kare vaikas verkia: mama, va
žiuokime namo. Nepatinka 

į nauja vieta.
Atsikėliau vieną rytą ir akis 

net pradėjau 'trinti. — žiiu:iu, 
karvė laižo veršį. Iš kur gi jis 
atsirado? Parodžiau moteriai. 
Toji taip pat sutiko, kad tai 
veršis. Bet vos pradėjau artin

ais, kaip “veršis” pabėgo. Mat, 
i pasirodė, kad tai buvo stirna. 
Neužilgo po to vieną naktį mo- 

I teris labai išsigando. Jai pasi- 
j rodė, kad koks tai bomas pro 
I langą lenda. Kai pribėgau prie 
lango, tai pasirodė, kad ne vie
nas “bomas”. bet šeši. Tik jie 
visi buvo su dideliais ragais. 

: Mat, 'tą naktį lijo, tad briedžiai 
norėjo sueiti į vidų, kadangi 
jie buvo pratę tuose namuosę 
nuo blogo oro pasislėpti.

Ant mano žemės storų me
džių nebuvo, bet suradau ne- 

Į mažai storų pušų suvirtusių į 
i ežerą. Iš tų pušų prisipjoviau 
lentų. Lentpiovyklai turėjau 
atidirbti: po dvi dienas už kiek
vieną tukstan'tį pėdų. Tuo pa- 

|čiu laiku išdirbau ir apie tris 
• akerius žemės. Pasėjau kiek 
žirnių, 10 bušelių bulvių ir tru-

1 pūtį avižų.
žmogus iš miesto atvažiavęs 

! džiaugiasi gamtos grožybėmis, o 
taimeriams tas mažai 'terūpi. 
Taip buvo ir su manim. Pasė
jau viską vėlai, o šalnos užėjo 

. tą metą ankšti. Avižas nuplo
viau pašarui, o žirniai nespėjo 
prinokti. Gi bulvės nors ir už
augo, bet jų labai mažai tepri- 
kasiau: iš 10 bušelių gavau 25.

Tačiau rudenį aš jau turė
jau namą iš keturių kambarių 
ati'1; savo žemes. Pasistačiau ir 
nedidelę barnę. Nors Chicagoj 
būdamas priklausiau unijai, bet 
ant farmos tą metą man teko 
dirbti po 18 ir 20 valandų kas 
dieną, neišskiriant ir švenčių.

Sulaukęs rudens, palikau mo
terį su dviem mažais vaikučiais: 
(vienas buvo dviejų metų, o ki
tas pusketvirtų), o pats išvy
kau darbo ieškoti. Gauti dar
bas miške buvo nesunku. Išdir
bau apie ketvertą savaičių. 
Pirmiausiai pasirūpinau Marčiu- 
kaičiui sumokėti procentus. Ro
dosi, viskas eina neblogai. Bet 
štai gaunu nuo kaimyno Romžio 
laišką. Rašo, kad moteris ser
ga ir guli lovoj; girdi, važiuok

Stasį Pabedinską ištiko ne
laimė. Užsinuodijusios baltuo
ju švinu, padvėsė jo šešios kar
vės. Jis išleido karves pasibė 
ginėti. Tosios dasigavo iki ga 
ražaus,kur stovėjo nuo trijų me
dų dažų likučiai. Kalvės ir 
pradėjo tuos dažus laižyti, ži
noma, tuoj apsirgo ir padvėsė.

Tai žmogui didžiausi nelaimė 
nes nuostolių padaryta už tūks
tantį suviršum dolerių.

Prieš penkiolika metų vieno 
farmerio užsinuodijo apie pen
kiolika galvijų. Valstijos vete- 
renaro tyrinėjimai parode, jog 
tarp gelžgalių buvo viedreliaj, 
nuo visokių dažų. Taigi karvės 
belaižydamos tuos dažus ir už
sinuodijo. Mat, dažuose buvo 
švino.

Todėl farmeriai privalo bud
riai žiūrėti, kad galvijai nepri

eitų prie dažų.
—F. Mikolainis.

Detroit, Mich.
Lietuvių Benas

LDS. 130 kuopa ir ALDLD 
kuopa surengė vakarą, kuris į- 
vyko kovo 22 d. rusų svetainėj. 
Vakaro programą išpildė Det
roito Lietuvių Benas, kuris dar 
neseniai susitvėrė. Buvo su
grota poras gerų maršų ir vie
na polka.

Publikos nedaug tebuvo, bet 
vėliau šokiams prisirinko kiek 
daugiau. Šokiams muziką su
darė irgi beno nariai. Benas 
yra nutaręs visoms draugijoms 
pirmą kartą veltui patarnauti.

Beną mokina J. Gugas* Ir 
tam darbui jis yra pilnai atsi
davęs. Beno praktikos įvyks
ta šeštadieniais 1 vai. po pie
tų Lietuvių Svetainėj. Kurte 
mėgstate, muziką, tai malonėki
te įsirašyti. Balandžio 5 d. po 
pietų Įvyks beno susirinkimas. 
Norintieji įstoti, esate kviečia
mi atvykti. Įstojimo bus ima
ma tik vienas doleris, o duok
lių 50 centų per mėnesį.

—J. Kučinskas.

Eagle River, Wis.
Kaip aš piLidėjau farmeriauti 

miškuose

Šiandien jau sukanka dešim
tis metų, kaip mes apleidome 
Chicago. Gyvenome West Sidėj, 
Oakley prie 24 gatvės, pono Do- 
viatt namuose, kuris 'tuo laiku 
laikė duonkepyklą. Dirbau gat- 
vekarių barnėj. Nusibodo grai
byti po purvus ir visokius tepa
lus. O ypač po to, kai sugrį
žome iš farmų. Mat, buvome 
nuvažiavę pas D. Judį, mano 
moters broli, kuris farmeriavo. 
Sugrįžęs’ Chicagon nebegalėjau 
nurimti. Moteris irgi visą lai
ką ragino pirkti farmą. Bet vi
sa bėda buvo tame, kad neturė
jome užtektinai pinigų. Viso ga
lėjome sukrapštyti apie $500. 
Man atrodė, kad pirkti farmą su j 
tiek pinigų jokiu budu negali
ma. Kur reikalaujama mažai 
pinigų įnešti, ten paprastai yra' 
labai dideli morgičiai. O į di- i 
dėlės skolas įbridus, sunku be-' 
ra išsikasti.

Todėl sumanėme pirkti farmą 
kur nors miškuose. Vadinasi, 
neišdirbtą. Pakliuvo j rankas 
vienas garsinimas, kad pigiai 
žemė parsiduoda prie Eagle Ri
ver. Atvažiuoju į garsinamą 
vietą. Agentas žiuri į mane j 
ir sako: “Tu atrodai nėdiktas j 
vyras, tad aš tau pririnksiu to- j 
kią žemę, kurią butų lengva į 
dirbti ir lengvai nuvalyti.”

Važiuoju apžiūrėti. Ir ištikrų-I 
jų taip: maži medeliai; nei žo
lės nei velėnos nėra. Agentas 
su rankomis rauna medelius ir 
rodo man, kaip lengva bus tą 
žemę nuvalyti ir paversti į far-1 

tuoj namo. Turėjau viską mes
ti ir su $10 kišenėj grįžti na
mo.

Bet vos spėjau sugrįžti, kaip 
tie keli doleriai pranyko, žiemą 
jau turėjome 12 vištų, Liet jų 
skiauturės nušalo ir sustreika
vo dėti kiaušinius. Laime dar, 
kad karvė turėjo veršį apie Ka
lėdas', tai pieno buvo užtekti
nai. Taip ir maitinomės pienu 
ir bulvėmis. Moteris išsirgo iki 
balandžio pabaigos, o birželio 
13 d. susilaukėme dvynukų. — 
sugaus ir dukters. Prigyveno
me ir skolos: iš lunko pasisko
linome $300. Tiesa, sugrąži
nome $200 p. Marčiukaičiui. To
kiu budu skola visvien pasidi
dino. Taip sekėsi pirmi metai 
miškuose farmeriauti.

‘ Antrais metais dar išariau du 
akerių žemės. Vienok užsėti 
juos nebebuvo progos. Ant lai
mės, persikraustė lentų plovyk
la. Darbo atsirado čia pat na
mie. Ir dirbau aš ten. kada tik 
laiko turėjau. Tatai mane pa
statė ant kojų. Ir dabar, kai 
vasaros metu atvyksta pas ma
na svečiai, tai jin sako, kad aš, 
tųr 'turėjau nemažai pini
gų, padedamas farmeriauti...

Aš dabar turiu visus farmai 
reikalingus įrankius. Ir tame 
pat žemės sklypely j, kur pir
mais metais iš 10 bušelių bul
vių užderėjo 25 bušeliai, šian
dien užauga iki 125 /bušelių. 
Iš žirnių bušelio užauga 12 ir 
daugiau bušelių. Vištos taip pat 
nestreikuoja net ir žiemos lai
ku. Pirmais metais, kai reikė
davo nuvažiuoti į miestą, tai tek
davo sugaišti visą, dieną. Ir 
dažnai dar arkliai, pamatę au
tomobilių, pasibaidydavo ir su
daužydavo vežimą. O dabar ce
mentiniu keliu į miestą nuva
žiuoju į penkiolika minučių. 
“Naujienas” gauname tos pa
čios dienos. Gyvename, kaip 
Chicagoj. Skirtumas tik tame, 
kad Chicagoj žmonės yra links
mi, kada daug darbo turi, o 
mes esame linksmesni, kana pas 
mus mažiau darbo tėra.

Visą tai rašau, 'turėdamas 
galvoj vieną dalyką: būtent, 
šiais nedarbo laikais gyvenimas 
farmose yra daug ramesnis nei 
miestuose, žinoma, pradėti 
taip farmeriavimą. kaip aš kad 
pradėjau, dabar negalima. Ne
galima bent tose vietose, kur nė
ra arti uždarbio šaltinio. O tai 
reiškia, kad norint kibti į far
mą reikia turėti daug daugiau 
pinigų, negu aš turėjau. Užsi
traukti didelius morgičius ant 
farmos yra pavojinga. Karmoj 
gyvenant didelių turtų negalima 
susikrauti. Bet užtai galima 
gerai ir sveikai savo amžių pra
gyventi. Juk kur sveikas oras 
ir sveikas maistas, ten ir svei
kas kūnas, ten, poetiškai kal
bant. ir tvirta meilė.

—John Sharka.

Clinton, Ind.
Kaip Chicagos plėšikai įpiplėšū 

vieną lietuvį. —Darbai.

Pas mus neseniai skaudžiai 
nukentėjo vienas' lietuvis, 
Kastantas Ylgunas. Jį apvogė 
lietuviai iš Chicagos, kurie bu
vo čia atsibaladavę. Matyti, 
tai patyrę plėšikai. Lietuviai 
turėtų būti atsargesni ir nepa
sitikėti nepažįstamais. “Nau
jienose” dažnai pasitaiko maty
ti pranešimų apie visokių žulikų 
darbus. Kartas nuo karto ten 
telpa ir perspėjimų. Verta kiek
vienam į tuos perspėjimus at
kreipti savo dėmesį.

Bet dabar grįžtu prie daly
ko. Tas apiplėšimas įvyko se
kamu budu. Pas Kastantą Yl
guną atvažiuoja iš Chicagos ne
pažįstamas vyras ir prisistato, 
kad buk esąs jo pusbrolis, Jur
gis Ylgunas. Atvažiavo vienas 
su Buick automobiliu, “sport 
model”. Karas juodai numalia- 
votas. Rodosi, žalias “trimin- 
gas”. Karas nebe naujas, bet 
labai gerai užlaikomas. Jis 
pats gana d i k tas vyras, gal bus 
kokių šešių pėdui ūgio. Riebus, 
su geroku pilvu; veidas išpar
pęs. Plaukai juodi, kalbėdamas
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truputį mikia, tarsi butų lupą 
prikandęs. Apsirengęs jis buvo 
su juodomis kelinėmis ir su sve
teliu.

Tam vyrui bebūnant, iš Chi
cagos buvo atsilankę keli lietu
viai. geri žmonės. Jie tą. paukš
tį matė. Jeigu jie ką nors ži
no apie tą prasikaltėlį, tai te
gul tuoj praneša į Clintoną. Jis 
ten yra reikalingas'.

Taigi minėtas vyras apsigy
veno pas Ylguną ir teiravosi 
ar kartais nėra > mieste gerų 
gemblerių. Pasmaukė esąs la
bai geras ir pasigyrė, kad jam 
esą niekis išlošti tūkstantį do
lerių per vakarą.’ Ylgunas’ nė
ra gembieris ir pareiškė, kad 
apie tos rųšies žmones jis nie
ko nežinąs. “Pusbrolis” ir sa
ko: girdi, tai męnkniekis, aš ir 
pats susirasiu.

Ir iš ties’ų susirado. Tuoj 
pradėjo “dirbti”: iš vienų išlo
šė pinigus, o kitus tiesiog pa
vogė. Bet kur buvęs kur ne
buvęs, jis vis pas Ylguną su
grįždavo. Ir pasidarė nepa
prastai ištikimas ir prielankus. 
Neprašomas pradėjo daržą ka
sinėti. Jis, matomai, turėjo in
formacijų, kad YJgunas savo pi
nigus laiko užkasęs darže.,

Ylgunas dirba naktimis mai- 
nose, ir todėl dienomis miega. 
Sekmadienio rytą, kovo 16 d., 
Ylgunas miega, o svečias kasi
nėja daržą. Ir iškasė kvortinį 
“džarą” su pinigais. Bet vagies 
gudraus butą. Jis permatė, kad 
tai ne visi pinigai. Džentelme
niškai įneša j vidų iškastus, pi
nigus ir paduoda Ylgunuv. Dar 
ir pamokslą pasąko. fueą, bro
lau. visai žioplas dalykas tokioj 
vietoj pinigus laikyti. Ylgunas 
dabar visai įsitikina, kad jo 
“pusbrolis” labai teisingas žmo
gus, o spriegtam ir labai turtin
gas: kas dieną vis maino nau
ją šimtinę.

O teisingam ir geram žmogui, 
—o magaryčioms dar ir “pus
broliui”,—nėra jokios baimės 
savo “sekretus” papasakoti. Ne
pradėjo daug laiko, kaip svečias 
patyrė ir apie kitus’ pinigus. Po 
to jis išvažiavo pagelbininko 
atsivežti. Užtruko visą savaitę.

Bet štai kovo 22 d. ateina 
kitas nepažįstamas lietuvis ir 
prisistato kaipo Tony Kazlaus
kas iš Chicagos. Girdi, apie Yl
guną jis patyręs iš kokios tai 
Margarctos Balcolis. Norįs jis 
kelioms dienoms sustoti. Daly
kas esąs toks. Pabėgusi jo mo
teris ir išsinešusi daug pinigų. 
Jis turįs žinių, kad jinai atva
žiavusi į Clintoną. Tad ar kar
tai Ylgunas ką nors apie ją nė-
ra girdėjęs?

Paskui išsitraukia šimtinę ir 
paduoda Ylgunui. Girdi, tai mo
kesnis už visą savaitę. Ylgu
nas kratosi. Sako, 'man tiek 
daug už vieną savaitę nereikia. 
Tačiau “Tony” užtikrina: sako, 
jeigu duodu, tai* įmk; jei netu
rėčiau, tai ir neduočiau.

Visą tą sceną mato ir “pus
brolis Jurgis”, bet nuduoda, kad 
visa tai jo neapeina. Ylgunas 
pristato naują, svečią savo “pus
broliui”. Pasirodo, kad abu yra 
labai turtingi. Tiek vienas, 
tiek kitas fundina gerti. O tai 
daro su išrokavimu: nuo girto 
greičiau yra išgauti paslaptis.

Išgyvena “Tony” kelias die
nas. Guli su Jurgiu vienoj lo
voj. Kovo 26 d. “pusbrolis Jur
gis” pareiškia, kad važiuosiąs 
kur nors žioplių kozirninkų ieš
koti. Namie pasilieka Ylgunas 
ir “Tony”. Svečias paduoda porą 
dolerių Ilgunienei ir sako: “Eik 
parnešk naminėlės', busime lin
ksmesni”. Nespėjo Ylgunienė 
apleisti namus, kaip svečias 
“Tony” užrakino duris ir atrė
mė į Ylguno krutinę braunin
gą. Girdi, jėiįlfbenori mirti, 
•tai tuoj atiduok savo * pinigus. 
Ylgunas padavė visus savo pi
nigus, kuriuos turėjo namuose 
ir dar priverstas' buvo eiti į 
garažą ir iškasti ten esančius 
pinigus. Viso susidarė daugiau 
nei tūkstantis dolerių. “Tony” 

i sukišo tuos pinigus į kišenę ir 
paspruko. O pasprukti jam bu
vo lengva, kadangi jo laukė su 
automobiliu “pusbrolis Jurgis”.

Ylgunas yra ramus ir taupus 
į žmogus, bet menkai prasilavi- 
I nęs, todėl jį lengvai ir apkraus- 
tė. Tai tegul būva pamoka vi
siems lietuviams. Pirmiausia 

Į nereikia pinigų laikyti namie; o 
antra, reikia saugotis' nepažįs
tamu žmonių.. * * i

Darbai pas mus visai pablo
gėjo. Kai kurios kasyklos jau 

j kovo pradžioj užsidarė, nors 
i kontraktas tepasibaigė tik su 
I kovo 31 d. Darbininkai atsidū
rė blogiausioj padėtyj. Seniau, 
kol dar unija buvo tvirta, tai 
nors galima buvo atsispirti 
prieš kasyklų baronus. Bet Le
nus uniją taip nugyvendino, 
kad pasiliko tik vardas. Šiaip ar 

Į taip mes turėsime nusikratyti 
nuo Lewiso diktatūros ir prisi
dėti prie Springfieldo reorga- 

! nizuotos unijos. Kitokio išėji
mo Indiana valstijos' mainie- 
riams nėra.—Lietuvis.

Rockford, III.
Bolševikiška agitacija

Besiartinant SLA 77-tos' kp. 
balsavimui ant Pildomosios Ta
rybos, pastebėta, kad vienas 
“progresyvis” (kuopos pirminin
ko padėjėjas) prisipylęs auto
mobilių lapelių laksto per SLA. 
narius ir tuos’ lapelius kyščioja.

[Tuose lapeliuose priplepėta, kad
koki, tai SLA. “ponai” esą. ren
giasi iš SLA. pasidaryti sau 
“inšiurino kompaniją” ir savo 
“savastimi”!

čia tai jau reikia paskutinio 
bukapročio, kad šitiems bolše
vikų plepalams patikėti.

Tuose lapeliuose konstitucijos 

pataisymai “aiškinama” ir vis
kas apverčiama aukštyn kojo
mis. Na, ir pagaliau, užtriubi- 
nama balsuoti už savo “prog
resyvius” (bolševikus) kandida
tus į centro viršininkus.

SLA. nariai! Atminkite, kad 
tie, kurie tuos lapelius spausdi
no, ir tie, kurie juos skleidžia, 
yra SLA gerovės priešai, nes 
jie nori, kad SLA pavergtų ko
munistų partija, ir todėl jie per
ša savo kandidatus, o kitus 
šmeižia.

Balsuokite už dabartinius S. 
L. A. centro viršininkus, prity
rusius žmones ir paraginkite 
kitus balsuoti už juos. Ir tokiu 
budu parodykite bolševikams, 
kad jie1 jus negali už nosių ve
džioti. —SLA. narys.

ĮVAIRENYBĖSv

Ką valgė senovės
romėnai

Vienas vokiečių mokslininkas 
išleido knygą apie senovės ro
mėnų virtuvę. Knygoj yra daug 
jUomių. dalykų apie, senovCs ro- 
mėnų valgius;

Pačioj istorijos pradžioj ro
mėnai buvo žemdirbių ir pieme
nų 'tauta ir vartojo daug pieno, 
būtent, karvių ir asilių. Buvo 
mėgiami sūriai iš avių ir ožkų 
pieno, o taip pat ir rūgštūs pie
nas. Tačiau sviesto tie pirmieji 
romėnai dar nežinojo. Romoj 
sviestas atsirado 'tik II amžiuj 
po Kristaus gimimo. Vietoj 
sviesto, senovės romėnai, kaip 
kad ir dabar yra Italijoj, var
tojo alyvą. Mėsos valgė maža, 
o nužudytųjų gyvulių mėsą au
kodavo dievams. Tik romėnų 
kaimynai, etruskai, mokėjo ga
minti dešras' ir kumpius, žuvų 
pradžioj taip pat mažai valgė 
bet vėliau jau mokėjo iš žuvų 
gaminti daug valgių. Bet užtat 
imperatorių laikais apsirijimas 
pasiekė aukščiausio laipsnio. 
Imperatorių yumuose ėjo nuola
tinės puotos, kurių laiku svečiai 
buvo vaišinami nepaprastais 
valgiais. Buvo dedami ant sta
lų kepsniai iš strausų, gervių, 
povų, flamingų, papūgų, gand
rų, žiogu, lakštingalų ir kitų 
paukščių mėsos. Alkoholinių 
stiprių gėrimų romėnai nežino
jo. Vyno turėjo daug, bet jį gė
rė tik atskiedę vandeniu. Kiau
šinius valgė ne tik vištų, bet ir 
povų, žąsų, ančių, žuvėdrų. Mė
giamiausias senovės romėnų val
gis buvo pupos su spirgintais 
lašiniais. Mėgo labai vaisius: 
obuolius, kriaušes, aprikosus, 
uogas. Keista, kad nežinojo, kas 
yra apelsinai. Mokėjo malt 
stambius ir pikliavotus miltus. 
Vėlesniais laikais valgė tik kvie
tinę duoną. Cukraus nemokėjo 
gaminti, o vietoj jo vartojo me
dų ir džiovintas vynuoges. Im- 
peratorių laikais romėnai taip 
buvo palinkę į apsirijimą, kad 
pasak jų vieno rašytojo Petro- 
i i jaus, jie suvalgę ir savo sme
genis! Nenuostabu todėl, kad 
galinga kadaise Romos imperi
ja turėjo žūti.

Nauji išradimai
Dirbtinis, netikras šilkas jau 

seniai žmonėms yra žinomas. 
Ypač moterims jis yra virtęs 
nepamainoma medžiaga puoš
nias sukneles besitaisant. Ne
tikras šilkas, kaip žinia, yra ga
minamas iš medžio. Bet chemi
ja tuo nepasitenkina. Medis yra 
daiktas, šiaip ar taip, gana 
brangus ir jo ne visur yra. O 
pramonei yra svarbu, kad ji 
nepriklausytų nuo tokio produk
to, kurs yra arba labai toli, ar
ba gaunamas' ne tiek, kiek kad 
reikėtų. Vienam prancūzų che
mikui pavyko rasti būdą dirbti
niam šilkui gaminti iš... tulžies 
skystimo! žinoma, tą skystimą 
gamins ne tulžys, bet fabrikai 
iš anglių. Taip pat netikrą šil
ką galima gaminti ir iš forma 
lino. Kadangi anglių atsarga 
yra didesnė už medžių, tai ne
trukus manoma pradėti netikrą 
šilką gaminti iš anglių,./kas žy
miai sutaupys niįgką jrisauly.

Amerikoj mėginama gatves 
grįsti guma. Tokią gatvėms 
grįsti gumą gamina iš natūra
linės gumos liekanų, atmatų, 
kurias, po tam tikro cheminio 
apdirbimo, mala į miltus, spau
džia iš jų norimo didumo ply
tas ir jas vėliau kaitina. Iš to 
gaunama medžiaga, kuri turi 
visas gumos ypatybes. Ji nepa
siduoda įvairioms' rūgštims, yra 
stipri, pigi ir todėl tinka grįsti 
gatvėms, tiltams, tuo labiau, 
kad ji žymiai sumažina triukš
mą.

Ten, kur šviesai vartojamos 
dujos, dujų vamzdžiai papras
tai daromi iš geležies. Bet da
bar mėginama dujų vamzdžius 
gaminti iš aliuminijaus. Palygi
nus su geležim, aliumini jus yra 
daug patogesnis: jis yra leng
vesnis. lankstesnis, taupinges- 
nis. Todėl susidaro ekonomija 
ne tik medžiagoj, bet ir darbe. 
Tad ateity dujų vamzdžiai, grei
čiausiai, bus liejami iš aliumi
nijaus.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins

Neleiskite rūgščiam skilviui, 
gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk o f Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkah geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų, nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulhs būdas pašalinti nevirš'- 
k mimo.,,nesmagumus, paeinam; 
čius dęlei rūgščių perviršių dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
igoninės. Per penkias dešimt 

metų jis vyriau j a.
Kad sužinoti daugelį svarbių 

vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis • produktas gali ne
veikti tiek gerai.

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmones r 
taip pataria Lietuvos bankai

(<A PILNAS PASI-
VV M RINKIMAS

/fj Ą N A U J V
/L S -rril J t Skrybėlių, kepu-

X] rių, marškinių, 
VrTl b1? X/ kaklaraišjčių, pan- 

iia^I čiakų. apatinių
/) ll A marškinių ir pet

nešų.
Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS

4171 Archer av., arti Richmondst.J

RAMOVA
THEATRE

35th and Halatad Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Majrna-Screen 

“Strictly Modern” 
su Dorothy Mackaill ir

.su Virginia Valli

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai



Ketvirtadienis, bal. 3, 1930 NAUJIENOS, Chicago, 111, -

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Masinis komunistų 
mitingas S. L. A. Pil
domąją! Tarybai nu

versti
Komunistų spauda šitą mi

tingą (kuris Įvyko kovo 30 d.) 
garsino kuo labiausia, didžiau
siom raidėm, ant pirmo savo 
gazietos puslapio, šalia to, iš
siuntinėjo SLA. nariams laiš
kais savo apgarsinimus, kvies
dami juos Į mitingą. Vadinasi, 
dėta visos jėgos, kad padaryti 
dideli “Bum”. Bet “liūdna”, 
kad iš to, taip sakant, “didelio 
debesio buvo visai mažas lie
tus.”

Žmonių pribuvo tik apie du 
šimtai. Tarp susirinkusių buvo 
apie 50 choro dainininkų-kių. 
apie kita tiek nepriklausomos 
komunistams publikos, kuri su
sirinko tik taip sau — pažiū
rėti. Likusioji dalis buvo tai 
tikros komunistiškos davatkos. 
Reiškia, SLA. narių, kurie butų 
atėję Į tą taip išpustą mitingą 
pasiklausyt ir kelt komunistiš
ką revoliuciją prieš SLA. Pil
domąją Tarybą, kaip ir nebuvo.

nebūtų, tai bus viskas O. K., ir 
jokia komunistiška revoliucija 
nebūtų pralaimėta.

“Draugas” Prūseika išskaitė 
kitų žmonių padarytas, arba jo 
paties sugalvotas nuodėmes, o 
savo draugučių nuodėmes paslė
pė, ir gyrė draugužius susiries
damas. Sakė, buk jie vieni 
esantys neklaidingi, teisingi, ir 
todėl jiems priklausąs vadova
vimas SLA. ir viso pasaulio. 
Įrodė “draugas” Pruseika, kad 
jau nebetoli tas laikas, nes ka
pitalizmas su buržuazija nuvė- 
ję velniop, o darbininkams esą 
visai darosi blogai. Todėl dabar 
komunistams sekasi labai gerai, 
nes visi ateina pas juos.

Matote, kaip ta sena komu
nistų pasaka pildosi, “kad juo 
blogiau, tuo geriau”. Dabar tai i 
jau aišku ir abejoti nėra ko.

Dar kalbėjo apie Anglijos j 
Darbo Partijos valdžią. Davė 
velnių MacDonaldui, sakydamas, 
buk jis nieko gero per metus 
laiko darbininkams nepadaręs, 
'tik juos suvylęs. Gavo to pa
ties šarmo ir Lietuvos social
demokratai. žinoma, taip ir 
reikia, taip ir gerai. Save iš- 
girt, o kitus išniekint. Tas pil
nai atatinka komunistų šmeiž
tų taktikai, ir todėl draugas 
Pruseika pasirodė kaip geras 
debiutantas ir užsirekomendavo 
šauniai.

Buvau pamiršęs labai “vož- 
nias asabas” paminėti, tai drau-

atėjus į svetainę, reikėjo užsi- t 
mokėti kvoteris. čia visiems'j 
aišku buvo, kad panaudota ko-,| 
munistiškas skymas: garsini | I' taip, kad žmonės atvyktų, o poI 
to pasipinigaut, imant iš jų kvo-i torius. Buvo renkamos' aukos M<U*QU6ttC MUriHUrSi 

komunistiškiems delegatams į 
SLA. Seimą vykti. Aukų surink
ta $28.90. Vadinasi, ir čia pa
daryta prastas biznis, ir visas 
komunistiškas burbulas sprogo 
ir nuėjo niekais’, šioms pra

I kalboms pilnai
Lincolno posakis: “Galima lutus 
žmones apgauliot visą laiką; ga
lima tam tikrą dalį žmonių a> 
gauliot tam tikrą laiką,. BET 
NEGALIMA VISUS ŽMONES 
APGAULIOT VISĄ LAIKĄ”., 
■šitie žodžiai pasako labai daug 
“draugams” komunistams. Bet, 
ar jie tuos žodžius norės su
prasti? Nemanau 
nistiškas fanatizmas jų protą Wo>'jkou'ts. 
yra aptemdęs galutinai.—K.

The English Column >
Tidings

tĮuiel on the Marųue'Ue 
The Marųuette Club of 
..A. (ir. 260 has ushcrcd 

atatinka prę-z. ils mosl llnewntfal
months ycl 

' be remembercd r.is 
l'monlh \vherein Ihe grim reap 
e r entered our 
with him the 
Kuinius.

AH

Nes komu-

March will long 
tho tragic

rauks taking 
lale Sigmond

mise o f 
for \vilh

ii pro- 
aotivity

Ibrings wilh 
considorabde 
the adven-l of warm- 

cr vveather the bascball and
toninis lerims phrn streniios 

Sunday, April the 
Gitli mosi of the gang plaus to

„ /.r “Margutis” concert Nanie’s 
. held at the Li’lhuanian songbird.

alltlend the “Margutis

Auditorium. Antanas Vanag.iii- 
fs ilbe publisher, composer, 

and ai'toi esliraordiiiaiy, liovei 
Pails lo delighl bis audiences 
wiith iniinii'ialde comic skėteli 
es. Although living miles Irom 
the 
M; url h‘

Bridgeporl locality 
eontingent is 

ing Li:tįmaniau 
the Auddorium 
misa ihi’j one.

worlhy Lithuanian 
a boost now 'and 

concert is bitini to 
P. M.

produetions ai 
and \ve can’l 
Leit’s gi ve 
cniterprises 
then. 'Ihe 
start at 8

boAvling

con-

mateliIIad| a big 
l’or Wednesday.

Gouldn’t even open 
door.

Scrgeant Busgis 
hikod bvo hours fore he slum 
blcd i n by the fireside.

Schnukas has

" š E s

fronl

Marion and quite <a

C.onstitntioinal commiilter hąd 
a feast ai the Valentine home. 
No fa ir, rules is roles.

Al Bagdon thought he W£S 
to lake in a hig medin g.

We*re all plugging for thal 
jolly person Irom Universal to 
P et well. Know Iii it 
way was severely 
up kid!

[Jas B’llee l’orgoll 
friends up įkorė in fa r <away 
lltd'yvvcod. Šliure a little of 
California’s sunshine, Pat.

S.eo evervbcdv at ine meel-

Fram Youth to Age
Yra try» sunkus periodai mo 
teries gyvenimo: kada mergaitė 
subręsta | moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur} amžiaus 
Tais laikais Lydia E. Pink iam’. 
Vegetable Conipotind pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

iii? Cheer LYOIĄ e. PINKHAM’S 
V'ĘG,E TA B "LE. COMM U N D 

Cor lyn^-mass.

PROBAK
i'f
X’tonight.

PREXY”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

a prosipoel. yra naudingos.

Ė LIS,

T— Lowen

4 M H«iT AVINUI

DV1E.IV AŠMENŲ 
BLE1DAI

Geriausi skustis, 
kius turėjot -y

pinigai grąžinami
Jeigu jūsų pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesldi mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Scmpclio bleidas — !Oc

PROBAK CORPORATION
NIW VO«K

B
■•h

ko 
arba

For COLDS, COUGIIS 
Sore throat, muscular 
rlieumatjc aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

garsus visame pasaulyjePlakatuose garsinta, kad su
sirinkimas prasidės 2-rą vai. 
po pietų, bet pradėta jis vos 3 
vai. po pietų. Matote, vis lauk
ta daugiau svetimos publikos, 
nes’ į saviškius “tavorščius” nė 
kalbėti nereikia, ba jie ir taip 
yra kaupinai pripumpuoti ko
munistiško blofo.

Pirmiausia išėjo dainuot “Ai
do” choras, vadovaujant Kvede- 
rui. Choras sudainavo keturias 
dainas, gana sutartinai ir vy
kusiai. Po to pirmininkas pri
statė kalbėti “draugą” Andriu
lį, kuris tuojau pareiškė, kad 
SLA. einanti kova, buk ji esan
ti darbininkų su atžagaręiviš- 
kais fašistais. Ta komunistų ko
va siekianti daug toliaus. ne 
kad paimti SLA. Pildomąją Ta
rybą į savo lankas. Visą politi
ką SLA. nustatąs Grigaitis ir 
“Naujienos”. Po šito pareiški
mo “draugas” Andriulis bom
bardavo Grigaitį, “Naujienas”, 
socialistus, Vitaitį, Geguži, Gu- 
gį, sandariečius ir kitus savo 
politiškus priešininkus per va
landą laiko. Sunku butų viską 
surašyt. kiek “draugas” And
riulis tulžies išliejo ir kiek daug 
jis šmeižtų per tą valandą pa
sakė, besiskerečiodamas ir be
rūką udamas.

Bet reikia pasakyti teisybę, 
kad “draugas” Andriulis yra 
prastas kalbėtojas, kad jo iš
kalba, faktų sutvarkymas ir 
perdavimas jų publikai yra že
miau kritikos. Griebėsi skaityti, 
bet pasirodė, kad skaityt jam 
nesiseka (o gal vargšas nemo
ka). nes taip susipynė, kad 
pats nesižinojo ką beskaitąs. 
Tarp kitų savo kalbos’ “faktų” 
pavartojo štai kokį labai “svar
bų” argumentą: Esą Gegužis 
turis didelę moterį, o adv. Gu- 
gis turįs gražią moterį! Well, 
kas to nežinojote, tai dabar ži
nosite. Juk tai svarbu — ar ne?

gus Bacevičių ir Petronį. šitie 
du draugai persistatė, kad jie
du “runiją” į SLA. Pildomosios 
Tarybos urėdus. Pabombarda- 
vo SLA. dabartinę valdybą, pa
sigyrė patys ir pagyrė ir sa
vas komunistines idėjas, prašė, 
kad SLA. nariai balsuotų už 
juos. “Poor fishes”; nemato, 

i kad SLA. nariai pasuko jiems 
nugaras ir kad tenka prašyti 
tuščius krėslus už juos balsuo
ti. *

Apgarsinimuos nesakyta, kad 
bus imama 25 c. įžangos. Bet

N A U J I EXN V

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Balandžio 

1, 2 ir 3
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Condemned”
Sujudinanti drama

Dalyvaujant 
RONALD COLMAN, ANN 

HARDING
laimr

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

te ........... ............ .................■/

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešaky j”

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymu nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą fi
gūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkiamais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — Bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet jus 
ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų akys 
didesnės už pilvą, to vietoje imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyje. 
Vengkite to ateities šešėlio vengdami perdė
jimų, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną 
figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■v 

tik kada žmogus rūkė, padirbtas iš pui
kiausio tabako—Tabako Derliaus Sme
tona—“IT’S TOASTED”. Visi žino, jog 
karštis apvalo, ir todėl “TOASTING” /
(Apkepinimas) ne tiktai prašalina neš
varumus, bet prisideda prie kvapsnio ir 
pagerina skonį.

Xy.

“It’s toasted"
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimu—.prieš kosufi.

(►Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
juostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingi! Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiaus, 
pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviška, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

’x ' 'r"$5r © 1930, Th. American Tobacco Co., Mira.

aCOLD?
At the first sign of o 
cold or sore throat, 
gargle with fbll 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germs im sseconds.

LISTERINE
KULS GERMS IN 

15 SECONDS

LISTERINE 
THROAT
TABLETS I

ffifaJe by
L*n>b«tt Co., S« in* Ljui*, U. S. A.

Pruseikos debiutas
“Draugas” Pruseika, taip sa

kant. turėjo Čikagoj savo de
biutą. Jis išėjo scenon gana 
rinitas, švariai apsitaisęs'^ gerai 
išprosytu švarku. Pasirengęs 
pilnai išlaikyt kvotimus ir lai
mėt publikos pritarimą. Bet, 
deja! Tušti krėslai stovi prieš 
akis ir debiutanto suvis nenori 
suprasti. “Draugas” Pruseika 
kalbėjo daugiau, kaip valandą 
laiko, prisirengęs su įvairiais 
“faktais” charakterizuot SLA. 
Pildomąją Tarybą, Jurgelionį, 
Bagočių ir keletą kitų veikėjų. 
Kliuvo ir Graigaičiui, “Naujie-, 
noms”, socialistams ir sanda- 
riečiams. Bet pagal “draugo” į 
Pruseikos išvadus, tai kalčiausi 
dėl visų pasaulio nelaimių yra 
Grigaitis ir socialistai. Jei jų1

IHEM DAYS ARĘ GONE FOREVER (A New Tune Every Day by Vincent'Lopez.)

CA6J 06 6(T ALOJC, C>eN2, /M 
-tn£ fk(2CCX2.- -JOST TtoO —-

tt r i y-rr r - 
THEM OAYS ARE 
GONE FOREVER,!
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cago. III. Telefonas Roosevelt 8500..

ŽINKSNIS PRIEKYN

Ir Amerika šiek-tiek progresuoja socialistinės įsta- 
tymdavybės srityje. New Yorko valstijos assembly (sei
mas), pavyzdžiui, šiomis dienomis priėmė senatvės ap- 
draudos įstatymą, kuriuo einant neturtingi žmonės, su
laukę daugiau kaip 70 metų amžiaus ir gyvenę valsti
joje ne mažiau kaip dešimtį metų, gaus iš valdžios tam 
tikrą pensiją. Malonu pažymėti, kad tas įstatymas bu
vo priimtas dagi vienu balsu (vienbalsiai). Dabar jisai 
yra pasiųstas valstijos gubernatoriui pasirašyti, ir rei
kia manyti, kad gubernatorius neatsisakys padėti po 
juo savo parašą.

Yra ir daugiau valstijų, kurios turi panašius įsta
tymus. Bet, deja, visa šalis jų dar neturi. Darbininkų 
apdrauda paliekama atskiroms valstijoms (šteitams). 
Tai yra stambiausia tų įstatymų yda. Jeigu žmogus 
nėra išgyvenęs bent dešimti metų valstijoje, kurioje 
yra įvesta senatvės apdrauda, tai jisai pensijos negaus. 
Bet darbo žmogų dažnai aplinkybės priverčia iš vienos 
valstijos keltis į kitą, ir tai stato į pavojų, jo teisę gauti 
pensiją.

Turėtų būti federalis (kongreso išleistas) įstaty
mas, kuriuo butų apdraudžiami visi beturčiai nuo se
natvės, nežiūrint kurioje valstijoje jie gyvena.

PAPIZMAS IR FAŠIZMAS

Romos papa viešai pareiškė, kad jisai nematąs 
priežasčių, dėl ko organizuotieji klerikalų organizaci
jose katalikai negali dalyvauti fašistų valstybės įstaigų 
darbe.

Butų keista, kad Pijus XI kalbėtų kitaip. Juk ne be 
reikalo jisai pasirašė taiką^ su Mussoliniu. Fašistai yra 
jo talkininkai, o jisai — jų.

Bet kai Italijos žmonės vieną gražią dieną nušluos 
“juodmarškinių” diktatūrą, tai bus riesta ir Vatikano 
Miešto gaspadoriui.

IŠLINDO YLA Iš MAIŠO

“Naujienose” jau buvo nurodyta, kad tos atžaga
reivių grupelės, kurios agituoja už Tąreilos kandida
tūrą Susivienijime Lietuvių Amerikoje, yra natūralus 
bolševikų padėjėjai. Iki šiol “tareiliniai” bandė tai už
ginčyti, bet, galų gale, išlindo yla iš maišo. Chicagoje 
“tareiliniai” jau susiblokavo su bolševikais.

SLA. 226 kuopoje, Norfhsidėje, šį antradienį įvyko 
Pildomosios Tarybos ir delegatų į seimą rinkimai. Jau 
prieš tą kuopos susirinkimą buvo patirta, kad “tareili
niai” laikė slaptus pasikalbėjimus su komunistais ir 
nustatė bendrą kandidatų sąrašą. Iš “tareilinių” pu^ės 
buvo pastatyti kandidatais į seimą “garsusis” Semaška 
su jaunuoliu (dar nelabai “garsiu”) Rugiu, o iš “prog
resyvių darbininkų” pusės — Kuprevičius su Kanąpiu- 
te, vadinasi — Fifty-Fifty. Ir mitinge paaiškėjo, kąd 
abi frakcijos šito sąrašo, iš tiesų, laikosi.

Peržiūrint balotus po bąlsavimų pasirodė, kad dve
jetas dešimčių žmonių su viršum balsavo už tuos aukš- 
čiaus pažymėtus keturis asmenis: du “tareilinių” ir du 
bolševiku. Pasirodė taip pat, jogei centro viršininkų 
rinkimuose visa eilė balotų turi “kryžiukus” ties bolše
vikų kandidatų vardais ir ties Tąreilos vardu. Kadangi 
bolševikai,’ žinoma, rėmė “straight? partijos tikietą, ne
išskiriant nė savo kandidato į iždininkus, tai yra aišku, 
kad daugelis “tareilinių” balsavo už bolševikus,

Ot, tąi jums ir "tautos gelbėtojai’’!
Gerai tečiaus, kad ištikimi Susivienijimui kuopos 

nariai šitą tareiliškai-bolševikišką sąmokslą atrėmė. Jų
jų juodai-raudonas “sleitas” buvo supliektas, taip kad 
nė vienas tos korųbinacijos kandidatas nepraėjo.

Jų “skymas” dabar galutinai paaiškėjo. Tąreilos 
draugai padavė ranką Bimbos draugams. Visi SLA. na
riai, kuriems rupi savo organizacijos reikalai, privalo 
suglausti eiles ir tą^ atakų atmušti.

ŠIŲ DIENŲ BARBARAI

Laiks nuo laiko mums tenka išgirsti apie tai, kaip 
vienam ar kitam Amerikos mieste komunistiški chuli
ganai užpuola vieša mitinga ir iškelia kruvinas mušty-

nes. Bęt ir Eurępoje netrykšta tokio kom-chuliganizmo 
pavyzdžių.

Štai kas įvyko prieš keletą dienų Francijos mieste 
Lens: Apie pusantro tūkstančio komunistų gauja už
puolė milžinišką socialistų mitingą, kuriame dalyvavo 
koki 10 tūkstančių žmonių ir kuriame kalbėjo parla
mento atstovas Paul Boncour. Kilo muštynės, į kurias 
turėjo įsimaišyti ir policija. Rezultate du, komunistų va
dai buvo policijos pašauti, trys socialistai peiliais suba
dyti, vienas policininkas skaudžiai sumuštas, o šeši kiti 
asmens sužeisti.

Įsivaizduokite, kad toki kęmunistiški chuliganai pa
imtų valdžią i savo rankas!

Juozas Pronskus

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  $8.00 
Pusei metu ______  4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicago j per ižneiiotojusi
Viena kopija------.-----   8c
Savaitei ................. b...... ................18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago j, 
paltu:

Metanui $7.00
Pusei metu ........  8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams___________ 1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams $8.00
Pusei metų................   4.09
Trims mėnesiams ___ ....____ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu. Kodėl Lietuvoj nešaukia seimo
(Tęsinys)

Didžiojo Vilniaus Seimo 
istoriškoji rezoliucija

Galingiausios Seime valstiečių 
frakcijos patiekta rezoliucija 
tapo priimta.

1. Busi j a ir Lietuva
Rusija yra priešininkas esan

čių jos valdžioje tautybių tei
singiems reikalavimams. Kadan
gi visa Rusija dabar sukilo 
prieš tą Piraniją, Lietuviai ly
giai prisijungia tam judėjimui 
ir pasiryžta sykiu su kitomis 
tautybėmis siekti bendrų tiks
lų. Tam tikslui reikalinga 
idant kiekvienas lietuvis butų 
instruktuotas dėl šio žinksnio 
svarbumo.
2. Lietuvos autonomija

Tiktai savivaldybė patenkins 
Lietuvių liaudies troškimus. To
dėl Lietuva turi būti atgaivin
ta savo etnografinėse sienose 
kaip Autonominė Valstybė Ru
sijos imperijoj. Jos santykiai 
su kitomis Rusijos valstybėmis 
turi būti nustatyti federaty- 
viais pamatais. Vilnius turi bū
ti krašto sostinė ir Seimo rezi
dencija. Seimas turi būti ren
kamas bendru, slaptu ir tiesiu 
balsavimu, kuriame moterys 
taip jau turi lygias dalyvavimo 
teises. ,

Visos priemonės turi būti 
pavartotos tiems tikslams' pa
siekti. Pirmoj eilėj visos par
tijos turi būti atstatytos ir nu
kreiptos bendram veiksmui. To
liau nutarta kas seka:

Atsisakyti tarnauti (Rusijos) 
kariuomenėj, ir mokėti mokes
nius, uždaryti rusiškas mokyk
las ir rusiškas įstaigas', boiko
tuoti valdiškus monopolius. gra
sinti streikais ir 1.1.

3. Lietuvių kalba ir 
mokyklos

Lietuvių kalba yra oficialė 
kalba. Mokyklos turi būti auk' 
lėtojos' Lietuvybės dvasios ir tu
ri būti vedamos laisvai renka-i 
mų mokytojų. Išreikšti širdin
gus linkėjimus visiems lietu
viams, kurie Vilniaus gubernijoj 
kovoja prieš polonizaciją (len
kinimą).

Greit po to Rusijos carizmas 
atsigavęs po taikos su Japoni
ja, vėj užgniaužė Lietuvos' pri
sikėlimą ir pradėjo persekioji
mus, tačiau Seimo sukelto pa
siryžimo ir visos tautos bendros 
valios niekas nebeužgniau>\ ir 
ant Vilniaus Seimo padėtų pa
matų anksčiau ar vėliau turėjo 
išaugti pilnos, demokratiškos 
nepriklausomybės rūmas, ir vos 
tiktai pirmoji proga pasitaikė, 
—Rusija įsivėlė į karą su Vo
kietija. kąip jau rugpiučio 3 ir 
4 d. Berne, Šveicarijoj, įvyko 
kitas Seimas, jau Amerikos lie
tuviams dalyvaujant, jau ^isai 
suformuluodamas pilnos nepri
klausomybės reikalavimui bazę. 
Berno Seimo rezoliucijoj skai
tome:

1. Lietuviai ir Latviai, didžoj 
Indo-Europiečių tautų šeimoj, 
sudaro paralelę šaką pepriklau- 
tfoniii nuo Vokiečių ir Slavų. 
Skaičiuj apie septynis milionus 
jie apgyvena 250,000 ketvirtai
niu kilometrų plotą, kurs ran- 

,dasi tarp Rusijos ir Vokietijos, 
prie Baltijos jūrės' kraštų, upių 
Nemuno ir Dauguvos baseinuo
se. I

2. Lietuvių tauta, savo inte- 
lektualės kultūros dėka, užima 
pirmą vietą Rusijos valdžioj 
esamų tautų tarpe.

3. Lietuvos valstybė, nuo try
likto ligi šešiolikto šimtmečio, 
apėmė plotą nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrių ir suteikė likusiai 
Europai didelių patarnavimų 
kovodamas prieš Totorius.

Sekamais metais prispaustų 
tautų kongrese, Lozanoj, Švei
carijoj. Lietuvių atstovai pa
skelbė tokių deklaraciją:
- “Karo išdavos nėra aiškios. 
Tačiau kas ir atsitiktų, Lietuva 
nebenori grįšti į vergiją arba 
nusileisti iki padėties, kuri leis
tų Rusijai ar Vokietijai uždėti 
Lietuvos' kraštui savo jungą. 
Laisva lietuvių liaudis, apiman
ti visą tautinę teritorijų, ir tu
rinti laisvą politinį, intelektua
linį ir ekonominį augimą, —to
kie yra visų Lietuvos partijų 
reikalavimai”.

Taip jau rugpiučio 30 d., 
1915 m., tai yra kelioms die
noms vėliau po Berno Seimo, 
Lietuvos kairiųjų partijų atsto
vas Januškevičius Rusijos Du
rnoj pasakė istorišką kalbą, iš
dėstydamas Lietuvių liaudies 
moralines ir materialines kan
čias. iškęstas laike ilgų žiaurių 
Rusijos okupacijos metų, ir at
virai per visos Rusijos' Durną 
padarė atsišaukimų į Rusijos 
liąudį ir pasaulį, sušukdamas: 
“Ateikite j pagalbų musų nelai
mingai šaliai ir duokite murps 
užtikrinimą, kad musų teisėti 
tautipčs autonomijos reikalavi
mai butų išpildyti!”

Tie visi seimai, deklaracijos, 
rezoliucijos ir tas paskutinis 
pareiškimas buvo išreikšti ir iš
tarti, reiškia žinoti, dar tada, 
kada Rusijos caratus tebebuvo 
virš pusantro šimto milijonų 
imperijos visagalis dievas ir to
kie balsai mažų mažiausia grę- 
sė įsakymp: “kulkų nesigailė
ti !”

Kai po amžių eigos pančiui 
priespaudos žus,

Musų kančios jauniesiems 
neb’suprantamos bus. (Ci- 

ųtuoju |š atminties).

Kaip koktu, kad. dar ne tik 
amžiams nepraėjus, bet ir ket- 
ylrtadali.o amžiaus nesulaukus, 
nuo motinos kvartuko atsipalai
davę “v.eikėjąi”, nešvariais bur
nojimais spiaudo'j Lietuvos par
tijas ir jų senuosius* lyderius, 
savo kaktų raukšlėse nešiojan
čius visą Lietuvių tautos kan
čių istorijų; kada beūsiai, pa
skirti karų komendantais ir 
policijos viršininkais, vietoj bū
ti ginėjais liaudies valios, reiš
kiamos per partijas ir Seimą, 
ginkluotas jėgas vartoja toms 
partijoms' naikinti ir liaudies 
prįe Seimo neprileisti; kada pa
čiose lietuviškose mokyklose 
praprusinti jaunikliai per val- 
riškus laikraščius tyčiojasi iš 
nežmoniškomis aukomis pirktos 
demokratijos ir liaudies teisių, 
ir Lietuvos prisikėlimo’ laikais 
negirdėtos pavardes diktatoriš
kus dekretus tautai rašo!— Ar 
ilgai...? T. >

(Bus daugiau)

SLA. Reikalai
Bešališkai žiūrint

Tiek “Naujienose”, tiek Su
sivienijimo organe, “Tėvynėj” 
man teko pastebėti atsišauki
mų į narius, kad jie rinktų de
legatais' tokius žmones, kuriems 
tikrai rupi organizacijos reika
lai. Susivienijimui aš priklau
sau virš dviejų dešimčių metų. 
Per tą laiką esu nemažai dir
bęs įvairiose kuopose. Todėl aš 
manau, jog turiu teisę kalbėti 
Susivienijimo reikalais. Ypač 
dar ir dėl to, kad visai nesu 
užinteresuotas kokiu itors' urė
du. Man taip pat nerupi ką 
nors nubausti. Susivienijimo 
reikaluose aš pasilieku pilnai 
bešališkas, kadangi jokiai frak
cijai bei grupėi nepriklausau. 
Man rupi niekas daugiau, kaip 
tik Susivienijimo gerovė.

Pačioj pradžioj aš turiu pa
sakyti dar ir štai ką: aš nesu 
socialistas. Su šio laikraščio 
ekonomiškomis teorijomis ir po
litine kryptimi aš nesutinku. 
Bet kuomet laikraštis užima 
teisingų poziciją SLA. reikaluo
se. tai butų nesąmonė iš mano 
pusės nepritarti jam vien lik 
todėl, kad aš nesutinku su jojo 
bendrąja kryptimi. Jeigu aš bu
čiai! įsitikinęs, kad “Naujienos” 
tokiu ar kitokiu budu nori kon
troliuoti Susivienijimų ir to 
atsiekimui daro visokias machi
nacijas, tai aš užtikrinu narius, 
kad aš pirmas tatai iškelčiau 
aikštėn. Prieš tokį pasimojimų 
aš kovočiau tokiu jau griežtu
mu, kaip dabar kovoju prieš 
bolševikus, kurie yra prisiden
gę progresistų kauke.

Dabartinė padėtis’, kaip man 
atrodo, yra tokia: mes turime 
tris grupes, kurios siūlo savo 
kandidatus į Pildomųjų Tarybą.. 
Todėl mes, kaipo Susivienijimo 
nariai, dabar turime nuspręsti 
kuriai grupei norime pavesti 
vadovybę didžiausios lietuvių 
organizacijos', kurios ižde ran
dasi milionas suviršum dolerių. 
Atvirai kalbant, man tiesiog 
yra šlykštu, kad Susivienijimas 
norima pavesti politinės parti
jos kontrolei. Kuomet organi
zuota grupė stengiasi į savo 
rankas paimti kontrolę, tai tos 
grupės' nariai yra tikri hipokri- 
tai. Jie visą laiką bubyija apie 
savo lojalumą organizacijai. O 
tuo tarpu jie daro taip, kaip 
jiems įsako jų politiški lyde
riai. Imkime musų progresis- 
tus. Reikia tiesiog stebėtis, kad 
visas jų kandidatų sąrašhs’ gau
na beveik vienodą balsų skai
čių. Gi dauguma tų kandidatų 
Susivienijime beveik nieko nė
ra veikę. Lietuvybės labui jie 
taip pat nėra nieko padarę. Ko
dėl tad už juos balsuojama? 
Aišku kodėl. Kpmunistų lyde
riai sukainandayo balsuoti, ir 
balsuojama, nežiūrint į tai, kad 
peršami kandidatai visai nėra 
kompetentiški tokią milžiniškų 
organizaciją valdyti.

Antrosios grupės tikslai nė
ra aiškus. Jie bent nėra tiek 
aiškus, kaip komunistų, kurie 
norėtų Susivienijime savo bol
ševikišką diktatųrų įsteigti. Ir 
jie nedaug tenori: tik vienui 
vieno urėdo. Jų norus butų ga
limą ir patenkinti, jeigu jų 
žmogus tikrai tiktų iždininko 
vietai. Bet tarp daugumos na- 
rią nuomonė yra ta. kad dabaiv 
tinis iždininkas nepalyginamai 
labiau yrą kompetenfiškas tai 
vietai užimti. Tai nėra mano as
menine nuomonė: p. Tąreilos 
aš nepažįstu, apie jo kvalifika
cijas nieko dąug, negalėčiau pa
sakyti. Tačiau tarp rimtų ir se
nų Susivienijimo darbuotojų 
yra įsitikinimas, jog nėra ma
žiausios prasmės rinkti kų nors 
kitą į dabartinio iždininko vie
tų. Antra, Tąreilos grupė tie
siog- lošia į progresistų ranką, 
— ar jie sužiniai tai daro, ar 
ne. — tai jau kitas klausimas. 
Jeigu aš vesčiau progresistų 
kampaniją, tai aš dėčiau visas 
pastangas, kad kiek galima dau
giu narių balsuotų už Tareilą.

Juo daugiau narių balsuos už 
Tareilą, tuo progresistai turi, 
daugiau šansų įstatyti savo I 
žmogų į iždininko vietą. O tai 
kaip tik ir yra talkininkavimas I 
bolševikams.
. Trečiajai grupei priklauso 
tie nariai, kuriems rupi vien 
tik Susivienijimo gerovė. Kad 
taip yra, galima jau spręsti iš 
to fakto, jog tie nariai politiš
kus įsitikinimus palieka nuoša
liai. Tie nariai yra patenkinti 
dabartine Susivienijimo vado
vybe. Laikui bėgant jie gal ir 
padarys kokių nors permainų,
bet dabartiniu momentu nėra | 
apie tai nei kalbos.

Dabar porą žodžių apie Pil
domosios Tarybos pareigas. Su 
jos darbais man teko susipažin
ti laike pereito Seimo, kada ir 
aš pats buvau skundų komisi
jos narys’. Komisija jokio at
lyginimo negavo, o darbo jai 
buvo pakankamai. Ir tas dar
bas nebuvo malonus. Iš savo 
kontakto su; kitais valdybos na
riais aš galiu drąsiai pasakyti, 
jog jie padaro daug darbo. Už 
tą darbą' mes toli-gražu neatly
giname, — išėmimų gal tik su
daro sekretorius. Kiti valdybos 
nariai daugiausia dirba iš pasi
šventimo. Dalinai, žinoma, jiems 
yra didelė garbė stovėti tokios 
milžiniškos organizacijos prieša
kyj. Bet iš kitos pusės, kiek 
jiems visokių priekaištų tenka 
išgirsti, kiek jie visokių gaiva
lų yra terliojami ir šmeižiami! 
Ir vis be jokio reikalo!

Ir dabartinė Pildomoji Tary
ba į visas tas nesubrendėlių 
zaunas nekreipė dėmesio; ji šal
tai ir su pasišventimu dirbo sa
vo darbą, štai kodėl aš stoju 
už jų ir esu priešingas tai gru
pei, kuri nori Susivienijime da
ryti diskriminaciją: dalinti na
rius į buržujus ir proletarus.

Baigdamas aš raginčiau na
rius rinkti delegatais į Seimų 
tokius žmones, kurie tikrai su
pranta Susivienijimo reikalus ir 
nėra karštakošiai, ir kurie nėra 
dar užsikrėtę Maskvos bacilo
mis. Budėkime! Dėkime visas 
pastangas, kad apsaugoti Susi
vienijimą nuo tų, kurie sten
giasi jį sugriauti, įvesti savo 
raudoną diktatūrą.

J. P. Uvick.

Kaip balsuoti, renkant SLA. Pildomąją 
Tarybą

žemiau parodyta oficialio Baloto forma, nustatyta dabar- 
tiniems SLA. viršininkų rinkimams, su paaiškinimais, kaip 
reikia balsuoti.

Tie SLA. nariai, kurie nori, kad jų organizacija pasiliktų 
gerose ir ištikimose rankose, balsuokite savo kuopų susirin
kimuose. taip, kaip šiame pavyzdyje nurodyta, it. y. dėkite ant 
Baloto kryžiukus ties šiais vardais: S. Gegužis, A. Mikalaus
kas, P. Jurgeli u te, K. P. Gugis, M. A. Raginškas, J. Januške
vičius, Dr. E. Klimas.

BALOTAS
Balsuojant už žemiau paduotus kandidatus į SLA. Pildo

mąją Tarybą, reikia rašyti kryželį (X) ties vardu to kandida
to, už kurį kandidatą atiduodi savo balsą.

Einant į kuojnjs mitingų, kuriame įvyks balsavimai, patar
tina aukščiaus paduotą Baloto formą pasiimti, išsikirpus iš 
laikraščio. ,

No. 1 
Ant Pre

zidento

S. Gegužis, Mahanoy City, Pa...................
M. Bacevičius, Chicago, III........................
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, III...............

•••••••••••••

No. 2 
Ant Vice- 

Pr^z.

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y................

P. J. Petronis, Chicago, 111...........................

.......X.......

No. 3 
Ant Sek
retoriaus

P. Jurgeliutė, New York, N. Y...................

E. N. Jeskevičiutė, Brooklyn, N. Y...........

.......X.......

Nę. 4 
Ant Iždi

ninko

K. P. Gugis, Chicago, 111......... .....................
B. Salaveičikas, Chicago, III........................
J. Tareila, Waterbury, Conn........................

....... X.......

No. 5-6 
Ant 
Iždo

Globėjų 
Balsuokit 

už <JU

M. A. Kaginskas, Plymouth, Pa................
J. Januškevičius, Hartford, Conn................
D. G. Jusius, VVorcester, Mass...................
L. Joneikis, Lee Park, Pa...........................

.......X.......

.......X.......

No. 7 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

Dr. E. G. Klimas, Philadelphia, Pa. ........

Dr. M. Palevičius. Detroit. Mich.

.......X.......

Į kiekvieną urėdą reikia balsuoti tik už vieną kandidatą.
Ant iždo globėjų balsuok už 2, kaip žemiau pasakyta.

ĮVAIRENYBĖS
Nykštukai

Nykštukai — labai mažo ūgio 
žmonės visais laikais traukė 
į save dėmesį. Senovės rašyto
jai, kaip Homeras, Aristotelis, 
Pilnius, Juvenalas mini nykštu
kus. Karalių ir valdovų rūmuo
se senovėj nuolat būdavo laiko
mi nykštukai, kurie dažnai ėjo 
juokdarių pareigas. Prancūzas 
Debay savo veikale aprašinėja 
pasižymėjusius naujausių laikų 
nykštukus.

Pasak Debay, žymiausias 
nykštukas paskutiniais dešimt
mečiais buvęs Mykolo b'erry, 
pramintas Bebe. Jis gimęs vos 
septynių mėnesių ir buvęs tik 
aštuonių colių ilgumo, šešerių 
metų jis buvo, 15 colių aukštu
mo, 12 metų — 25 colių. Jo 
protas visų laiką palikęs vai
kiškas. 16 metų jis pasiekęs 29 
colių, ir 18 metų — 33 colių. 
Mirė jis eidamas 23 metus. Bu
vo vedęs taip pat nykštukę žmo
ną, bet vaikų neturėjo.

Kitas nykštukas, lenkas bajo
ras Boroslavskis. buvo tik 28 
colių aukštumo. Bet jis buvo 
normalaus proto. Kalbėjo ke
liomis kalbomis, mikliai šoko 
ir gerai grojo smuiku ir putė 
fleitą.

Trečias pagarsėjęs nykštukas 
buvo Petras Bereskny, vieno 
kazoko sūnūs. Jis buvo 29 colių 
aukščio, gimė visai be rankų ir 
turėjo kreivas kojas . Tačiau, 
nežiūrint tokios ^gamtos skriau
dos, jis pragyveno 30 motų, iš
moko rašyti koja, braižė žemė
lapius ir pagarsėjo, kaipo geras 
kortų ir šachmatų lošikas.

Geriausią bizni mokėjo pada
ryti nykštukas anglas Tom 
Pouce. Jis už pinigus rodė save 
smalsiems paryžiečiams, kurie 
tuo budu sumetė jam nemaža 
pinigų.

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Naujienų Kontestas
antrojo laipsnio irgi nekenčia 
vien todėl, kad p-lė Redulis ne 

žiuri. Mat, jis šaunus vy- 
norėtų, kad netik mote- 

bet ir merginos mirkčioda- 
žiurčtų.

i ji 
ras, 
rys, 
mos

Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 
Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 

Lygias ir Dovanas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

Dr. A. J. Karalius 
Dr. C. K. Kliauga 
J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

A. Rinkevičius

Kontestantų laiškai
“N.” Kontestantų Vedėjui, 
J. Mickevičiui. j 
Gerb, Drauge:

Aš jau sveikas kaip ridikas 
—po 2-jų savaičių ligos vakar 
pradėjau darbuotis kontesto 
darbe. Čia aš noriu, žinoma, 
jeigu kontesto vedėjas duos vie
tos, papasakoti “Naujienų” skai
tytojams savo pirmos dienos 
darbuotės po ligos įspūdžius. 
Nors esu žmogus j 
susilaukęs daugiau negu žilo 
plauko, bet dar pirmą sykį man 
teko susitikti lietuvį, kuris turi 
šimtą nuošimčių apetitą.

Buvo taip. Užėjau pas p. J. 
Puzonskį, sakau: “Broli, atėjau 
pas tave užrašyti “Naujienų”. 
Jis sako: “Gerai, gerai, galėsiu 
užsirašyti, bet lukterėkite —no
riu užkasti”. Aš sakau: “Ge
rai. mielai palauksiu, bile tiktai 
bus biznis”. Nugi žiuriu. mano 
prospektui atneše du tuzinu 
kiaušinių, 2 svaru duonos, sva
rą sviesto. Maniau, kad valgys 
ben penki, bet sėdo prie stalo 
tik vienų vienas, žiuriu ir ste
biuos, kad nuo mano prospekto 
stalo kiaušiniai, duona ir svies
tas laipsniškai dingsta — laike 
15 minučių neliko nieko. Ir dar 
to neužteko—dėl pamarginimo 
suvalgė keletą pyragaičių ir po
rą puodukų kavos išgėrė. Mano 
gerbiamas prospektas gardžiai 
pavalgęs kiek dar pasiraižė ir 
sako: “Juozai, dabar man už
rašyk ‘Naujienas’ metams”. Aš 
sakau: “Broli, tu valgai kaip ir 
penki, tai kodėl negalėtum už
sirašyti ‘Naujienas’ bent pen
kiems metams”. Jis sako: “Tie 
žmonės, kurie valgo daug -skai
to mažai ir kai kurie daktarai 
sako, kad tokie žmonės kaip aš, 
gyvena trumpai”. Dar jis man 
pridūrė: “Atsimeni garsų Bray- 
ną, kuris irgi turėjo gerą, gal 
dar geresnį apetitą, negu aš 
kur jis šiandie”?

Paėmiau $8.09 už metinę 
‘Naujienų’ prenumeratą ir atsi
sveikinau su p. Puzonskiu. Ei
damas galvojau, kad aš bent 
tuziną kiaušinių iš sykio galė
čiau suvalgyti, tai iki šimto me
tų tikrai prigyvenčiau.

Joseph Waske,
Chicago, III.

ja kontesto darbe nebus pasku- 
tinė Kanadoje.

Gero velijantis Jums, 
V. Marcinkevičius, 

Toronto, Ont., Canada.

Daug Gerb. Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerbiamasis:

šiuo pranešu Tamstai, kad 
konteste vargiai galėsiu veikti, 
nes randuosi ligoninėj ir dar 
nežinau kada, ją apleisiu, 
lemta liga jau 
vargina.

Ne- 
senokai mane 

Jeigu dar spėsiu pa-
pagj venęs, l svej^įj kontesto laike, tai vis-

gi šiek-tiek pasidarbuosiu “Nau
jienoms”.

Su aukšta pagarba,
Mykolas Dervenis,

Ward J. General Hospital, 
Montreal, Canada.

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerbiamasis’:

Siunčiu pustuzinį naujų skai
tytojų, daugiau šią savaitę man 
nepasisekė gauti. Musų miesto 
lietuviai pusėtinai suvargę -U 
mažai arba visai nedirba. Aš 
jiems visiems' pakartoju prezi
dento Hooverio kalbą, kad darbų 
bus laike 60 dienų, raginu užsi
rašyti “Naujienas”. Bet kai 
kurie mano prospektai, tarsi ko
kie “neverionys” šitam nenori 
tikėti. Sako kaip greit Hoove- 
rįo žodžiai išsipildys — “šiur” 
tada užsirašysiu “Naujienas” 
visiems metams. Mano pro
spektai ir sykiu aš pats —visi 
laukiam gerų laikų apie kuriuos 
prezidentas Hooveris’ nuolatos 
bubnija.

Su pagarba, 
Thomas Aleksynas, 

Grand Rapids, Mich.

“N.”
J. Mickevičiui.

Kontesto Vedėjui

Gerb. Tamsta:

Siunčiu keletą skaitytojų 
“Naujienoms”. Man veikiant 
VVinnepege ir apielinkėse rei
kia pergyventi gana daug aud
ringų susikirtimų su bolševi
kais ir katalikais. Kaip vieni, 
taip ir antri labai grieštai yra 
nusistatę prieš “Naujienas”. 
Tečiaus, savo kontesto darbe po 
biskį visgi darau progresų.

Su tikra pagarba,
J. Čekanauskas, 

Wort Whyte, Man., Canada.

“N.” Kontesto Vedėjui.
Gerb. Tamsta:

Atleiskite man gerbiamas 
kontesto vedėjas, kad iki šiam 
laikui mažai dar “Naujienoms” 
biznio padariau. Mano veikimas 
nėra niekam pavydėtinas. Tu

riu gana sunkią kovą vesti už
rašyme “Naujienų” —* su Ko
mos ir Maskvos davatkoms. Ro
mos davatkos gąsdiną savo ave
les net nepriėmimu išpažinties, 
jeigu kuris užsirašys “Naujie
nas”, o bolševikai pyksta ir nie
kina “Naujienas” kam jos ra
šo neprielankiai apie Rusiją.

Bet blogiausias priešas mano 
sėkmingos darbuotės yra nedar
bas, kuris čia gana sunkiai at
siliepia j< vietinį lietuvių gyveni
mą. Darbams gerėjant, sykiu 
gerės ir mano kontesto biznis. 
Atrodo visgi, kad musų koloni-

Iš Kontestantų 
gyvenimo

Kon'testantė p-nia Žukas pa
mylėjo tretįjį laipsnį. — Kaip 
ji il&ra.i jį mylės klausimas nė
ra išrištas. Gal būt, kad ji 

tolei mylės laipsni tretįjį, kolei 
tretysis laipsnis mylės komtes- 
tantę. Patartina kontestantei 
imi divorsą nuo 'trečiojo laips
nio—perdaug ilgai su juomi gy
venate, galėjo nusibosti.

Kontestantė 
antrąjį laipsnį 
viena akia jau žiuri į tretįjį 
—jis turtingesnis, gražiau atro
do. Well, Helena, dar kita akia 
i tretįjį laipsnį pažiūrėk, jis ta
ve irgi pamylės.

4* 4* 4*

Kontestantas Abramavičius

nelabai
Redulis, 
myli, ji

Detroito kontestantas A. Po
vilaitis' nei nemano nusileisti 
pirmųjų kontestų kontestan- 
tams. — Jis sako, jeigu Griš- 
tautas su Žukausko pagelba ka
rą laimėjo, tai kodėl aš nega
liu laimėti, nes man prigelbsti 
geras kaimynas p. Miltonas ir 
keletas kitų. Gerai, Antanai 
neapsileisk—dirbdamas pats ir 
turėdamas būrį gerų draugų kai 
rą laimėsi tikrai.

+ 4*

Waukeganas be Mitehell, taip 
kaip Rusija be. Stalino. Well, 
Mitehell, dirbk ir dievas tau 
padės, juk davei pažadą, kad 
šiame konteste daugiau biznio 
padarysi negu praeituose kon- 
testuose. Jeigu nori Wauke- 
gano diktatoriaus vardą atlai
kyti—turi parodyti ką gali, ki
taip su tavim tąsi pats atsitiks, 
kas ir draugui Trockini.

Kai kurie žmonės kuo dau
giau dirba tuo daugiau kalba, 
bet kontestantas F. Jurėnas kuo 
daugiau dirba, tuo mažiau kal
ba. Ir jam gerai sekasi; reiš
kia, ne visuomet didelis iškal
bumas skina bizniui kelią. Kai 
kada tylėjimas daugiau gelbsti 
biznio darymui, negu kalbėji
mas. Dideli pleperiai tankiau
sia nėra sėkmingi biznieriai.

kontestantas 
moka daryti

W. Fra n kf orto 
p. G. Siugzdinis 
biznį ne vien su lietuviais, bet 
ir amerikonais. Jis sako, kad 
kolei vienam lietuviui užrašo 
“Naujienas”, į tiek pat laiko 
gali gauti 3 į biznio knygą gar- 
sintojus. Well, atmink, 
Šiugždini, kad lietuviai 
“slow”, bet “šiur”.

P- 
yra

j r.
p-lč V. Vilimaičmtė-Williams 

darbuojasi konteste gana sėk
mingai, bet vis nepatenkinta, 
kad kontesto biznis neinąs taip 
sėkmingai, kaip užpraeitam kon
teste. Tas tiesa, biznis nėra 
taip sėkmingas pradžioje, bet 
palauk pabaigos: —Hooveris sa
ko. kad gerieji laikai ateina, 
juk jis mus prezidentas, žino 
ką kalba. Taip Viktorija, 
laikų gerėjimu sykiu gerės 
kontesto biznis.

su 
ir

Rockfordo kontestantas J. J. 
Petraitis, apie blogus laikus nie
ko nesako — dirba sau kaip 
sveikas ir viskas. Jam blogas 
laikas tiktai tada, kurią dieną 
“Naujienų” neužrašo. Atrodo, 
kad p. Petraitis bus pirmuti
nis kontestantas Rockforde. ku
ris sėkmingai išars čia esamus 
dirvonus, 
sunkiame

Gero pasisekimo 
tavo darbe.
♦ 4* 4»

Petrauskas nori buti-Jaunas
nai pasiekti 2-rą laipsni; neabe
jotina, kad Westsidės' lietuviai 
parems jaunuolį; jis nori įsigyti 
Radio, kad palinksminti namiš
kius. Gražus tavo norai. Kas- 
tuk, dirbk - norai išsipildys.

*

P-nas Atkošiunas pradžioje 
kontesto lėkė kaip skalas, bet 
deja dabar sustojo. Kas pasi
darė, Povilai? Ei. broli, turi 
padaryti nemažiau praeito kon
testo, tai tavo kvota. Laukiam.

Grand Rapids kontestantas, p. 
Aleksynas, sakosi turys dau
giau prospektų, negu galįs su- 
rinkti, o tų prospektų negalys 
surinkti vien todėl, kad jie ne
turį pinigų. šitokia istorija 
taip sena, kaip yra senas pir
masis fabrikas pinigų dirbimui. 
Tokių prospektų - kiekvienas 
Chicagos realestatininkas turi 
arti po šimtą— kiekvienas' jų 
laukia geresnių laikų kada jų 
prospektai turės pinigų, bet 
deja, dauguma agentų išėjo iš 
biznio netekę kantrybės, o jų 
prospektai vis dar be pinigų. 
Bijau, kad tas pats neatsitiktų 
r su p. Aleksyno prospektais. 

Bet vieną dalyką yra galima

patarti p. Aleksynui — užmiršk 
prospektus' be pinigų, nes var
giai jie kada turės — ieškok 
tokių prospektų su pinigais — 
bus biznis.

4* Ą 4*
Dearborn kontestantas.

Detroito primiesčio, pradžioje 
kontesto buvo pasirengęs leng
vai sumušti Povilaitį — dabar 
nieko nesigirdi. Gal būt Povi
laičio gąsdinimas p. Bukšnį mo
raliai paveikė. Well, broli 
Bukšnį, nenusigąsk, kontesto 
užbaiga dar gana toli— gali dar 
Povilaičiui šposą iškirsti.

bėdos, bet jam — toks biznis 
tai per mažas. Linkėtina, kad 
kontestantas p. Urnežis nors 
per šiuos du paskutinius mėne
sius sėkmingiau pasidarbuotu- 
mėt. Butų nei šis nei tas, jeigu 
pirmame laipsnyje liktumei tu
pėti. Laukiame.

Brighton Park kontesitantas 
p. A. Jokantas, jeigu šalčio ne
pagaus tai dar pusėtinai pro
gresuos. Jis turi prospektų 
daugiau, negu spėja juos' su
rinkti, bet deja “triubelis” su 
laiku. Antanai, paspausk, juk 
žinai, kad be darbo nei Dievas 
pasaulio nesutvėrė, o tu būda
mas “griešnas” žmogus mažai 
dirbdamas nori dideles dovanas 
laimėti. O šalčių gydyme esi 
specialistas kitiems — pats sau 
tą malonę lengviau gali padaryt.

p. J. Ruiko 
galas, kad 

jis daug masina, o mažai ištesi. 
Toks apsukrus kontestantas. su 
tiek agento gabumų ir prityri
mų ir dar tokiame Roselande, 
rodosi, butų jam galima ir kal
nus antraip apversti, o jis kaip 
čia pat taip čia pat. Well, Jo
nai, po šimts' pypkių, nors sykį 
parodyk — ką ištikrųjų gali 
padaryt savo gyvenamoj kolo
nijoj. Kontestąnto vedėjas lau
kia išsižiojęs tavo stambių dar
bo vaisių, o tu vien grūdais 
lesini, kuomet galėtumei pilnais 
kąsniais mums mesti. Pasipro- 
vyk, o kitaip bus su tavo Rose- 
landu ne kas — nei Dievui ge
gutė, nei pikuliui kačerga.

(Bus daugiau)

Su kontestantų 
tikra bėda, tikras'

vietoj, kur gyvuliai baidydavo
si. tyvuliuojantį ežerą! Gyven
tojai nusiminė, o ežeras kasdien 
ėjo didyn. Iš plyšių žemėj ver
žėsi sieros durnai. Bet čia kai
mo seniūnui atėjo galvon puiki 
mintis: sudominti nuostabiu 
ežeru Romos gyventojus! Aišku, 
visi norės pasižiūrėti nepapras
to gamtos stebuklo, taip kad 
kaimo gyventojai galės maitin
tis iš turistų!

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

šykite dėl nemokamos 
. knygelės.
k MASTER COLLEGE 

Jos. F. Kasnicka, 
Principalas

190 N. State &t., k. Lake St. 10 fj.
-......................... —

Garsinkitės Naujienose
VISI BALSUOKIT UŽ

JOSEPH J. GRISH

St. Louis, Mo., miestas gar
sus iš seno. Jame “Naujienų” 
tūzas Domaševičius gyvena. 
Nors miestas ir garsus dar nuo 
laikų civilio karo, bet musų lie
tuviškame gyvenime pasižymėjo 
tiktai dabar, kada p. W. Doma
ševičius' “Naujienų” kontestan 
stojo dirbti. Kontestantas Do
maševičius “Naujienų” vardą 
tikrai ant lietuviško žemlapio 
padėjo —“Naujienos” jam tik
rai yra dėkingos.

4* 4* 4*
Kontestantas p. J. Waske yra 

typiškas pavyzdys lietuviams 
kaip seni žmonės atrodo, kuo
met juose randasi jauna dva
sia. Kontestantas p. Waske 
yra vienas seniausių kontestan
tų, bet jo smagus būdas, apsuk
rumas, energija ir visas' bud
rumas viršina daugelį jaunuo
lių. Ir kontesto darbe p. Was- 
ke dabuojasi gana energingai— 
yra nusitaręs būtinai pasiekti 
laipsnį trečią. Gero pasiseki
mo, kad kilni norai stotųsi ku- 
nu ir gyventų tarpe musų.

4» 4* 4»
P-nas' Ch. Shatas. stambus 

Chicagos lietuvis biznierius, pra
dėjęs konteste dirbti manė kal
nus nuversti, bet nelaimės-li- 
gos viena po kitai, dar vis ne
duoda jam progos sėkmingai 
darbo išvystyti. Prie pabaigos 
kontesto, gal visos bėdos susi- 
ves prie bendro darbo sėkmin
gumo. Linkėtina.

4* 4* 4*

K. G. Urnežis, kurisP-as 
praeituose dviejuose kontestuo- 
se gana sėkmingai darbavosi, 
šiame konteste atrodo tarsi 
kiek sutingęs. Jeigu kitas kon
testantas butų tiek tik pasie
kęs. kiek p. Urnežis, butų pusė

KELIAS PRIE NUGALĖJIMO 
ŠALČIO EINA PRR VIDURIUS

Kaip tik jus pagauna šaltis, 
odos skylutės užsidaro; prakai
tavimas apsistoja. Gasai ir at
matos nebegali išeiti per odą. 
Štai kodėl atsitikime šalčio pir
mas jūsų daktaro patarimas 
yra švelnus liuosuotojas, kaip 
cascara. Medicinos žinovai pri- 
pažysta, kad ji tikrai sustipri
na vidurių muskulus. Jus gau
nate cascarą jos maloniausioj 
formoj — Cascarets saldainiuo
se.

Atsiminkite tai. kada jus pa- 
gąunate šaltį ; kada kvapas Im
li U prastas; liežuvis apdengtas; 
arba jums galva skauda, ėda 
aitrumas, turite užkietėjimą.

Kam stvertis aštresnių daly
kų, kuomet Cascarets priverčia 
vidurius veikti taip greitai, ne
žalingai ir maloniai — ir kai
nuoja tik dešimtukas?

P Kone Virginia 205 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

e KONTRAK TORIUS
I5S6 St., ČĮdcągŲ. 111.

ĮVAIRENYBĖS

Per naktį atsiradęs 
ežeras

Beveik visoj Lietuvoj yra ži
nomi pasakojimai apie ežerų 
netikėtą atsiradimą, taip sa
kant, atlėkimą ir nusileidimą, iš 
debesų. Beveik apie kiekvieną 
kiek žymesnį Lietuvos ežerą 
yra tokios rųšies pasakojimų. 
Bet Italijoj, 40 kilometrų nuo 
Romos miesto, iš tikrųjų visai 
neseniai atsirado ežeras, nors ir 
nenukritęs iš dangaus, o tik 
išsiveržęs iš žemės gelmių. Da- 
ykas buvo taip.

Jau prieš Iželis mėnesius Lep- 
rignano kaimo gyventojai girdė
jo požemiuose kažkokį užimą, o 
laukuose, pačioj žemiausioj vie
toj, ariant dirvas arkliai ir jau
čiai sustodavo, baidydavosi ir 
netraukdavo žagrių. žmonės 
manė, kad gyvuliai apserga, ir 
juos gydė ricina, bet ir šis vais
tas negelbėdavo, kad ir suvers
davo litrais gyvuliams į snu
kius. Ir štai, vieną naktį, mie
gą kaimo gyventojai buvo pa
žadinti didelio trenksmo, 
daugi apylinkė yra 
tai žmonės pamanė, 
žemės drebėjimas, ir, 
trobų, laukė dienos,
nustebo, kai rytą pamatė toj

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

PAVASARINIS BARGENAS

“Stainless Steel” stalavinis setas 64ų 
lių ir videlcių, kurių niekad ne
reikia šveisti. Baltom kriaunom 
Juodom kriaunom

4414 So. RockweII

pei-
$3.48
$2.98

sienos Ma- 
Galima ma- 
sienas, med-

FLAT 
liava. 
liavoti 
žius, radiatorius ir 
wall popierą. Ilgai 
laiko, visokių spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

St

Ka- 
kalnuota, 
kad eina 
išbėgę iš 
Kaip jie

REUMATIZMAS
ODOS LIGOS

Jeigu kenčiate nuo bile kokio šių ne
smagumų, pareikalaukite nemokamų 

informacijų. Rašykite
MOR —SUN

N. Mozart St., Chicago, 111.2745

Tol. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

Sergantys Žmones!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VU AR PRIVATINES LIGAS.
Specialis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos 
Kaina yra 
prieinama 
nam. 
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metu tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St.. Chicago. Crilly Bl<|g. 
<loti: kiekviena diena nuo JO iki 6. Ne

teis defiirnt motų Manio namo. - Im
kite ek vatorių iki penkto augftto. Valan- 
dčliomis 10 iki 1. i'auedėiiaie, Sorcdomie 
ir Subutumis nuo 10 iki 8 vai. vakare

gydymai, 
žema ir 
kiekvie- 

Kad pasveik-

KWIK-K0TE Varnišius, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušj 
su kiekvienu galionu. 
dklionas... $3.00
St. Louis “Dutch Boy”
White Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arba
Telefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
Chicago, III

BENDRA CHICAGOS LIETUVIU 
EKSKURSIJĄ 

LAIVU

OSCAR II
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

Tiesiai j Klaipėdą 
Be persėdimo 

Išplauks iš New Yorko

Gegužio 24,1930
I aiko nedaug teliko; manantys važiuoti Lie
tuvon, tuoj kreipkitės pas mus, idant pri

rengti reikalingus kelionėj dokumentus.

J. J. ZOLP
4559 South Paulina Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

3514-16 RooseveU Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, 1LL.
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Žodis Kontestantam
Mrs

Rockwell1400

POVILAITIS

PETRAUSKASDEVEIKIS A.VASILIAUSKAS*BUKŠNIS

J. ČEPONIS
*■ «

SAVICKAS
4111 Iiichmond

Chicago

Turi balsų

4604 7th Avė1223

PRANAS

GRADUS DžIAUGYS S. K. RAKAUSKASSTEPONAITIS
6400 Maryland Avė

1023 Gideon Ct Chicago

W. GRITENAS

MRS. N
PARENDIS, KAVALIAUSKAS

Box 924 7153 S. Morgan St 4104 Mongomery

Chicago, III
Chicago, IIIGRADUS

GEISTER SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė
JOE VALAVIČIUS

3725 Fir St., 
Indiana Harbor

URNEŽIS.
Throop St

PETRAITIS
Green St.,

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100 
Reikia balsų 3800

. Atkočiutnas 
ATKINSON

NAUJOKAITIS,
S. Hesperia St.

Turi balsų
1201

2045 Osler St. 
Regina, Sask., 

Canada

4071 Archer Avė.
Chicago. III.
Turi balsų

1262

1518 So. 48 Ct 
Chicero, III.

1701

Racine, Wis Kenosha, Wis

114 Moultrie 
Pittsburgh,

6029—34th Avė

CH. SHATTAS
1843 S. Halsted St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1250

Cleveland, Ohio

1740 Beecher St 
Detroit, Mich.

Turi balsų 
3901

JOE. RIMKUS

MISS HELEN 
REDULIS

Kenosha, Wis 
Turi balsų 

1200

KAZYS BRAZAS’,

4034 W. Madison 
Chicago. UI.
Turi balsų

1420

JOE BLOŽIS

900 W. 37 St. 
Chicago, III.

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St. 
Chicago, III.
Turi balsų 

3805

7707 Hartvvell Avė. 
Dearborn. Mich.

Turi balsų
1280

MRS. ANNA 
B A KĖS 

915 W. Church St 
Benton, III.

W. KOSI S 
515 Hurlburt

Peoria, III.

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

4029

118
Collinsville

2311 S. Leavitt St 
Chicago, III.
Turi balsų

1540

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė 
Chicago. III.

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

1400

GEO. SUGZDINIS

P., LUKAUSKAS 
1018 Chicago St., 
Michigan City, Ind.

MISS Z.
KONDROTAITĖ 

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Pąrk,

P. J.
JUZELIŪNAS

WALTER 
DOMASHEVICH

841 Brooklyn St., 
St. Louis, Mo.

Turi balsų
1265

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III

1828
Rockford, U

Turi balsų
1680

L f ^PSNIS 1-mas 
Pavanos vertės $2 
'.teikia balsų 1100

>7 Julės Street 
Westville, 111.

Turi balsų
5410

LAIPSNIS 3-čias
Dovanos vertės $250
Reikia balsų 8000

3222 R St. South 
Omaha, Neb.

JOE WASKE 
1451 AVest Van

Buren St. Chicago 
Turi balsų 

1250

LAIPSNIS l-mas
Dovanos vertes $25 
Reikia balsų 1100

504 S. Binkley Av. 
VVest Frankfort, III 

Turi balsų 
2311

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

2795

VVALTER MALUS 
4441 S. Campbell 

Avė., 
Chicago, III.

AUG. 
JANELIUNAS.

605 S 
Chicago. III
Turi balsų

LAIPSNIS 4-tas
Dovanos vertės $500 
Reikia balsų 15,000

J. N. ZIČKUS 
539 Coli. Avė., 
I. St. Louis, 11

1108 
815 
653 
290 
250 
240 
200

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

Sydney Minės, N.S 
Box 436, 
Canada

LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertes $1,550
Reikia balsu 38,900

3241 S. Halsted St. 
Chicago, III.

JOS. MITCHELI.
906 Prescott St. 

Waukegan, III.
Turi balsų

3889

JOHN RIJIKO
12331 Emerald A 

Koseland, III.
Turi balsų

1243

CHAS. M.
RACHAHTS’, 

806% E
Washington St 
Springfield. III

PAUL MILLER 
2436 N. Marniora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. 

Chicago. III.
Turi balsų

1270

Kontesto laikas eina, tarsi 
sriaunus upes vanduo banguo
damas. Iki kontesito užbaigai 
liko tiktai du menesiai. Drau
gai kontestantai, atsiminkite, 
kad laikas yra pinigas — ban
dykite išnaudoti visas galimas 
progas', kad pasibaigus kontes- 
tui iš nuveiktų darbų butų gali
ma jums ir mums pasididžiuo
ti, kad atlikome didelį darbų. 
Pertat dirbkite kiek kurie gali
te. dirbkite kiek kurie mokate, 
bet nuoširdžiai dirbkite visi.

Laike praeitos savaitės seka
mų musų kontestantų balsai pa
kilo sekamai:

\ TIŠKEVIČIUS
7 Norwood Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Balsų turi 
1221

D. ANDREKUS
Pentvvater, Mich.

Turi balsų
1215

K. P. DEVEIKIS ...........
HELENA REDULIS .... 
VICTORIA WILLIAMS 
ALDONA VAITKIUTĖ 
ANNA BAKES ..............
K. PETRAUSKAS .......
J. ČEKANAUSKAS .......
F. JANKAUSKAS .......
W. GRITENAS :............
P. J. JUZELIŪNAS .....
J. J. PETRAITIS .........
J. SIAUGZDINIS .........
Z. KONDROTAITĖ ......
J. RUIKO ........................
P. D. ANDREKUS ......
V. MARCIENKEVIČIUS

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte. Man 
CANADA

, Chicago,
Turi balsi)
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Teatruose
Chicagv teatre — pMittedant 

tketvirladeniu, balandžio 4-|a, 
bus rodoma kalbantis paveik
slas “Montanai Moon“; scenos 
produkcija yra užvardyta 
“Modes and Models”.

United Artis'ts teatre — pra
dedant 4 d. balandžio bus ro
doma .paveikslas “iLummox”; 

kitokie numeriai.
MeVidkers teatre — šiuo lai

ku rodoma paveikslas “Son of 
Goda“; kitokie numeriai; rodo
mas paveikslas turi didelio pa
sisekimo.

Hoosevell teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveiks
las, kuriame svarbiausiųjų ro
lę vaidina pagarsėjęs legitema- 
tej scenoje John Barrymore; 
paveikslas pavadintas “‘Gene
ral Crack”; kitokie numenai.

Oriental teatre — pradedant 
1 d. balandžio bus rodoma pa
veikslas “Men Without Wo- 
men”; scenos produkcijoj da
lyvauja Lou Kosteli ir jo or
kestras.

Istanbul, Turkija. — Leon 
i Trockis, kuris, kaip laikraščiai 
praneša, sunkiai sorgus. Troc- 

| kis nori vykti į Europų gydy- 
I tis, tik negali gauti leidimo.

Suspenduota stambus 
politikierius
—

C. W. Cullen, stambus val
dininkas viešųjų darbų depar
tamente, suspenduota. Jį su
spendavo viešųjų darbų korni- 
sionierius Richard Wolfe. Cul- 
len kaltinta tuo, kad buvusi 
betvarkė, išmokėjime algų dar
bininkams, dirbusiems jo prie
žiūroje.

Pasmaugta moteris

Graboriai
Pranešimas

Brighton Parko 
ir jos npielinkės lietuviams 

Patogumo delei

įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co
REAL ESTATE OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

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

Akių Gydytojai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115 
—O-

DR. VAITU6H, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, 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-------

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III. 
-------O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 

iki * --------o 8 vakaro. Nodėliom nuo 10 iki 12 die
nų. Namų ofisas North Side

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

Phone
Hemlock 9252

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

ŽMOGAUS
AKIS

taip dalikatnas sudėjimas jog 
jos

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

9

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

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

Kalbės buvęs užsieniu 
reikalų ministeris

Buvęs užsienių reikalų mi
nisteris, Krank Kellogg, kalbės 
Chicagos advokatų asociacijai 
penktadieni, balam(žio I. Jo 
kalba pmisidės 1:30 vai. po pie
tų. Per raidio jų bus galim? 
girdėti iš stoties WMAQ.

Rasta pasmaugta jauna mo
teris, p. Mildred Helsing, na- 

imuose, kuriuose gyveno — 
5830 Wesl Lake SI.I

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

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--------

yra 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metu praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Įtarti politikieriai
Grand džiurė įtarė 13 regis

tracijos klerkų ir teisėjų, ku
rie buvo kaltinami tuo, kad 
da leido suktybes paskui i neg re
gistracijoj balsuotojų. Dabar 
įtartieji bus atiduoti teismui.

i Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados. s

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2Ž38 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batpms iki 9 vai. vakaro.

MADOS.

2966— Naujos mados jaunai mergaitei suknelę. Galima dėvėti namie ir 
mokykloj, ir pasiūti iš byle sunkesnės materijos. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, 20 ir 36.

Norint gauti viena ar daugiau virs a tt ht.mao *NAUJIENOS Pattern Dept.
nurodytų pavyzdžių, prašomo iškirpti 1739 s. Halsted St.. Chicago, III. 
uaduoU (takute arba priduoti pa- Cia idedu 16 ccnU ir praSau at. 
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir man pavy2dj No ...................
aiškiai parašyti savo varda, pavardę I ,

, . Mieros ...... —....... per krutinę
ir adreso. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centu. Galima prisiųsti pinigus .............Vardas” ir paardė)”
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: ....................... —................................

(Adresas)
Naujienų: Pattern Dept., 1739 ..................................................

(Miestas ir valst.) 1
So. Halsted St., Chicago, 111. ‘ lį  . . .

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

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

Vardas ir pavardė)
.......... ........

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
£ ___________ —:_____________ ____ . /

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadienv 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138 Tel. Drexel 6323 (
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchestęr A ve. 
CHICAGO, ILL.

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

Baigusi akušerijos 
mokyklą Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
G iki 9 vai. vak.

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal JL61

PETRAS LABANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 31 dieną, 8 vai. ryte, 1930 
m., sulaukės 55 metų amžiaus. 
Gimęs Panevėžio apskr.. Nau
jamiesčio parap., Nauradų kai
mo. Amerikoj išgyveno 38 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me seserj Karoliną Slivinskie- 
nę, dvi pusseseres — Uršulę 
Rutkauskiene ir Ievą Skirgai- 
liene ir gimines, o Lietuvoj 4 
seseris — Kazimierą, Stanisla
vą, Juzcfatą ir Adelę. Kūnas 
pašarvotas randasi Eudeikio 
koplyčioj, 1410 So. 49 Ct., Ci
cero.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
bal. 3 d., 2 vai. po piet iš kop
lyčios bus nulydėtas i Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Petro Labanausko 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nu’tudę liekame
Sesuo, Pusseserės 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Stanley P. Mažeika Lietuviai Gydytojai

Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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------

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

šventadienio ir ketvirtadienio 
------ O------

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telefonas
Cicero 3724

apart

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Boulevard 5203

-------------—--------------------------------------j',-'- ------------

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; N<jd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė, 

Telefonas Republic 7868

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

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

Phone Armitage 1740 
Ifours: 9-12 A. M.. 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northvvest Tovver Bldg., Room 309
1608 Mihvaukee Avė.

Corn. North Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI ’

11 S. La Šalie Street,
Room 1701 

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 Pčtnyčios v.

J. P. WAITCHUS
Advokatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pulman 5950 ir 6377
Phone Cicero 294 

/ 
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 *

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Miesto ofise pa^al sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
. Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas

URBANOVICZJONAS

3201

su šiuo pasauliu 
dieną, 1 valandą

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė 
balandžio 1 
po pietų, 1930 m., sulaukės 39 
metų amžiaus, A. A. Jonas gi
mė Pensylvanijos valst. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Zofiją, sūnų Henry, 2 dukte
ris — Elenorą ir Delores, tėvą 
Joną, seserj Oną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
7112 So. Ashland Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 4 dieną, 10 vai. ryte 
iš namų j šv. Justine parapi
jos bažnyčią, 71st ir Wood 
Sts, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Alberto 
kapines.

Visi A. A. Jono Urbanovicz 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris. Suims, Dukterys, 
'l'ėvas. Sesuo ir 
Giminės.

r

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki-

J.F.Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

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.

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
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

PRANEŠIMAS
DR. M. T., STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wesfc Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Prospect 1930.

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

DR. 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 S't., netoli Morgan St.

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde 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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

1615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio1 Aptiekus 

CHICAGO,- ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

2 lubosAvė. 
ILL. 
DŽIOVOS 

ir Vaikų ligų

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241
Valandos: Pancdcliais ir Kotveigąis' 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salio St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-^
Rezidencija 6158 S. Talinan Av.

Tel. Prospect 3525

F
Telephone Central 6926
W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILL. 
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 So. Union Avė. 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tel. Randolph 5130

P. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Room 721 First National Bank Bldg.
38 So. Dearborn Street

Vai. 9:30-4
Vakarais 2221 \V. 22iid Street 

(Su Adv. Johp Kuchinsku)
Vai. 5-8; ser. ir pet. 5-6. tel. Canal 2552



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Draugai, rengkimės 
j socialistų vakarą
Biil <ndžio 13-tą < 

dienj, 6-tą va.’an<| 
Lietuvių Auditorijoj, 
Kidsled SI., įvyks
tralinės kuopos METINIS SO-

sekma- 
vakare.

cen-

Bendras Frontas Ta- 
reilinių ir Bolševikų 

Supliektas

Kovo 28 dieną gavo laišką 
parapijos sinodo delegatas Vin
centas Kuzdma, kad 5 dieną 
balandžio atvyks Chioagon Si
nodo išrinktas 'raulinės Baž
nyčios vyskupas Zigmantas 
Viipartas, iš Pittsburgb, Pa., ir 
žiida pabūti apie porą savai
čių čia, idant sutvarkyti , visus

l’areilinai gavo skaudų
S.L.A. 226 kuopoj

smūgį

Kun. P. Zalink.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

re n g la
idomus iš t

PRANEŠIMAS

Ketvirtadienis, bal. 3, 1930

CLASSiriČD~A.DS.
— --------------- - ■

praneša, 
geriausias 

yvairdoje ko
kai! jis tar

iu loši rd'žiai, 
kiek vienam;

Iš didelio debesio tankiai ma
žos lietus būna. Iš tareilinių 
■ir bolševikų bendro fronto iš
ėjo muilo burbulas. Iš 79 su
sirinkimo dalyvių bendras fron
tas tesurinko vos 28 balsus. 
Delegatais į seimą išrinkti di
dele didžiuma ba’sų šie: Dr. 
Montvidas, Čepiikas, Mickevi
čius ir (ialskis. “Mazgotės tri
būnos” leidėjai - - Semaška, 
Rugiai ir Jokubauskas jau
tės tarsi musę perkaųdę. Se
nis Rugis buvo pradėjęs be
tvarkę kelti, o jo sūnūs arit
metika buvo užmiršęs. Rolše- 
vikai šiame, susirinkime užsi
laikė kaip tikri džentelmonai 
— balsavo už bendrą komunis- 
tinį-ku’eilinį tikietą seimo de
legatams, bet iš tareilinių sy
kiu juokus darė. Vienas iš bol
ševikų, po susirinkimo pasako
jo, kad tareiliniai juos verk
dami kvietę į talką ir jie tą 
kvietimą vien dėl juoko pri
ėmę.

Balsuojant Pildomąją Tary
bą, bolševikai balsavo už savo 
kandidaitus ir sykiu apie 10 
tareilinių balsavo už bolševi
kų kandidatus, kita pusė — už 
senąją valdybą, išskiriaint Gu- 
gį. Raišai dalijos sekamai:

Prezidentui
Gegužis 
Bacevičia
Dr. Graičitinas. .4

Vice Prezidentui 
Miką klinikas .

Petronis .......
Sekretoriui:

Jurgeliu tė ..
Jaškevičiutė ..

Iždininkui:
G u gis ..........
Tarei la .........
Salaveičikas ..

Iždo Globėjams: 
Bašinskas .. 
Januškevičius.

19

56
18

10

16
10Joneikis ..

Daktarui Kvotėjui:
Klimas ........ 53
Palevičius .... 16

Susirinkimas buvo balandžio 
1 d., Schoenhoffen svetainėje; 
prasidėjo 8 v. v., baigėsi 11 
v. v. Northsidėj, mieste Chi- 
cagos. Maxim Lupus.

Bridgeportas
Apiplėšė lietuvių golfo kliubą

Lietuvių golfo kliubas ran
dasi adresu 3200 So. Halsted 
Street. Prie kliubo yra viepta 
lošti vadinamą inside golf.

Naktį iš antradienio i tre
čiadienį ton vieton, kur įreng
ta inside golf, įsibriove vagi
liai. Kadangi čia nelaikoma 
nieko tokio, kuo paprastai va
giliai naudojasi, tai didelių nuo
stolių nepadaryta*, tik rasta tik 
viskas išvartyta, sujaukta, iš
mėtyta. Rep.

Town of Lake

visiems
Daily Times” dar

be t u-
Bren- 
Ash- 
lietu-

šeštadienį, kovo 29 dieną, 
LaSalle viešbuty, buvo sureng
ta didelis ban kietas 
dienraščio
buotojams. Bankiete, iš 
vių, dalyvavo Dr. S. A. 
zai, turįs ofisą 4608 So. 
laimi Avė., ir žinomas 
viams per daugelį metų.

Dr. Bronza buvo svečiais 
G-ail Borden, žinomo Chicagos 
turčiaus, kuris yra “Daily 
Times” redaktorius, o taipgi 
p. Patricia Kelly, irgi to dien
raščio redaktores. A.

tingus koncertinis programas, 
kuriame dalyvaus “Birutės” ir 
“Piirrnyn” chorai. Taip pat, da
lyvaus rusų “MAJAK” teatr. 
kliubas h žymus so’istai-tes. 
Bo koncerto bus kuo puikiau
sias ir linksmiausias balius.

Kad šitas socialistų 
mas vakaras bus
programų pusės, tai galima nu- 
maityt iš paminėtų koncertinių 
spėkų. Bet pats vakaras bus 
dar j(|omesnis iš pačių drau
gų susitikimo kalbamam vaka
re.

Kam iš musų, per 25 mo
tus su viršum dirbusių sočia- 
liūtiškos idėjos darbą, nebus 
miela susitikti savo senuosius 
draugus, kartu su kuriais te
ko dirbti minėtas kvoteris šim
to metų, ir širdingai p?spau- 
sili dešinę, pasikalbėt, pasida
lint praeities atsiminimais ir 
pasitarti platesniam sočiaiistin
kam darbui ateityje?

Dauig kas kalba apie viso
kius įvykius, bet Dzimdzi- 
Drimdzi tai šiur turės ką nau
jo balandžio 6 dieną Lietuvių 
Auditorijoj.

Ir ką jie naujo lutės tame 
programų? Ogi, kaip Pasaulio 
\ ergas nugirdo, musų gerb. 
Vanagaitis turės programai to
kių numerių, kokių musų tau- 
tieči.cji dar nėra malę, ne gir-

veno Ripielinkėje 46-4os ir Jus
line gatvių. Jis taipgi per 'dau
geli metų yra vedėjas biznio 
“Tbe Royal Czooiperage Co.”

S. Ziemba, p. Zvvarycz kam
panijos menedžeris, 
jogei Zvvarycz yra 
kandidatas šioje 
miltiniam) vietai; 
naus visuomenei 
bus prielankus
kad jis prižada mums švaru
mą gail'včse ir ailejose, daugiau 
šviesų tamsiose gatvėse, apsau
gą musų vaikams nuo visokių 
pavojų; ir visą tai legali išipill- 
dyli liktai Ig. Zvvarycz.

Tiiigi balsavimų dieną, ba
landžio 8-tą, padėkite kryžiu
ką ties jo vardu.

Paskutiniame ' organizacijos 
susirinkime, mirusio J. Obertos 
našle, p. Florence O bert a, 
po išrinkta kaip pirmininkie 
ganizacijos, kurią Oberta 
įvėrė ir kuriai vadovavo 
daugeli metų.

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

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnaviman

čia bus smagu pamatyt mu- 
d raugų ir sim.puitizatoriųsų 

jaunoji karta, kurie mums pra
dėjus socialistišką darbą dirb
ti, dar buvo kūdikiai, šiandien 
jie turi būt pasirengę dirbti 
musų pnadėtą darbą darbinin
kų klases labui.

Reikią patiems rengtis ir ki
tus raginti, kati atvyktų į 

cen.tralines kuopos ME- 
V A KABĄ 13 d. Iialan- 

Kazys.

Prograime, sakoma, dalyvau
sią rinktinės Chiragos lietu
vių aktorių jėgos ir Dzimdzi- 
Drimdzi.

Dalyvaus taipjau pats p. Va
nagaitis, “Margučio” leidėjas, 
ir p. Olšauskas, tarpe kitai ko, 
ir dainuos, kanklėms prita
riant.

Bendrai, pp. Vanagaitis ir 
Olšauskais, dvimetinems “Mar
gučio” sukaki u vem.s paminėti 
rengia tikrai šaunų programą.

Pasaulio Vergas.

Iš Politikos Lauko

Matt

TINI 
džio.

“Autologija”
birzgia, ra tad sukas;Autai 

apačioj rūksta gazai; 
kas be auto, pėščias eina/ 
tai galvoj jau ne gerai. 
Jei sulauksi senų metų, 
mergos gauti negali: 
pasakys, kas tu per vyras, 
Jeigu adito neturi.
Tei manai greit apsivesti, 
turi autą įsigyt;
nes kitaip ir senos bobos 
prairęs špygomis badyt. 
()t, su autu, tai kas kita: 
moters sako, “aptudeit”; 
nors ir vyras ytin senas, 
visos nori kartu eit.
Jeigu gauni piktą bobą, 
velniop ima viskas eit, 
tuoj (parduoki savo autą, 
o divorsą gausi greit. 
Matot, mo*ters autus myli: 
jos 
kol 
bet

važiuotų 
važiuoji, 
sustojęs

kažin kur; 
tai dar tyli, 
nebūk “šiur”.

Pusta pėdis.

Marąuette Park
Padėka

Kadangi negaliu visiems at
skirai pasiųsti padėkos žodį, 
tai leiskite man 'viešai ištarti

dainius, kuriuos suteikė man 
būnant ligoninėj. Ypatingai 
daug malonumo ir suramini
mo man pridavė mano širde- 
lis Bronis, brolis ir brolienė 
Ben. ir J. Kaz>amauskai, pp. 
Skobiai, Dargiai ir Krot'kai. 
Ačiū lankyltojamls -ir visiems 
pažįstamiems. Jūsų malonus at
silankymas pasiliks visuomet 

mano atmintyje. Ačiū Dr. Jo
vaišų!.

S. Lenkauskienė.

Iš tautiškos bažny 
čios darbuotės

Adv. 'F. J. Ragučius atsiun
tė 'raulinės Katalikų Bažnyčios 
turtų raštininkui lajšką, pra
šydamas pasiųsti jam teisingą 
pranešimą apie parapijos sto
vį ir klausdamas, kodėl para
pija silpnai gyvuoja ir kodėl 
visuomene mažai ir pritaria jos 
darbams.

Kaip žinoma, adv. F. Bago
čius yra išrinktas Lietuvių Tau
tinės Katalikų Bažnyčios gene- 
raliu prokuroru, ir todėl jo 
pareiga yra rūpintis tais da
lykais.

ta-
< ir
sti-

Rėmėjas.

Franz

PATENTAI, Copyright! — liradimai ▼! 
eokloa rųšien.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicago Avė.

Bruū8wick 7187

10% PIGIAU U2 VISĄ? DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
ule kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
dausi darba mieste. Kedzie 8463

Miscellaneous for Sale
ĮvairyB Pardavimai

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

PARDAVIMUI 3 jauni Police 
Dogs — parduosiu po vieną atskirai 
arba sykiu, pigiai. Kreipkitės, Sta
nevičius, 3212 S. Halsted St.

Business Chances
Parda vi m ui Bizniai

BARGENAS. Parsiduoda krautu
vė Men’s Furnishings & Shoes, 
Barney & John Tailors, 151 North 
Vermilion St., Danville, III., arba 
kreipkitės pas adv. Mikeloni, 3315 
So. Halsted St., Chicago, 111.

—-O——

______Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio {mokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o-----

x —O----------
PARDAVIMUI groseris su deli- 

catessen; geroje vietoje. Biznis se
nas, išdirbtas. Parduosiu su na
mu, arba be namo. 3310 So. Au
bum Avė.

———o--------
GERA PROGA

Pardavimui vienas iš geriausių 
ir pelningiausių cigarštorių ir ais- 
kriminių seniausioj lietuvių koloni
joj, South Sidėj. Pigi renda, garu 
šildoma, du dideli kambariai pagy
venimui. Kas pirks — pasidarys pi
nigų. Savininkas turi kitą biznį. Ra
šykite Box 1188, 1739 S. Halsted St., 
Chicago.

—o-----
1929 Essex coupe rumble seat $550
Hudson 1930 sedan ................... $895
Nash 1928 sedan ....................... $395
Essex Challenger coach 1930 .... $550

1928 Nash Amb................... $650
Pontiac 1929 coach ................... $625

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. 

Visuomet atdara
------- o-------

PARDUODU bučerne ir grosernę, 
geroj vietoj. 3158 S. Union avė.

GROSERNĖ ir buČernė turi būti 
parduota tuojaus pigiai. 6600 So. 
Morgan St.BRIDGEPORT 

PAINTNG CO.
Malevojam, Popieruojam ir

antDemokratų 
Rcpresent"iliv< 
i imt oriai D'islricit.

P-nas Matt Franz gimė šia
me dislrikte 58 melai algai. 
Jisai yra painteris ir turi san 
vo biznį j'au 27 melus ailresu 
1700 So. Halsted st. Lietuviai 
jį gerai žino ir apie jį nieko, 
apart gero, pasEikyti negali. M. 
Franz buvo 20-los wardos al-

mc- 
me-

kandidatas

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

PARDAVIMUI grosemė vadinama 
Royal Blue Store, daro gera cash 
biznį — nebrangiai. 2917 W. 63 St.

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

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

--------- O

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė.

5250 So. Honore St.Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Farms For Sale

148 akrai ant State Hlghway, ar- 
♦i Elgin ir Dundee, greta golfo Įau
go, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias barmenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

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

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

dermonas per aštuonius 
lūs, ir paskutinius šešius 
tus representaityvu 15-to 
natorial distrikto, į kuri ofisą 
jisaii tikisi būti vėl išrinktas. 
Kas ji pažįsta iš jo darbų, tai 
balsuos už jį balandžio 8 d.

Security Constr. Co.
Kontraktoriai ir budavotojai; remo- 
deliavimas senų ir statymas naujų; 
mūriniai ir mediniai garažai; namų 
pakėlimas ir pamatų padėjimas. 
Cash ar mėnesiniais išmokėjimais.

Tel. Nevada 1916

27 dieną ’Strumilo sve- 
licluvių republikonų 9 
kliubas buvo surengęs 

Mast, 
tei- 
jj- 
kal- 
kad

Kovo 
t ai nėję 
v-ardos 
prakalbas. Kalbėjo adv.
kandidatas i murd'ūrali.is 
sėjus, ir prašė balsuoti už

S. J. Šarūnas trumpai 
taipgi prašė,

ji balsuotų. Abudu 
eina republikonų

Vietinis.

Stephen J. Šėrimas Financial
FinanRai-Paskoloa

bojo 
lietuviai už 
kandidatai 
sąrašu. c

Michael A. Ruddy, kandidatas 
į valstijos atstovus Spring- 

fielde
dabartinis 
š 4-to dis- 

vėl šie-ir

tarnybą

kimiausias Miuyių kandi
datas į County' Commissioner 
for Cook 'County urėdą. Rim
tas, mokytas, apsivedęs ir darb
štus žmogus. Lietuviams taip
gi nemažai .pasidarbavęs ir 
daug kam pagelbfejęs. Dabar 
užimąs elekitrikos inžinieriaus 
vietą miesto tarnyboje.

Kadangi jo tėvai buvo ge
rai žinomi ir gerbiami biznie
riai 18-tOs gatves apielinkėj, 
tai jaunasai šėrimas noriai 
tarnaus li’dtuviam's, jeigu jie 
duos jam progą parodyti savo 
gerus norus ir balsuos už jį 
balandžio 8 d.

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek 

reikalinga.
J. NAMON & CO.

6755 S. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

tik

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ? 

Skolinam pinigus ant medinių 
mūrinių namų. Komisas tik 

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

------o- 
FORDS—FORDS 

Teisingai Garsinami
5 dienų bandymas dykai

Late Convertible Coupe, black $495 
1929 Tudor; clean as new ....... $335
1929 Fordor sedan, side mount,

' trunk .......................  $395
1929 Standard Coupe; run only 

2,000 miles ............... $375
75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors 
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr 

$335 ir augš.
Packard 26 sedan, 6 cyl..........  $395
Buick 27, 4 door sedan ........... $275
Nash 27, coaęh ..................  $265
$20 iki % įmokėti, likusius į 18 me
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

aptarnavimas
M. J- Kelly, 4445 W. Madison St.

PARDAVIMUI arba mainui 80 
akerių farma Illinois valstijoj, tik 
25 mylios nuo Chicagos, labai pi
giai.

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.
Phone Victęry 4898

ir 
2%. Furniture & Pianos

bal- 
8.

PRANEŠIMAI

Michael Ruddy, 
State Representative 
triikto Springfieldc, 
kia tą ofisą.

P-nas Ruddy savo
yra atlikęs atsakančiai. Visuo
met yra buvęs prielankus lie
tuviams ir maloniai patarnar 
vęs visiems, kurie prie jo krei
pėsi pagelbos ieškodami.

Mallomėkite neužmiršti 
Žiūką padėti prie jo vardo 
savimų dienoje, balandžio

Rėmėjas.
Ig. Zvvarycz’ą indorsavo 13 

wardos reguliare republi
konų organizacija

Ig. Zvvarycz, republikoniškas 
kamlidaitas j “Ward Committee- 
man” 13-loje vvardoje, gavo in- 
doavsavimą ir taipjau 
patvirtinimą, jogei jis 
karnas asmuo siekti 
tos, kuri reikalauja
rūpestingumo tinkamai 
menę atstovauti.

Ig. Zvvarycz yra vedęs So
fiją Starinskaiitę, kuri pirm iš
tekėjimo gyveno adresu 3431 
Aubum avenue. Per praėju
sius 23 metus p. Zvvarycz gy-

vienbalsi 
yra 'tin
tos vie- 
ypatingo 

visuo

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagųs centralinės 
kuopos, j vyks Verbų neuėlioj, balan
džio 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. 
Bus labai turtingas programas, da
lyvaujant “Birutės” ir “Pirmyn” 
Chorams, “Birutės” Orkestrui, rusų 
teatr. kliubui “Majak” ir solistams, 
įžanga tik $1. Visi ir kiekvienas 
esate kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame vakare. — Komitetas.

Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dvimetines sukaktuves. 
Jos bus 6 balandžio Lietuvių Audi
torijai. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. Pradžia 8 vai. vakare.

S. L. A. 109 kuopa laikys savo 
mėnesini susirinkimą balandžio 4 d., 
7:30 vai. vak., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23 PI. šiame susirinkime 
bus balsavimas, rinkimas S. L. A. 
Pildomosios Tarybos ir bus rinkimai 
delegatų i busentj seimą. Taigi vi
si nariai ir nares esate kviečiami 
atsilankyti i šj susirinkimą, nes pri
valumas to reikalauja. Valdyba.

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 3 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

Kraustimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St., 
tel. Columbus 0467 

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
iki 5 vai. vak.

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Yards 6751

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiamai 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ii Partners Wanted
PuBininky Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ke
pyklos biznį. Gali prisidėti su rha- 
žai pinigų. Biznis išdirbtas per 12 
metų. Naujienų Skyrius, Box 58, 
3210 So. Halsted St. 1

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavintui

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

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS senas žmogus, 
kad ir nepatyręs prie stiklioriaus, 
5530 Lake Park Avė.

PARDUODAM, mainom, perkam 
namus mažus ir didelius, farmas, 
lotus ir biznius. Kas norit pirkti, 
parduoti ar mainyti kreipkitės prie 

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

REIKALINGAS i barbemę porte
ris dirbti pėtnyčiomis ir subatomis. 
O. K. Barber Shop, 1827 S. Halsted 
St.

PAIN-EXPELLER

nuo

yra

20 St.

1 po

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas Išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

’ Naudokite išlaukiniai
' Skaudamų Muskulų
> Peršalimų

Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų Ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį! INKARO vaiabaienklla ant 
pakelio pagelbės lums apsisaugoti

Knvgutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinės* 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai ii

|Ud.RlCHTERVCO)
■IRRV ANO SOUTH 

BROOKLYN, H.M

galutino išcgzaminavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

(INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Female
ParbininkiųReikią

REIKALINGA veiterka i restau- 
rantą. Alga gera. Nereikia šven
tom dienoms dirbti. 1527 So. State 
St.

EXTRA BARGENAS
Turiu parduoti, paaukosiu moder

nini murini Storą. 2 flatai 4—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomi, ren- 
dos $2160 i metus. Cash $5,000. Pa- 
matykit namą 6515 S. Ashland avė., 
ir padarykit pasiūlymą. Kreipkitės 
6621 S. Ashland Avė. Tel. Hemlock 
8716.

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Haulirig 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Blusų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus 
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

For Rent
PASIRINK FLATĄ! 
SUČfiDYSI PINIGŲ!

5 kamb. vana, elektra ............... $25
Tirie Ernerald ir’*32tros

6 kamb. vana, elektra .................. $30
prie Parnell ir 33čios

5 kamb. elektra, praustuvės ....... $20
prie Ernerald ir 35tos

Storas, 3 kamb. elek., vana ....... $25
4 kambarių, elektra, vana ........... $15

prie 31mos ir Wallace Gt.
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St.

PARDAVIMUI bargenas. — Dar
bininko namas, 5 kambarių cottage 
su extra lotu; gražus daržas su vai
siniais medžiais; arti bažnyčios ir 
mokyklos. 4513 S. Sacramento Avė.

$500 CASH 
paims $3,000 eųuity moderniškame 
2 flatų name; renda užmoka visus 
mokėjimus. įskaitant morgičiaus mo
kėjimą; nereikia naujinti; ereras dėl 
11 metų; kiti biznio reikalai verčia 
parduoti. Kreipkitės i Storą, 5356 
Bloomingdale, tel. Berkshire 1513.

Furnished Rooms

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

KOTELIS. Kambariai naujai išpo- 
pieriuoti ir išdekoruoti, garu apšil
domi. Yra maudynės ir visi paran- 
kumai mieste, pavieniam $3, $3.50 
ir $-4 i savaitę, dviem $5.

822 W. Madison St. 
įėjimas iš Green St.

P. Luke.

MURO 2 PO 5 KAMBARIUS 
KAINA $4,500

Maudynės, elektra, šviesus, įmokė
ti $1500. Likusius $25 j mėnesį. 
Randasi ant Ernerald arti 32ros.

MEDINIS 3 PAGYVENIMAI 
KAINA TIK 3,000

Cem. blokų fundamentas, beisman- 
tas, elektra ir visi parankumai. 
įmokėti tik $1500. Likusius kaip 
renda. Randasi ant Ernerald Avė., 
prie 35tos.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St.

REIKALINGAS kambarys dėl mo
ters, kad galėčia valgyti pasidaryti. 
Naujienų Skyrius, Box 65, 3210 So. 
Halsted SU

MODERNIŠKA 5 kamb. muro 
bungalovv, insuliuota; Grand Avė. 
gatvekarių ir M., St. P. traukinių 
transportacija; pigiai. Sav. 2361
Normandy Av«u MerriniM 1017:


