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10 Žmonių Žuvo įvykus Spro 
gimui Feierverku įmonėj

Nikaraguos preziden
tas ištremia 4 priešus

Kelios dešimtys kitų, daugiausia įmonės 
darbininkų ir darbininkų, sužaloti; Įmo
nė sunaikinta

'3. 1 tęs publikos prezidento
Moncados įsakymu iŠ Nikara- į 
guc» ištiein.ami d.ir keturi joj 
priešininkai, konservotorių par- Į 
tijo.s vadei: gen 
to: jie, N co.us 
pulk. A.’eį.aunp
seaž. llegino ('ij. čia 
tinami dėl arklių 
vol vėrių laikymo i.r 
vimo prieš dabarlii 
guos liberalą \aidžią

PHILADELPHIA, Pa., bal. 3.
Dešimt ar daugiau asmenų 

buvo šiandie užmušti ir ke
lios dešimtys kitų sužaloti, į-

smarkus sprogimas, sudraskęs 
trobesį. Tuojau jki to prasidė
jo sprogimai kituose trobesiuo
se, ir per dvidešimt minučių

Marcės Po- 
Baųu e ino.

Jone ii
Jie kal-

vogimo, re- 
kenspira-

vykus sprogi mainus Pennsylva- tęsėsi trenksmai, kaip apmotų 
iii.t Fircrvvorfkis I>isplay kompa- j šaudymai, Lctu-it* buvo <>ęixxl&t 

n;jos įmonėje Devone, šešioli- per <y.ugieu kaip dvidešimt
ka mylių į vakarus nuo Phi- 
bulelphijos. Apie trisdešimt pen
ki sužaloiti 'asmenys buvo nu
gabenti į Bryn Ma>wr ligoni
nę.

Dauguma užmuštų ir suža
lotų buvo įmonės darbininkai 
ir darbininkės. Dvi mažos mer- 1 
gytės, kurios žaidė lauke neto
li vieno įmonės trobesio, buvo į 
trr’pjau užmuštos.

įmonė susidėjo iš dešimties) Manoma, kad įmonės griu- 
nedidelių trobesių. Apie 10 va- į vėsiuose yra, daugiau palaido- 
landą ryto viename jų įvyko i tų žuvusių kimų.

mylių aplinkui.
Kadangi įmonė buvo netoli 

nuo geležinkelio stoties, sudra
skytų 'kobesių SkelSaiudrų bu
vo išdaužyti stovėjusio trauki
nio langai ir daugelis pasažie- 
riu sužeisti. Dvylika medinių 

I namų arti įmones, kuriucse 
gyveno darbininkai, buvo taip
jau sudraskyti.

Darbininkų valdžia
Australijoje panai
kino kareivių ėmimą
Kr što kariuomenę taip pat iš 

žymini sumažino, nes Aus
tralijai joks kaių pavojus ne
gresia

Iš sovietų rojaus jis 
kryžiaus keliais grį

žo į Ameriką
Vieno ruso kentėjimai, kuris 

vietoj tikėto komunizmo ro
jaus Rusi joj ra4© pragarų

WASHINGTONAS, hal. 3.
Valstybės departamento ar

chyvai pasiunta 
ją apie vieną 
Borozdovą.

Atvykęs prieš

šitokia istori-C

rusą, Fiodorą

keliolika me

Ten vėl Amerikos konsulas pa
sirūpino gauti jam darbo vie
name garlaivy, plaukusiame į 
Ameriką, ir tuo bildu jis, galų 
gulo, parvyko atgal į Jungti
nes Valstybes.

Apie Borozdovo- vargus val
stybės departamentas pirmą 
kartą arfsižinojo iš laiško, ku
rį Borozdovas rase vieno New 
Yonke leidžiamo rusų laikraš
čio redaktoriui, ir kuris buvo 
persiųstas į Washingtoną. Ta
me taiške Borozdovas rašė: ,

“Susmukdami, padėkite man 
mano nelaimėje. Kaip koks idi- 
jotas aš patikėjau s tebūki i n-

CANBERRA, Australija, bal. 
3. — Darbo partijos vridž’i 
Australijoje panaikino privalo
mą kai: ei via v imą, ir pačią 
miją iš 17,000 įvyru sumažino 
iki 35,000 savanorių kareivių.

Darbieji ų krašto apsaugos 
ministeris, Albertas Green, pa
reiškė, kad konskriprijos (ver
stino kareivių ėmimo) dienos 
jau praėję ir kad ypačia! Au
stralijai aįteity 
nė joks karas 
metų.

Australijos
Dunbury
karo mokykla, bet ir ta žymiai 
sumažintame maštabe. Be to, 
ji manoma sujungti su juros 
mokykla.

dar n (‘gresiąs 
per daug daug

karo kolegija 
pasiliks vienintelė

tu i Jungtines Valstybes, Bo- _ , J . ‘ . . ., 5 , • r . •> lKam)S pasakoms apie tai, kasTozdovas apsigyveno Granite 
Falls, Wash. Prieš septynerius 
metus jis, ką tik gavęs Ame
rikos pilietybės popierius, pri
siskaitęs viename rusų komu
nistų laikrašty stebuklų apie 
“darbininkų rojų,” kokį bolše
vikai 
motė 
ją-

Tai 
žio mėnesį.

Grįžęs į 
betgi laibai 
jaus vietoj 
kiek laiko 
atgal Į Ameriką, kame buvo 
palikęs žmoną ir vaikus, bet 
tai buvo nelengvas dalykas.

Ir čia prasidėjo jo vargai. 
Jis buvo čekos suimtas kaip 
“Amerikos šnipas” Rusijoj, 
(kaip valkata Kinuose, kaip sve
timšalis Indijoje.

1927 metais Borozdov paga
liau pasiekė Kašgarą, Kinuo
se, kur Amglijos ir Amerikos 
diplomatai (Javft jtfm truputį 
pinigų, kad pasiektų Kalkutą.

viską*

buvo

ir išvyko j Rusi-

1923 metų gruod-

Rusiją Borozdovas 
nusivylė, laukto ro- 
radęs pragarą. Po 
jis nusitarė grįžti

dedasi Rusijoj, ir nusitariau vai
zduoti ten, palikęs Jungtines 
Valstybes, kur jau buvau iš
gyvenęs keletas metų. Išvažiia- 
vau 1923 metų gruodžio 5 die
ną ir parvykau j savo tėviš
kę Kaukaze. Bet dalyitau ten 
buvo visi ne toki, ikmdp kad jie 
buvo piešdami. Mano turtelio, 
kurį ten buvau palikęs, neli
ko nieko. Jis buvo konfiskuo
tas. Pagaliau nusitariau grįžti 
laltgiaJ. Į Jungtines Valstybes. 
Prašiau pasporto išvažiuot, bet 
užuot davę man paspontą so
vietų žvalgyba mane areštavo, 
apkaltinus, busią aš esąs Ame
rikos valdžios atsiųstas į Ru
siją šnipas....”

Tą siaivo (laišką Borozdovas 
rašė būdamas Kašgare, Kinuo
se. Šiaip taip jam, net, pavy
ko, galų gale, pabėgti iš Ru
sijos. Neturėdamas pinigų, jis 
leidosi pėsčias į Šanchajų. Ėjo 
1,700 mylių, ir taip suvargo 
ir nuskuro, ikad buvo areštuo
dais kaip vaitauta.

Vyskupas smerkia 
religijos persekio

jimus Rusijoj
LONDONAS, bal. 3. — Can- 

terbury arkivyskupas savo kal
boj lordų bule vėl stipriai kri
tikavo sovietų vyriausybę dėl 
religijos persekiojimo Rusi
joje.

Arkivyskupas 
tų vyriausybę 
įtaką Maskvai, 
sekiojimai butų
čiau nieko (nelaimėjo: 
(Les Parmoor aitsaike jam, kad 
vyriausybė nieko čia negalin
ti padaryti.

apeliavo į bri- 
paivartoiti savo 
idant tie per- 
susitabdyti, ta- 

lordais

Milicija sergi kalėjime 
uždarytą negrą

TROY, Ala., bal. 3. — Ka
dangi susirinkusios govėdos 
grumoijo smurtu laiužtis čia į 
kauntės kalėjimą, kuriame ta
po uždarytas negras Robert 
Giles, ir kalinį linčiuoti, buvo 
pašauktas valstijos milicijos 
skyrius kalėjimui sergėti.

Negras buvo suimtas dėl ta
riamo bandymo įpulti vieno 
pryčerio dukterį.

Rytoj,
“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.

Radb dar 8 kunus
KETTLE ISLAND, Ky

3. — Pioneer Coal kompanijos 
kasyklose, kur praeitą šešta
dieni sprogimui įvykus buvo 
užberti 10 angliakasių, rasti 
dar astuoni žuvusiųjų kūnai.

bal.

Tardieu susirgo
PARYŽIUS, bal. 3. — Prem

jeras Tardieu šiandie staiga su
sirgo.

GLEVELĄND, Ohio, baL 3. 
— Praeitą naktį čia vienoj 
slaptoj smuklėj įvyko mušty
nes ir šaudymas. Vienas as
muo buvo nušautais, antras 
rimtai, tatut mirtinai, suža^ 
lotaa.

t-
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Washington, D. C. — Naujasis Anglijos ambasadorius Sir 
Ronald Lindsey su savo žmona

Meksikoj suimtas žy- Kruvinos riaušės dėl 
mus J. V. lakūnas i seno kunigo

Kalti namas dėl imigrantų iš 
Meksikos į J. V. šmugelia- 
vimo aeroplanu

Parapijiečiai gynė bandomą 
pašalinti kleboną; 4 užmuš
ti, 20 sužeistų

Imigracija į Kanadą 
truputį sumažėjus

0TTAWA, Ont., Kanada, 
bal. 3. — Oficialiais skaitme
nimis imigracija į Kanadą per 
(pasitarus vienuolika menesių, 
•pasibaigusių vasario 26 dieną 
sumaž'jo daugiau kaip 4,000 
uismenų. Per tą laiką į Domi
niją atvyko viso 146,712 as
menų, )to skaičiaus 60,644 iš 
1). Britanijos, 28,518 iš Jung
tinių Valstybių ir 59,551 iš į- 
vairių kitų kraštų.

Britų anglies kasyk
lų įstatymas parla

mento priimtas
LONDONAS, bal. 3. -7 Bri

tų durbiečių vyriausybes Ita
lei k tas anglies kasyklų įstaty
mo projektas šiandie buvo jKair- 
iameinto treciuoju skaitymu 
priimtas 277 balsais prieš 234.

Rengiasi pilietiniam
karui Kinuose

Tautinė Kinų valdžia gavo pa
skolos kovai su s^vo prie
šais

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 3. 
— Gen. čiang Kaišek, tauti
nės kinų valdžios galvai, grįžo 
į Šanchajų iš Čdkiango pro
vincijos, kame jis per pasta
ras dešimtį dienų konferavo su 
vietos vvrEirsvbe ir bankinin
kais.

T. Soong, finansų ministe- 
;nX pranešė, kad jam pavykę 
gauti iš vietos bankininkų 21 
milijonus kinų dolerių (apie 
$8,400,000) paskolos kovai su 
tauitinės valdžios priešais.

Vyriausybė taipjau praneša 
įsiteigus didelę karo aeroplamų 
bazę šiaurinėj Kingsi provin
cijoje, kaip prisirengimą pilie
tiniam ikarui, kurį yra paskel
bęs itaiutinei valdžiai gen. Jen 
Hsišanas, šausi provincijos gu
bernatorius.

Jaunas negras nužudė 
moteriškę ir jos vai

ką; pats ŽUVO
SERBING. Fla., bal. 3. — 

Jiauiiras negras, Ben White- 
head, apiiplčšimo tikslu nužu
do, smogęs kirviu į galvą, mo
teriškę Mrs. \Villiam Carvcr ir 
jos 2 metų amžiaus sūnų, bet 
ir pats čia pat įkrito negyvas. 
Moteriškes vyras, kuris kitame 
kiaimlbary buvo atsigulęs popie
čio, išgirdęs triukšmą, įgrie
bė revolverį ir atbėgęs galva
žudį nušovė.

Carveriai, turtingi žmonės, 
buvo neseniai atvykę čia iš 
Philadelphi jos.

Aeroplanui nepavyko 
pabudint žmones: du 

žuvo namų ugny

MEXICALI, Meksika, bal. 3. 
— Meksikos muitines vaklinin- 
kla|i suėmė pasižymėjusį Jung
tinių Valstybių aviatorių, Lo- 
reną Mondellį,.: kuris su savo 
gražiu, šešių paisažierių, aero- 
plianu buvo vaikau* nusilieidęs 
netdli nuo Black Butte, 27 my
lias į pietus nuo Mexicali. Jo 
aeroplanas taipjau taipo kon- 
fiskuoitas. Prie jo suėmimo bu
vo ir Jungtinių Valstybių sie
nos sargybinių.

Lakūnas Mendell ynai kalti
namas. dėl šmugeliavimo aero
planu imigrantų iš Meksikos Į 
Jungtines Valstybes. Jis bus 
(perduotais Amerikos vyriaiusy- 
bei. Du japoniečiai, (kurių la
kūnas buvo atvykęs paimti, 'taip 
pait suimti.

I ^aklinais
jo praeiitą vasarą 236 valan
dų patvarumo skridimu, už ku
rį jam buvo padovanotas pui
kus, dabar konfiskuotas, aero- 
fplanas.

Mendell pasižymė-

VARŠVVA, bal. 3. — Kača- 
novkos miestely7, Tarnopolio 
apskrity, įvyko kruvinos muš
tynes tarp 2,000 miestelėnų ir 
policijos, kuri bandė pašalinti 
seną parapijos kleboną, o jo 
vietoj pastatyti naują. Kauty
nėse keturi 
užmušti, o 
tų sužaloti.

Pagaliau 
bažnyčią,

parapijiečiai buvo 
apie dvidešimt ki-

žmones subėgo į 
kartu snu senuoju 

klebonu, ‘ir ištisą dieną ir nak
tį be paliovos meldėsi. Ant ry
tojams miestelin atvyko dide
lis policijos būrys, seną klebo
ną suėmė ir išgabeno, o baž
nyčia uždarė.

Diecezijos vyriausybė sako, 
kad senas kunigas protiškai 
nebelinkęs kunigauti, bei pa.ts 
klebonas sako, kad jį pašali
nama dėl pradėtų prieš jį in- 
trygų.

Prisivalgė, prisikimšo 
Į dinamito ir išsisprog- 

dino
Kautynės tarp degtinės VII,V. ... ....
v 1 • • 1 . . VIENA, Austrija, bal. 3. —smugleny ir sargybinių Joseph Szigeti, Miiškolco, Ven-

Rumunija dalina že
mes valstiečiams

VIENA, Austrija, bal. 3. — 
Ruman i jos žemės ūkio minis- 
teris, lon Mihailache, pranešė, 
kad ministerių kabinetas pri
ėmęs irezoliuciją nusavinti dar 
300 tuksitančių akrų žemės ir, 
einant žemes reformos įstaty
mu, išdalinti ją valstiečiams.

Maskva įsakė pasiųsti 
maisto badaujantiems 

žydams
MASKVA, bal. 3. — Gentra

line sovietų vyriausybe įs>ake 
pasiųsti į Krimę nuo 10 iki 12 
milijonų pūdų maisto badau- 
jainitiems 'ten žydų ir ne žydų 
kolonistams šelpti iki ateinan
čios piutės.

Kartu sovietų ’/yriausybė į- 
fsa.ko paliauti Įjungti daiktan 
žydus kolonistus su ne žydais.

DUBOIS, Pa., l;al. 3.—Pra
eitą naktį gaisre, kuris čia su
naikino angliakasio Josepho 
Thomaso namus, žuvo pats šei
mininkas ir jo penkerių metų 
sūnūs. Kiti penki šeimas na
riai buvo sužaloti.

Skridęs iš Ne\v Yorko į Cle- 
velandą oro pašto piloftas, pa
stebėjęs kilusį gaisrą, nusilei
do, kiek galėdamas, žemiau ir 
per keletą minučių skraidė vir
šun] degančių namų, bandyda- 
mais savo motoro tarškėjimu 
(pabudinti miegančius. Jis nu
skrido toliau, jų nepažadinęs, 
bet jį išgirdo kaimynai.

Užpuolė moterį
Vasario 14 d. apie 17 vai. 

Alytaus' miesto gyventojai pil. 
šieienei Jadvygai einant iš An
gininkų km. Simno valsč. į plen
tą priėjo prie jos jai nepažįsta
mas asmuo (kuris vėliau pasi
rodo, kad yra Varnagirių km. 
Krokelaukio valsč. gyv. Adama- 
vičius Vladas) ir, kaip praneša, 
peiliu grasindamas reikalavo 
atiduoti pinigus. Tačiau šieienei 
pradėjus rėkti piktadarys pabė
go. Kaltinamasai Adamavičius 
sulaikytas ir padėtas į Alytaus 
arešto namus.

Ausitrija, bail

DETROIT, .Mich., bal. 3
Praeitą 1 
įvyko kautynės taip degtinės 
iš Kanados kontrabandininkų 

dr Jungtinių Valstybių sienos 
sargybinių. Vienas sargybinių 
buvo pašautas, šmuglcriai par
bėgo.

gnijoje, angliakasys, gausiai 
'Prisivalgė, prisikmšo pilvą di
namito, nurijo knaito galą ir

naktį- Detroito upėj pa((jegp# Szpigeti buvo taiip spro-
gimo sudraskytas, kad nieko 
iš jo neliko.

Kaunas turistams

kORHS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai mainąs! vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 390 ir 510 F.

šiandie siaulė teka 5:29, lei
džiasi 6:17. Mėnuo leidžiasi 
12:43 ryto.

KAUNAS. Kaip teko pa
tini, susisiekimo ministerija 
leidžia specialiai turistams ski
riamą leidinį apie Kauną. Pu
sė knygų bus vokiškų, o kita 
pusė angliškų. Redaguojąs p. 
špetyla. Leidinys žada išeiti 
balandžio mėn. pradžioj.

Ištraukė lavoną
Kovo 10 

valsč. 4ies 
bysos upėj žvejai ištraukė pil. 
Jofės Jankelio lavoną. Jote gy
veno Airiogaloje, 1929 m. lap
kričio 17 d. jis iš gyv. vietos 
nežinia kur buvo dingęs. Jis 
buvo nepilno proto.

d. vakare, Čekiškės 
Kilovo kaimu Du-

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, III.
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Cleveland, Ohio

Policistas bolševiku virto

Lietuvos fašistini policiantą 
(tautininkai auklėjo, o bolševi
kai jodinėja. Prieš metus lai
ko pas mus atsibaladavo iš Lie
tuvos vienas vyrukas, kuris Pa- 
nevėžyj ėjo policianto pareigas.

Panevėžyj tas ponas’ buvo i- 
pratęs iš vienos arbatinės i kitą 
trankytis. Atvykęs i Clevelan- 
dą, jis irgi pradėjo tą pat da
ryti,—tik čia trankėsi ne po 
arbatines, ale po chorus. Perėjo 
beveik visus chorus. Ir niekur 
nurimti negali. Tur būti, kle
boniškos nesuranda. Dabar atsi
dūrė paskutinėje “stacijoje", 
nuėjo pas bolševikus. Bolševi
kams dainuoja, o apie tautinin
kus tik sapnuoja.—Vėjavaikis.

St. Charles, III.

Vakarėlis

čia geros valios draugai ir 
draugės surengė Colson kompa
nijos svetainėj vakarėli. Jas 
vakarėlis buvo rengiamas dėl 
biednos našlės Paulinos Baltru
šaitienės, kuri jau ilgas laikas 
kaip serga. Visas pelnas, žino
ma paskirtas našlei. Be to, 
rengėjai darė visas pastangas, 
kad turėjus kiek galima dau
giau pelno. Svetainės savinin
kai, kai jiems tapo paaiškinta 
vakaro tikslas, sutiko duoti sve
tainę dykai. Moterys suauka- 
vo užkandžių, kurie davė $31.05 
pelno. Buvo taip pat dovano
ta pusė tuzino šakučių ir pusė 
tuzino peilių. Tatai išleista lai
mėj imui. Surinkta $74.80. Gy
vos gėlės taip pait davė Įplaukų 
$1.50.

Įžangos tikietų viso iš kalno 
parduota už $32. Laike vaka
rienės Įplaukė $36. Tokiu bu
do viso įplaukų susidarė $178.- 
35. Išlaidos buvo sekamos: mu
zikantams $24, knygutė su iš- 
laimėjimo numeriais $1.00 ir 
minkšti gėrimai $8.75. Viso iš
laidų susidarė $33.75.

Atėmus išlaidas, gryno pelno 
liko $111.60. Kovo 4 d. tie pi
nigai tapo priduoti Baltrušaitie
nei.

—.J o ak i m a Sta r. i sj,a va vičienė.

Detroit, Mich.

Iš kontesto lauko

Praeitą kartą aš jau rašiau, 
kad su Antanu buvau padaręs 
“deitą“ ant šeštadienio. Ant mu
sų nelaimės visą dieną snigo. 
Antanas visgi atvyko pas mane, 
nors ir vakarop. Na, sakome, 
šiaip ar taip, važiuosime pas 
kokius gerus lietuvius. Detroi
te juk gerų lietuvių netrūksta. 
Pirmiausia nuvykome pas Pet
rą Baranauską. Petras yra ne
vedęs, bet labai gražiai gyvena. 
Turi savo namuką ir su juo 
kartu gyvena senas tėvukas.

Nuvykę pas jį tuoj išdėstėme 
ir savo reikalą. Petras ir sa
ko: užrašykite, nes iš tiesų be 
dienraščio dabar bėra sunku Ap- 
seiti. Jis dar mums nurodė ir 
daugiau gerų lietuvių.

Važiuodami namo, užsukome 
dar ir pas draugus Railas. Ir 
neapsirikome. Railai ir sako: 
•nes žinome, kad jus norite už
rašyti “Naujienas“. Na, ir už
rašykite, nes tai yra geriausias 
laikraštis. Pastebėjome dar ir 
vieną svetimtautį. Klausiu, kas 
jis per vienas. Atsako, jog 
parduoda' namą. Kiek gauna, 
tai nepasakysiu. Bijau, kad 
kartais geriems žmonėms ne
smagumų nepadaryčiau. Jei tą 
kainą sužinotų raudonieji biz 
nieriai, tai Railas jie paskaity
tų prie didžiausių buržujų ir 
darbininkų priešų.

Bevažinėdamas po namus 
kaithis užtinki ir labai keistų 
dalykų. Štai užėjome pas po 
»ik- lutimuviriiiR Radome na

mie tik žmonelę. Pasisakėme, 
kokiu reikalu atvykome. Ot, sa
ko ji. su tais laikraščiais tik
ras trubelis. štai neseniai bu- 

' vo atvykęs “Vilnies“ agentas, 
j Pre gvol'tą Įbruko savo laikraš
ti. Sumokėjome tris dolerius. 

' Tačiau “Vilui“ siuntė tik viena *■ c 
‘ savaitę ir sulaikė. Kelis kartus 
apie tai prisimiriė agentui, bet 
nieko negelbėjo.

Visvien negražu raudonie
siems biznieriams taip elg'tis.

—Tas pats.
i ---------------------

Detroit, Mieli.

Vieno advokato bėdos

Detroito angliški laikraščiai 
i praneša, kad Circuit teismo 
'teisėjai patiekė rekomendaciją, 
kad lietuviui advokatui John G.
Jefferson (Jenioliniui) butų at
imta teisė praktikuoti advoka
tūrą bėgiu aštuoniolikos mėne
sių. Jefferson kaltinamas ne
etiška advokato praktika.

Prieš Jeffersoną tapo iškelta 
trys kaltinimai. Svarbiausias 

I kaltinimas buvo tas, kad jis su
falsifikavęs afidavitą divorso 

I byloj.
Jefferson pagarsėjo savo lai

ku, kada jis padarė lažybas, jog 
i su suamerikonintu vardu su
rinks 10.000 balsų. Jis tada 

įstatė savo kandidatūrą Į kon
gresą. Balsavimuose, žinoma, i° *

Ijis tapo sumuštas, bet lažybas 
laimėjo.

Pravartu taip pat bus pri
minti, jog tas pat ponas buvo 

i pardavęs Dr. Jonikaiči-ui mor- 
gičius, kurie ne jam priklausė. 
Už tai jis buvo ir i bėdą pa- 

i puolęs. Susideda Jefferson su 
dešiniausiu klerikališku elemen
tu.—N.

Detroit, Mich.
Kovo mėnesio įvyktai

Kovo 2 d., vakare įvyko kom- 
' fašistų kontroliuojamų trijų 
chorų koncertas po vadovyste 

■ V. Žuko. Publikos buvo neper- 
' daugiausiai ir ta pati susidėjo 
Į iš įvairių tautų girtuoklių.

Ceremonijai prasidedant, ant 
i pagrindų pro uždangą išlindo 
didelis tavorščius (turbut. but- 

' legeris) ir sako Į publiką: “Ger
biamieji draugai ir draugės, 

, kaip jau žinote šį koncertą ren
gia garsus Aido choras, ir jis 
ši vakarą parodys, ką gali”. Už 
valandėlės pakilo aukštyn už
danga ir jau matėsi tas “gar
susis“ “Aido“ choras, sus’ide-

1 dąs iš apie 50 ypatų. — Įvai- 
į raus amžiaus ir išvaizdos leidžiu 
ir džentelmonų. Na, ir suriko 
vis vienu balsu “Internaciona- 

, las“ dėl garbės švento Lenino 
.ir Stalino. Sugiedojo gerai; 
! mat, jau yra priprasta. O prie 
to da sugiedojo kitas tris gies
meles, kurių melodijoje nebuvo 
jokio muzikališkumo ir skam
bėjo labai panašiai j girinių šir- 

' šių choro melodiją.
“Tavorščių“ lenkų Harmoni

jos mišrus choras (irgi kon
troliuojamas komunist-faŠistų), 

j susidedąs iš apie 50 ypatų lei
džiu ir džentelmonų sugiedojo 
trejetą giesmelių. Jųjų gies- 

i mių melodija buvo labai panaši 
Į bažnytinę giesmę “šventas 
Dieve“.

Giedojo Amerikoj gimusių 
lietuvių “Ella May“ choras, ku-

i ris susideda iš 19 ypatų. Jiems 
giedant girdėjosi tiktai sopra
no ir alto balsai, o tenoro ir ba
sų nebuvo girdėti/

Ant pabaigos, bendrai visi 
,'trys miš'.ųs chorai sugiedojo 
rusiškai “Volga Boatman“. Iš 

į pradžių suriko labai garsiai, 
Į kuomet reik pradėti laba: pova- 
liai, o kai ties viduriu reikia la- 

I bai garsiai dainuot, tai jau gar
siau negalėjo išrėkti; baigiant 
dainuot balsus nuleido neblo- 

i ginusia.
O kai koncertas pasibaigė, tai 

prasidėjo paprastas šokis ir gir- 
tudkliavimas ir “gražios“ pra
kalbos po visus kampelius.

“Aido“ choras yra garsus tuo. 
kad kiekviename savo parengi
me atvirai pardavinėja svaigi
nančius gėrimus ir kalbama 
nešvarios kalbos.

“Aido“ choro mokytojas V. 
Žukas yra da jaunas vaikinas 
ir jo laukia graži ateitis kaipo 
dailės mj^Ietojo. Tačiaus jis 
yra geras girtuoklis ir munšai- 
ną braukia, kaip “veršis“ buizą. 
Ir jei jis nepaliaus girtuoklia
vęs, tai, jis niekada gerą vardą 
tarp gerų žmonių neturės.

« * >;«

Kovo 9 d., 2-rą vai. po' pietų, 
įvyko Lietuvių Pilietinio Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas. Se
nųjų narių dalyvavo daug ir da 
prisirašė 40 naujų. Iš pradžių 
susirinkimas ėjo ramiai iki da- 
ė(jo prie praeito parengimo ko
misijos raporto. J. Bimba ra
portavo aiškiai ir kiti komisijos 
nariai su jo raportu sutiko. Tik 
komunist-fašistai nesutiko, kad 
komisija savo pranešime pažy
mėjo, jog to vakaro gaspado- 
rius komunisPfašistas Zigmas 
Ramanauskas’ visai nesiskaitė 
su vakaro rengimo komisija, ir 
peržengė LPK. konstituciją bei 
kliubo metinio susirinkimo nu
tarimą. Mat, gaspadorius Z. R. 
kliubą įkišo Į munšaino bačku
tę. Kliubo nariai tuo labai pa
sipiktino, nes pirmiau L. P. K. 
parengimai niekados nebuvo su 
mūšai n u aplaistomi.

Kovo 9’ d. vakare įvyko “At
eities“ choro vakarienė, žmo
nių buvo susirinkę apie 100 ar 
daugiau. Vakariene buvo gera, 
—skanus valgiai ir jų užtekti
nai. Po vakarienės dainavo so
lo poni Zigmantienė, poni Ma
tulaitienė ir “Ateities“ choro 
mokytojas ponas J. Lengvinas. 
Susirinkusiems jųjų* dąinos’ pa
tiko, nes jųjų visi)WlŠai gerai 
muzikališkai skamba. Taipgi 
dainavo duetą L. Tvaska ir P. 
Janulaitis. Išėjo nekaip. Dai
navo ir pats “Ateities” choras 
keletą dainelių po vadovyste p. 
J. Lengvino. Vėliau buvo šokiai 
iki 12 vai. nakties’. Užsibaigus 
vakarui, visi svečiai skirstėsi 
kas sau pilnai patenkinti.

Kovo 9 d. įvyko .raudonųjų 
fašistų ALDLD. 52 viešos dis
kusijos temoj “Kaip greit įvyks 
bolševikiška revoliucija Suvie
nytose Valstijose“. Šaukė vi
sus tose “garbingose“ diskusi
jose dalyvauti. Dabar žmonės, 
buvę tose diskusijose, pasakojo, 
kad komunistai nutarė taip, 
kad trumpoj ateityj ir neišven
giamai Įvyks bolševikiška re
linei ja. Mat, turbut, tie, musų 
raudonieji fašistai nujaučia, 
jog Detroito švaresnioji lietuvių 
visuomene jiems gali pasakyt, 
kad tarp musų jums nėra vie
tos. 

*»• ♦»»
Prieš kiek laiko man teko su- 

žinot, kad neperseniai ir vėl 
vieną lietuvišką komunistų šei
myną aplankė “garnys“ ir pali
ko juodą “lietuviuką“. Taigi, da
bar šiam didmiestyj turime jau 
du juodus “lietuviukus“. Vadi
nasi, musų komunistai pradėjo 
maigyti lietuvių tautą. Jei apie 
tai sužinotų “lietuviški popie
žiai” V. Kapsukas ir Angarietis, 
tai, be abejonės, jie atsiųstų 
švento Lenino plaukų kaipo do
vaną už tokį karžygiškumą.

Kovo 25-29 dd. įvyko kunigo 
M. X. Mockaus bedieviškos pra
kalbos. Jas rengė Detroite/ be
dieviai. Jis gerai papešiojo die
vus ir velnius ir Rymo kunigė
lius bei šventąsias Kristaus se
sutes. Aš patariu visoms lie
tuvių kolonijoms surengti ku
nigui M. X. Mockui prakalbas, 
o ypatingai katalikams, ir jei 
b'ile geras ir grlešnas katalikas 
išklausys kunigo Mockaus nors 
tris prakalbas, tai, be abejonės, 
po mirties eis į dangaus kara
lystę— X. W. 11.

Winnipeg, Kanada I
Mėto vaikus.—Sumažėjo statybų

Neseniai čia vėl pasikartojo 
keista istorija. Prieš kiek lai
ko “Naujienose“ buvo # rašyta, 
kaip lietuviai pakliuvo i bėdą už 
palikimą traukinyj savo vaiko. 
Jie tapo nubausti kalėjimu, o 
paskui bus deportuoti. Dabar 
įvyko vėl panašus atsitikimas. 
Kovo 28 d. Canadian Pacific 
traukinyj, kuris ėjo nuo Ra
miojo vandenyno i Winnipegą, 
rasta penkių savaičių vaikas. 
Vaikas buvo Įdėtas i medinę dė
žutę ir užkaltas, lyg kokis siun
tinys. Važiavusieji pasažieriai 
išgirdo vaiko verksmą. Iš pra
džių jie nesuprato, kame daly
kas: verkia vaikas, o jo niekur 
nesimato. Tik po kai kurio lai
ko jie dasiprotėjo, kad verks
mas eina iš dėžutės. Tuoj tapo 
pašaukta konduktorius. Atida

Nepaprastas Camel cigaretų populiariš- 
kumas yra tai to sveiko nusistatymo pa
žymėjimas.

rius dėžutę, pasirodė penkių sa
vaičių vaikas, šalia jo gulėjo 
didelis butelis pieno ii raštelis. 
Raštelyj pasakyta, kad pagei
daujama, idant vaikas butų ati
duotas salavėišiams auginti. Esą 
splaveišiai jau pasirūpins ir vai
ką tinkamai apšviesti.

Policija dabar veda kvotą ir 
ieško asmens, kuris' tą vaiką 
paliko. 

>:< ❖
Statyba šiais metais pas mus 

žymiai sumažėjo. Praeitais 
metais iki kovo 28 d. buvo iš
duota permitų trobesiams staty
ti už $1,736,100. šiais metais 
per tą patį laiką išimta permi
tų tik už $1,256,500. Tai pusė
tinai didelis sumažėjimas. O iš 
to aišku, kad ir bedarbių yra 
daugiau.—N. S.

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

perskaitykit kas parašyta

ANTROJ šio pakelio pusėj žodžiai vis tą 
reiškia, ką sako. Jokių “extrų,” kurie ne
prisideda pagerinti rūkymą, prie Camels 
kainos nedadėta. Tik kuodaugiausiai rū
kymo — pasitenkinimo, ką moderniškas 
mokslas gali į cigaretą Įdėti.

Tas pasakymas buvo pirmutiniam 
Camel padarytam pakely ir kiekvienam 
iš milijonų Camel parduotų nuo tos die
nos pakelių iki šiai dienai. Kuomet tai 
buvo pirmiausiai parašyta, kiti cigaretų 
išdirbėjai duodavo vėliavukes, aktorių 
paveikslus, bolės lošėjų paveikslus veik 
bet ką, kas galėtų rūkytoją Įtikinti, kad 
jis už savo pinigus gauna ką nors “extra.“ 
Camels išdirbėjai tikėjo, kad rūkytojas 
nori cigareto parduodamo griežtai pagal 
jo nuopelnų, visą kainą Įdedant Į jo geru
mą — cigaretą, padarytą iš tokių tabakų 
— ir taip tobulai maišytų — tokių nuno
kusių — taip kvepiančių — kad jis lai
mėtų sau vietą.

QAMELS
malonumui

Don’t look for premiumsor 
coupons^as the cost of 
the tobaccos blended in 
CAMEL Cigarettes pro- 
hibits the ūse of them.

* 

manufacturld~|
R.J. REYNOLDS TOBAQ 

WINSTON'SALEM.N.cAb

r «0 Ins*?
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Toronto, Ont.
Paskaitos1

ėjo neblogiausiai; tik jaunimui 
reikėtų tuo domėtis daugiau, o 
ne sulindus į kokius ’ten “ur
vus“ laikas be naudos leisti.

—S-gos korespondentas.
Kovo 22 d. Toronte Įvyko 

Jaunimo Sąjungos surengtos 
paskaitos, j kurias buvo atsilan
kę pusėtinai publikos. Kalbėjo 
P. Stukas. Kalbėtojas pradėjo 
savo temą įspūdingai (tema bu
vo “Jaunimas ir jo idealai“), 
bet išvados aiškios nepedare ii 
be to vieną, ir tą patį du syk 
kartojo. Antras kalbėtojas J. 
Srugis kalbėjo temoje “Tikyba“. 
Kalbėtojas skaitė atskirus para
grafus iš Biblijos ir vėliaus juos 
kritikavo. Be to, kalbėtojas be
veik visą laiką kalbėjo apie 
peklą. Kadangi jis nieko ori 
^inalaus nepasakė, tai klausyto
jams truputį nusibodo, nes už
sitęsė iki 12 vai. nakties. Po 
kiekvieno kalbėtojo kalbos buvo 
paklausimai, o vėliaus diskusi
jos. Vienu žodžiu, paskaitos iš

Apverskit šitą 
pakelį kitu šonu 

ir

Neieškokit dovanų ar kuponų, dėl 
to, kad tabako kuris randasi 
CAMEL Cigaretuose kaina nelei

džia jų naudot.

START SAVING 
VVRAPPERS
INOWi

EXTR A
\ PREMIJŲ

VERTĖS

Sekite šį laikrašti 
dėl pranešimų 
—NEUŽILGO

Kl RK’S
i American Family 

Soap and Flakes

© 1930, R. J. Rtyaofdi Totacce 
Cotnpaay, Wituton-Salan, N. C.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Painiava taksavime nekilnoja
mos savasties

Prof. Simpsono tyrinėjimas
Kodėl gi leista daryti 

bes su taksais?
Visų pirma, jos leista 

todėl, kad piliečiai nieko
aiškaus apie taksavimą jų 
vasties nežinojo.

'teisybė, Illinois valstijos įs

sams’ Čikagoje 1927 metais bu
vo 36 nuošimčiai marketo kai- 

i nos. Jeigu to ar kito piliečio 
savastis buvo Įkainuota įtiek 
nuošimčių, tai jie neturėjo pa
mato aimanuoti, ba įkainavi
mas buvo teisingas.

Bet ką surado Simpson? Ogi 
ve ką. Kai kurių piliečių savas
tis buvo Įkainuota taksams 
daugiau, kaip 100 nuošimčių 
jos marketo kainos. O kbLų vė. 
mažiau, negu 1 nuošimtį. Simp
son surado aršiausios nelygy 
bes, aršiausios neteisybes įkai
navime. Gi dėl to — neteisy
bės ir1 taksų mokėjime..

Paaiškinsiu tai pavyzdžiu. 
Lai būna dvi nekilnojamos sa-1 
vastys. Kiekvienos marketo kai
na po $10,000. Bet viena jų 

'įkainuota taksams 100 nudšim-1 
* t,. čių, o kita tik 10 nuošimčių, isumą, o greta — tos sa-;| Reiškia, taksams viena jų yra 

verta $10,000. o kita tik $1,000.! 
Dabar taksu lai uždės ūbiems 1 
po 5 nuošimčius. Rezultatas pa-

Simpsono studijos
/ukty Prof. Simpson, visų pirma, 

I patyrė tikrą marketo kainą 
daryti 6,445 namų, parduotų Čikagoje 
tikro, vienų metų bėgiu (nuo lapkri- 

sa- čio 1 dienos 1924 m. iki liepos

KAS BUS NEDĖLIOJ g
Marųuette Parke g
68th ir Washtenaw &

:x:[Reikia pastebėti, kad šiuose 
straipsneliuose kalba eina tik 
apie taksavimą nekilnojamos 
savasties, nes dėl to ir kilo er- 
mideris].

Sulig 
mais, 
savasties 
siems1 piliečiams.

Ką tai 
pavyzdžiu, 
turiu lotą 
už jį man 
tams taksų. Tai jums, kurie tu
rite lotą vertės 1,000 dolerių, 
teks mokėti taksų $10 metams. 
O jeigu kuris iš musų turės' lo
tą vertės 10.000 dolerių, tai, 
sulig Įstatymų reikalaujama ly-; 
gybe, teks jau mokėti taksų | piliečiams 
metams $100. 
valstijos Įstatymai reikalavo ir niekam nepasakoti apie padary-Į

i dienos 1925 m.).
Paskui Simpson patyrė, kiek 

iš viso parduotos savastys bu
vo Įkainuotos taksams. Jo tyri
nėjimas parodė, kad šių namų 
įkainavimas -r- bendra suma — 

! taksams buvo tiktai apie 32 
nuošimčių jų marketo kainos.

Toliau, prof. Simpson peržiu
rėjo, kiek kainuota kalbama 

j savastis taksams per penkerius 
'metus' (1923, 1924, 1925, 1926 
i ir 1927 m.)

. . ! Kada tai padare, tai vėl iš-
kJt iems Į na^rjn-jo visos Čikagos nekilno- 

. taksus, I jaujos savasties taksoms ikaina-1
Kitaip sakant, t tai politikieriai įgrąsmdavo juos vįrno

ikiI šiol reikalauja kad taksų už | tų -malonę”, šie ir tylėdavo, Simpsono tyrinėjimas
nekilnojamų savastį visi mokij kad nepadaryti nesmagumo nė, v;sapusis> nuodugnus.
tų vienoki (proporcionaliai) sau, ne “geradariams“ politikie-1 
nuošimtį. i riams.

Galima butu nurodyti, kad1 ,.L ..
toks įstatymas esąs neteisiu-1 .I neaiški, 

i tirti, kaip 1 
dalykai su taksais1, šiai užduo- 

linti nemokamą iAbandymą I , „-| 1„4: Į C*iai, rodosi, (laUgiaUSia pasitai-
Ncžinrint kokiame klimate KH piluyvl. KT z • .. 1............  i . «i . z 1 navo Northwestern universiteto Vienok jau per eilę metų nu-l „ . TT . t o. i,. , , x-i • n t i profesorius. Herbert 1). Sinip-’žiūrėta, kad Čikagoje, Cook pa- ‘ . .. M __ . ,. . . . .. . son. jamos savasties įkainavimo tak-1

Taksų klausimas Či 
kagoje ir Cook 

paviete
(Tęsinys)

Buvo nurodyta jau, 
Southsidės, Westsidės ir North- 
sidės biznieriai reikalauja įsta
tymų, kurie sutvarkytų taksų 
painiavą Čikagoje ir Cook pa
viete. To paties reikalauja kai 
kurios kitos piliečiu grupės.

Kodėl gi atrodo nebetinkanti 
taksaviino sistema, kuria nau
dotasi iki šiol?

kad

Illinois' valstijos jstaty- 
taksavimas nekilnojamos tatymai reikalavo ii- reikalauj ■. 

turi būti lygus vi- skelbti viešai davinius, kiek ku
riam piliečiui uždėta taksų. Jei 

reiškia? Paaiškinsiu į tie daviniai butų buvę skelbia- 
Daleiskime, kad aš 

vertės 100 dolerių ir 
tenka mokėti1 $1 me--

mi viešai, tai butų buvę galima [ 
pastebėti kam taksų uždėta 
per daug, o kam per mažai.

Bet per 30 metų kalbamų da
vinių viešai neskelbta, 
faktinai, niekas ir 
kiek to ar kito piliečio 
nai moka taksų.

Be to, kąi tiems ar 
nu mušdavo

Taigi, 
nežinojo.!

kai m y-,

:T:

:Y:

Skaityk 
Rytojaus 
“Naujienas”

Vieta 
Laikas 
Žmones

BUS PASKELBTA

Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

Dykai išbandymas metodo, kurj kiek
vienas gali vartoti be jokiu ne- 

smagumų ir sugaišimo laiko.
Nfe« turime metodu suvaldymui i---------

ir mes norime, kad jus iAbandytumet ji mu
sų kaitai*. Nežiūrint ar jūsų liga yra užsl- 
penėjusi, ar tik nesenai i6sivy»Aiuši. ar ji 
yra tuotarpinė ar chronlAka Asthma. jus tu- j 
rėtumet i Asisinsdinti 
musų metodo. 1 ______  ____ ..__ _______
jus gyvenate, nežiūrint kokia yra jūsų am
žius ar užsiėmimas, jeigu jus kenkiate nuo 
asthma. musų metodas turtėtų pagelbėti į 
jums.

Mes ypač norime pasiųsti tiems, htirių Ii-Į . .
tra esanti bevilti, kur visokios formos jkvč- yiete 11' Visoje Illinois Valstijoje 1 puotojų, emirAkimų. opiumo preparatų, ra- J J J
rai, “patentuoti rukimai” ir t. t., nedavė | 
pasekmių. Mes norime parodyti kiejevie-1 
nam, musų kaAtals, kad musų metodas dau- ‘ 
gely atsitikimų paAalins visokį sunki) kvė
pavimą. visokį Anlokimą ir visus tuos bai
sius paroksizmus. 

šis nemokamas pasiūlymas yra perdaug 
svarbus, kad praleisti ji nors vieną dieną. 
Rašykit dabar ir pradėkit metodą tuojaus. 
Nesiųskit pinigus. Tiktai pasiuskit žemiau 
telpanti kuponą. Padarykit tai šiandie.

Ir kas pasirodo? Nagi pasiro- sjro(jyS toks, kad vienas pilietis
i.de, kad, pavyzdžiui, 1927 me- 

•t padėtis atrodė keista.1 tais, visa Čikagos nekilnojama 
Sumanyta pagalios pa- ( savastis taks'ams buvo įkainuo- 

tikrenybėje klojasi ta apie 36 nuošimčius (35,9%) 
’■ jos marketo kainos.

i 
Nelygybė taksavime

Reiškia, bendra skalė nekilno-

turės sumokėti $500, o kitas 
tik $50. (Bus daugiau).

čikigietis

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) * 

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

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybe ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtni« reikalais meldžiame 
atsilankyti j offisą 2621 West 71st St

Office Hemlock 0367, Res. GrovehilI 1680

DYKAI BANDYMO KI PONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.

1427 J Frontier Bldg., 402 Niagara 9t„ 
Buffalo, N. Y.

Prisiųstai t dykai ISbandymut Jūsų 
metodų, adresu

Tek' l>afayette 7139
Studebaker ir 

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Nuo 8 v. lyto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Balandžio 4 ir 5

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Kibitzer”
Dalyvaujant

HARRY GREEN, MARY 
BRIAN

1 aiDO

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komHlja 
KaJhančio» tini o*

AMhma «as- Bet ki? pagysi — įstaty- i

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Spin- VELYKOS ARTINASI
vanos

ir visokių

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Turime naujausios mados ir visokios rųšies 
spalvų kailiukų dėl moterų ir merginų 'dė
vėjimui amt kaklo. Prekes parduodamos pri
einama kaina.
Tik biskį įmokėjus už tavorą, palaikysime 

jį kol jums bus reikalingas.
Dykai valome ir taisome dėl kiekvieno pir
kėjo pirktą pas mus tavorą. Atsineškit šį 

skelbimą, gausit 5% pigiau.

mas, kol jis merą panaikintas 
pasilieka įstatymu. Jis ir 'ten

šis 
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes puo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neuritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA. 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis ,gydy-
, ‘7 ____  ___ _j

šaknimis. Tai yra vienatinė

ntl VVEVGHT

asosoriai nesilaikydavo Įstaty-; 
mų reikalaujamos lygybes tak
sus uždėdami. Patirta tokių da-, 
lykų :

Štai du kaimynai. Jie turi 
vienodus namus, kuriuos statė 
vienas kontraktorius, iš vieno
kios medžiagos, sulig vienu pla
nu. Namai vienodai užlaikomi. 
Bet taksus kaimynai moka ne
lygius. Vienas, sakysiu, turi 
mokėti metams $150. o kitas 
tik $50 arba ir mažiau. Tai jau 
aiški nelygybė.

Arba ve kitas pavyzdys. Da- 
leiskime, kad aš susilaukdavau 
taksų bilą, kurios suma siekda
vo $150. Aš atsilankydavau pas 

. Paduoda- 
kiek laiko 
kad mano 
penkiomis 

Reiškia, 
tik $100.

politikieriui

tam tikrą politikierių 
vau jam tą bilą. Po 
gaudavau pranešimą, 
bila yra sumažinta 
dešimtimis dolerių, 
man tereikės mokėti 
Už “patarnavimą
sumokėdavau kokius 25 dole
rius arba prižadėdavau pasidar
buoti jam rinkimų laiku.

Prisipažinsiu, kad aš tokių 
“triksų” nedariau, ba jokios 
nekilnojamos savasties neturė
jau ir neturiu. Bet buvo dau
gybė piliečių, kurie naudojosi 
politikierių “pagelba”.

Aišku, kad toks naudojimąsi 
politikierių “pagelba” buvo prie
šingas įstatymas, buvo panašus 
suktybei.

Look! Dotb
VotIMmtr AMERICAS 

BIGGESTz 
SELLER/

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NORMAL 5150

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day By Vincent Lopez)

0*3 SOCH. A. CAV, <£OLCy, MOčd 
caa3 AJė'Ooe eeec ■sapv.
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Telephone Roosevelt MOT
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AUSTRALIJOS DARBININKŲ VALDŽIA

Australijos žmonės prieš kiek laiko išsirinko dar
bininkų valdžių. Ji turi parlamente absoliučių daugumų, 
todėl ji gali vykinti savo programų. Kiek iš spaudos 
pranešimų matyt, tai pamatinis to programo principas 
yra: rūpintis neturtingųjų klasių padėtim ir mažinti 
karo išlaidas.

Autralijos darbiečių valdžia jau pravedė įstatymų, 
kuriuo pagerinama bedarbių apdraudos sistema. Dabar 
ji laipsniškai vykina nusiginklavimų. Šita kryptim jau 
yra padaryta keletas svarbių žinksnių. Tapo panaikin
tas privalomas kareiviavimas; Australijos armija dabar 
susidės iš savanorių. Ta armija tapo sumažinta: vieto
je 47,000 joje bus 35,000. Be to, žymiai siaurinama iš
laidos ir armijos bei laivyno mokykloms.

Šitos darbiečių reformos reiškia didelį palengvini
mų kraštui ir kartu geresnį rytojaus užtikrinimų be
turčiams.

Amerika irgi galėtų eiti tokiu pat keliu, jeigu čia 
butų labiau apsišvietę ir susipratę darbininkai.

DARBO IR KAPITALO KONSKRIPCIJA

Jungtinių Valstijų kongresas svarsto rezoliucijų, 
kuria suteikiama prezidentui galia paskelbti vyrų ir 
kapitalo konskripcijų karui atsitikus. Po aštrių ginčų 
iš tos rezoliucijos buvo išbrauktas punktas apie darbi
ninkų konskripcijų pramonės reikalams karo metu.

Tas išbrauktasis punktas rodo, kad rezoliucijos au
torius norėjo įvesti karo metu privalomų darbų darbi
ninkams. Tai butų aršiaus, negu kad buvo sovietų Ru
sijoje “karinio komunizmo“ laikais. Trockis, kuris su
manė ir bandė įvykinti darbo militarizacijų, rėmėsi bent 
tuo, kad industrijos įmones tenai jau buvo paėmusi į 
savo rankas valdžia; “draftuotas“ dirbti toje arba ki
toje įmonėje darbininkas tarnavo valdžiai, o ne priva
tiniam kapitalui. O čia norėta uždėti darbininkams pa
reigų dirbti, paliekant pramonę privatinio kapitalo ran
kose.

Valdžia, vadinasi, verstų darbininkus dirbti, o ka
pitalistai iš to pelnytųsi! Tai butų tikra baudžiava.

Net ir kongresmanai suprato, kad tai jau perdaug, 
— nors paprastai jie nedaug tepaiso darbininkų reika
lų. Ir tas rezoliucijos punktas buvo pašalintas.

POLITIKA — VARŽYTINES DEL “DŽIABŲ“

Dabar yra rinkimų kampanijos laikas Chicagoje ir 
daugelyje kitų Amerikos miestų. Kandidatai į įvairius 
ofisus išsijuosę atakuoja kits kitų, patys save girdami 
ir žadėdami balsuotojams visokių gėrybių.

Bet ta kova tikrumoje yra tik varžytinės dėl šiltų 
vietų, dėl progos imti “graftų“ arba dėl asmeninių am
bicijų. \

Amerikos politikoje, deja, principai seniai yra iš
nykę. Republikonai nuo demokratų skiriasi tik vardu, 
o jų platformose jokių skirtumų nebėra. Nėra skirtu
mų dėl tos paprastos priežasties, kad tos partijos tik
rumoje jokių platformų nepaiso.

Republikonai yra viena klika, norinti “džiabų“, o 
demokratai — antra. Ir niekas kitas, kaip “džiabai“, 
nerupi nei vieniems, nei antriems.

Kuriuo budu kandidatai stengiasi gauti piliečių 
balsus? O ve kuriuo: ateina kandidatas pas kokio 
nors klpubo lyderį arba pas šiaip įtakingą publikoje 
žmogų ir sako jam: Agituok už mane; jeigu aš busiu 
išrinktas, tai tiek ir tiek “džiabų“, kurių paskyrime aš 
turėsiu balsų, teks tau ir tavo bičiuoliams. ’

Juo vieta, j kurių kandidatas “runija“, yra stam
besnė ir juo daugiau “džiabų“ priklauso nuo asmens, 
kuris jų užima, tuo jisai savo pasiulymu gali patraukti 
į savo pusę daugiau rėmėjų.

Bet tas, kuris jau turi urėdų, šituo atžvilgiu yra, 
žinoma, daug geresnėje padėtyje, negu tas, kuris dar 
tik į jį skverbiasi. Tas, kuris yra valdžioje, jau turi vi
sų. “mašinų“, kuri jo naudai dirba. Ji susideda iš žmo
nių, kuriems jisai išdalino “džiabus“, ir dabar jiems 
rupi, kad jų “geradėjas“ butų vėl išrinktas. O kandi
datas, kuris dar neturi vietos, gali savo rėmėjams tik
tai žadėti tų, kas jam dar nepriklauso. Jam tenka to- .....’ . • .............. . i • i.’l.n..

kad jisai yra stiprus ir gali laimėti varžytines su savo 
oponentu.

Neretai būna taip, kad kandidatas išleidžia rinki
mų agitacijai kelis kartus daugiau pinigų, negu išneša 
ta alga, kurią jisai tikisi gauti, kai bus išrinktas. Aiš
ku, kad jisai turi tuos pinigus iš ko nors gauti ir pas
kui už juos “atidirbti’1’, patekęs į valdišką vietą. Vadi
nasi, rinkimus laimėjęs, jisai yra priverstas tarnauti 
ne balsuotojams, kuriems jisai davė visokių prižadų 
rinkimų kampanijos metu, bet tiems asmenims arba 
interesams, kurių pinigais buvo vedama jo agitacija.

Arba kandidatas gali pasiskolinti pinigų agitacijos 
reikalams. Bet tuomet, kai žmonės jį išbalsuoja, jisai 
turi surasti, be savo algos, da ir kitų “uždarbio“ šalti
nių. Tie šaltiniai dažnai yra labai abejotino švarumo, 
kaip antai: kyšių ėmimas, “protekcijos“ pardavinėjimas 
piktadariams, ir t. t.

Politika Amerikoje pasidarys švaresnė tiktai tada, 
kai žmonės, kurie nėra suinteresuoti “džiabais“, mokės 
organizuotis ir vadovautis savo protu.

Kodėl Lietuvoj nešaukia seimo
Juozas Pronskus

Lietuvos Respublikos Steigiama
sis Seimas

Gražiausią Lietuvos pavasario 
dieną, gegužės 15 d., 1920. m., 
laikinojoj sostinėj, Kaune, bu
vusios gimnazijos name, susi
rinko visos Lietuvos Steigiama
sis Seimas, išrinktas nuo visų 
partijų, kurios prieš tai Lietu
vą apgynė ■ nuo lenkų, bolševi
kų, bermontininkų, koičakininkų 
ir kitokių invazijų. Balsavimuo
se, kurie įvyko sulig Vilniaus 
Seimo nustatytos demokratinės 
rinkimų tvarkos' balandžio 14 ir 
15 d., dalyvavo 85 nuošimčiai 
visų krašto gyventojų, o dauge
ly apygardų net ligi 92%. Net 
tų laikų Europa stebėjosi nepa
prastu Lietuvos liaudies politi
nio susipratimo laipsniu. Tik 
šiandien tie. kurie dar tada avis 
tebeganė, gali biauroti tą didį 
visos tautos žygį, laisvai pasi
reiškusį savo atvaduotoje šalyj.

Sulig apsišvietimo laipsnio, 
Steigiamasis Seimas susidėjo iš 
58% turinčių universiteto auk
lėjimą, 25% gimnazijos auklėji
mą ir 29% pradinio auklėjimo. 
Dabartiniai valdovai dažnai šai
posi, kad Lietuvos Seimai buvę 
ignorantų mitingai (!), ir ne- 
sugebėję valstybės reikalų su
prasti. Neatsakinėjant į liau
dies įžeidinėjimą, kuri, kaip 
matėme, pasauliui įrodė savo 
gilų valkty bingumą, reikia tik 
priminti, kas nenori pats žino
ti, kaip sunku buvo rusų oku
pacijoj lietuviams mokslas pa
siekti. Tad per pačius rinki
mus toks auklėjimo nuošimtis 
dar daugiau parodo, kaip Lie
tuvių liaudis mokėjo mokslą 
branginti ir kaip rimtai į savo 
Seimą žiurėjo.
Lietuvos Valstybės Konstituci
jos’, Steig. Seimo priimtos rug- 
piučio 1 d.. 1922 m. įžangoj yra 
išreikšta amžina padėka ir pri
pažinimas tautos prisikėlimo 
pionieriams ir jų žygiams, ir iš 
liaudies aspiracijų išausti vi
siems ateities amžiams šię 
dėsniai:

“...Lietuvos Tauta, dėkingai 
minėdama garbingas mvo sūnų 
pastangas ir kilnias aukas, Tė
vynei išvaduoti padarytas, at
stačius nepriklausomą savo Val
stybė, ir norėdama nutiesti 
tvirtus demoknatingus jos ne- 
priklausomam gyvenimui p>a.- 

grindus, sudaryti išlygas tei
singumui ir teisėtumui tarpti, ir 
patikrinti visų piliečių lygybę, 
laisvę ir gerovę, o žmonių dar
bui ir dorai tinkamą Valstybės 
globą, per savo įgaliotus atsto
vus, susirinkusius į Steigiamą
jį Seimą,... priėmė šią Lietuvos 
Valstybės Konstituciją:’*

Tai yra žodžiai visos Lietu
vių Tautos, pareikšti 92 nuo
šimčių krašto gyventojų per 
savo laisva valia, nevaržomai 
išrinktus atstovus. Kas kėsina
si prieš tuos žodžius, tas kėsi
nasi prieš tą Tautą, kurios pra
džia siekia ilgus dešimčius tūks
tančių metų, ir kas’ išvaikė Lie- 
. n •-----

tos amžių aspiracijas.
Bet tie, kurie tai padarė, sa

kosi geriau žiną, kaip tą Tautą 
reikia valdyti, ir kad ją reikią 
Valdyti, o ne leisti jai pačiai 
valdytis. Pažiūrėkime kieno 
naudai jie tai padarė.

Bendras Lietuvos politikos 
vaizdas po 3 metų 

diktatūros

Politiniai Lietuva pastaruoju 
laiku Vakarų valstybių laikoma 
kaip keista eksperimentų šalis, 
kurios nė istorija nepamokino. 
Valdžia bandė susiartint su1 kaž
kuriomis valstybėmis’, • ypač su 
Vokietija, Italija, sudarydama 
ypatingas sutartis su išimtino
mis privilegijomis. Italijai tos 
sutartys tiek tik reikalingos 
kad gali fašizmo agentai privi- 
legiuotai įvažiuoti. Pabaltija vis 
tebesilaiko atsargiai, Estija net 
visai Lenkijon nuvažiavo. Vo
kietija, gavus iš Lietuvos, ko 
norėjo: rinkas ir teisę koloni- 
zuotis, pati vėl apdėjo sunkiais 
muitais Lietuvos eksportą, eko
nominėmis stačiai blokados 
priemonėmis užšachavo Klaipė
dos uostą ir tuo budu veikia į 
paties krašto politiką.

Lietuvos politikos centru vi
są laiką buvo Vilnius, dabar ir 
Klaipėda, nors jau 7 metai, kai 
suglausta su Lietuva, vis dar 
tebėra, ir paskutiniais laikais 
ypatingai darosi, antru svar
biausiu politikos centru. Nebe- 
pamenu, kurios didžiųjų valsty
bių atstotas Tautų Sąjungoj 
yra Lietuvos delegacijai pa
šnibždėjęs kalbant dėl Vilniaus: 
“Kol kas imkite Klaipėdą, o kai 
Klaipėdą turėsite, Vilnius pats 
pareis”. Manau, čia pasakyta 
gana gili prasmė, tad juo labiau 
svarbu matyti, kaip Klaipėdai 
einasi.

Klaipėdos lietuvių 
b a 1 sa s

Klaipėdos krašto atstovas p. 
Juozapaitis, Liet. Valstiečių 
Liaudininkų suvažiavime, vasa
rio mėn. 25 d. pasakė karčių 
nusiskundimų, kad Klaipėda už
miršta ir Klaipėdos krašto klau
simas diena iš dienos darosi vis 
rimtesnis ir sunkesnis, ir to 
visa esą ar nematoma ar neno
rima matyti. Liūdniausia esą 
tai, kati Klaipėdos kraštas. dar 

niekuomet nėra buvęs tokioj 
tamsioj padėty, kaip dabar. Iš- 
rodą tartum tas kraštas’ Lie
tuvai yra kokia nepakenčiama 
našta, tuo tarpu vokiečiai ne
užmirštą nė vieno kaimo. Kai- 
kas manąs, kad Didžiosios Lie
tuvos lietuvių pagelba kraštas 
sulietuvės, tuo tarpu1 Didžiosios 
Lietuvos valdininkų vaikai 
Klaipėdos krašte jau patys pra
dedą vokietieti ir “Deuts’chland 
uber alles” giedoti! Nepalankus 
ūpas Lietuvai ypač paskutiniu 
laiku esąs išaugęs, ir dabar 
kraštas džiaugiasi, kad nors 
autonomiją turi nuo Lietuvos 
at si ru bežinoti. Juozapaitis pata- 
»in Ltnilitro nirma norfi 011.

sitvarkytų ir tada Klaipėdos 
(raštu susirūpintų.

Klaipėdos krašto pusiau val
diškas laikraštis “Memeler All- 
gemeine Zeitung” vasario 28 d. 
išleido Vytauto Didžiojo pami
nėjimui ypatingą priedą apie to 
krašto ir uosto pramonę ir su
sisiekimą. Leidinys, tiesa, pui
kiai sutvarkytas’ ir išleista 40,- 
000 kopijų; jame rašo visi to 
krašto aukštieji valdininkai ir 
yra aprašytos visos pramonės 
ir prekybos įstaigos. Bet upot 
nesimato , ir vedamajame skam
ba kelios visai pesimistinės’ no
tos. kaip tai: Pasakyta, kad 
laike 7 metų unifikacijos at
veju daugely atvejų padaryta 
arba pažangos arba atgaleigos, 
yptingai krašto žemės ūkis ir 
gyvulių ūkis jokiu budu nepa- 
rodęs suaugimo į bendrą orga
nizmą požymių. Vokietijos mui
tų karo paliaubos’ su Lenkija 
gresiančios Klaipėdos pramonei 
ir ukiui pavojum, ir įtik visiškas 
Lietuvos ūkio politikos pertvar
kymas galįs tą pavojų nukreip
ti. Tuo tarpu Vokietija, kaip 
matyti iš jos didžiųjų laikraš
čių “Germania” ir Karaliaučiaus 
“Allgemeine Zeitung” ultimatu
mų, atvirai grasina Lietuvai 
priešingais žygiais.

(Bus daugiau)

PASTABOS

nariams parodė ant kiek šitie 
melagiai yra žiopli. (

♦ # *
Kaip girdėt, tai komunistų, 

partija siuntinėja savo “kalbė
tojus” šmeižimui SLA. viršinin
kų ten, kur randasi SLA. kuo
pos. Iš kur jie ima pinigus tų 
“kalbėtojų” išlaidų apmokėji
mui? Galima numanyt.

Kaip žinome, pereitais metais 
komunistai surinko iš žmonių 
suvirš 3,000 dolerių aukų Lie
tuvos badaujančių žmonių šel
pimui, ir vėliaus visas tas au
kas — pasiglemžė! Pasiglemžę 
komunistai) surinktas aukas pa
sijuto, kad perdaug didelį skan
dalą padarė visuomenės akyse, 
tad jie bandė visuomenę įtikint, 
kad tas aukas jie padalys “mai- 
niėrių šelpimo komitetui” ir 
“priešfašistiniam komitetui”. 
Bet tai yra grynas’ blofas. Ši-

Prieš keletą metų lietuviškų 
komunistų “komisaras” Kapsu
kas iš Maskvos įsakė Amerikos 
lietuviams komunistams, kad jie 
turi “paimt SLA. į savo ran
kas”. Paimt — kaip? Reiškia, 
pasodint savo žmones į SLA. 
centrą. Bet kaip gi tu čia( žmo
gus savo ‘/draugus” ten paso
dinsi, kad SLA. centro viršinin
kus patys SLA. nariai išsiren
ka. Taigi, kad to atsiekus, čia 
jau reikia “darbuotis”.

Ir nuo to laiko (įsakymo) ko
munini ėmėsi už “darbo” pa
imti SLA. į “savo rankas”. Iš 
komunistų spaudos ir jų “kal
bėtojų” burnų niekinimai, šmei
žimai ir melai ant nekaltų žmo
nių. dirbančių organizacijai, 
pradėjo piltis, kaip iš prakiu
rusio maišo. O laike SLA. rin
kimų siuntinėjo SLA. nariams 
šmeižiančius SLA. viršininkus 
lapelius, girdami ir piršdamį 
nariams rinkti j centrą savo 
draugus ^progresyvius”.

' s;t *

Pereitais SLA. rinkimais ko
munistą partija išlindo viešai 
padiktuoti, kaip SLA. “turi elg
tis”. O pereitais metais, su
čiupta komunistų partijos cent
ro biuro išleistas lapelis su SLA. 
nario ir to biuro sekretoriaus 
J. Siurbos parašu, kuriame Siur- 
ba savo partijos narius griežtai 
ragina rašytis į SLA. ir jį už- 
kariaut-“laimėti”! Bet šiandien 
po akių faktas, kad komunistą 
savo melais ir šmeižimais ne
kaltų žmonių SLA. narių nesu-r 
klaidino. Juos pasekė tik labai 
maža dalis narių; tik tie, kurie 
dar nesupranta jų skymų.

I >’« ❖

šiuose SLA. rinkimuose, ko
munistai yra paleidę j “darbą” 
didžiausią šmeižikų šaiką prieš 
SLA. viršininkus. Ir kvailesnid 
melo iki šiol nebuvo skelbiama, 
kaip jie skelbia savo laikraš
čiuose ir lapeliuose dabar (ir 
tuos lapelius siuntinėja SLA. 
nariams), kad Pildomoji Tary
ba iš SLA. nori padaryt “in- 
surance komiihnijų”. Ir šitų 
melų skleidime šiemet komunis
tai jau ne vieni: jiems atsira
do ir pagelbininkas, tūlas Simo- 
kaitis (“inžinierius”), “Tribū
nos” “leidėjas”. Komunistai su 
Simokaičiu šitų melų skleidime 
apie S LA. .Pildomąją Tarybą 
pilnai sutaria nuo A iki Z.

Jeigu komunistai išsiskaitę iš 
Simokaičio “tribūnos” išsispaus
dino savo organuose ir lapeliuo
se. ligotos galvos’ pramanytus 
melus, ir jie juos naudoja kai
po argumentą prieš SLA. virši
ninkus, tai paliudija, kad jie 
tikri proto proletarai (ubagai).

“Tėvynės” num. 9 SLA. pre
zidentas p. Gegužis šitų melų

. * * ♦
Dėliai užpuolimo SLA. 57-tos 

kuopos’ “progresyvių” ant; cent
ro organizatoriaus Žuko, tai 
visupirmiasiai yra kaltas tos 
kuopos pirmininkas, kad jis pir
mininkaudamas tose prakalbose 
galėjo leisti tą užpuolimą.

J. Jusius, kuris’ dabar yra 
“progresyvių” kandidatas į iž
do globėjus, grasino organiza
toriui net “padaryti galą”!

Iš šito jau aišku, kas atsitik
tų. jei šitokio plauko žmones 
valdytų SLA.

—P. A. Deltuva (K-vis).

ATĖJO “Kultūros“ No. 2. 
Galima gauti “Naujienose“. 
Kaina 45c.
TĖ»VAI DŽIAUGIASI KAI KŪ

DIKIS GERAI MIEGA

tie jų “komitetai” juk yra jų 
pačių rankose! Ir jie tik tam 
yra jų sutverti, kad iš žmonių, 
mažai suprantančių jų skymus, 
pasižvejojus dolerių.

$ >|’S >ii

Taigi, galima numanyt, kad 
vardan Lietuvos baduolių ko
munistų planas iš kalno buvo 
sugalvotas pasipinigauti savo 
reikalams’, (nes kitokiais budais 
jau mažai dolerių surenka).

Pasiglemžę komunistai Lietu
vos baduoliams surinktas au
kas, šiandie 'turi už ką leisti 
visokius melų ir šmeižimų lape
lius prieš SLA. Pildomąją Ta
rybą ir siuntinėti savo agita
torius'.

❖ »i« *
Kad komunistai yra “mekani- 

kai” žmonių nelaimę išnaudot 
savo naudai, tai liudija iš pra
eities ir tas jų biaurus pasielgi
mas, kada jiė įkalinto darbinin
kų vado Mooney’s bylos vedi
mui rinko aukas. Pagaliaus, 
pats Mooney laikraščiuose pa
skelbė, kad nė jis’, nė jo gynėjai 
jokių surinktų aukų iš komunis
tų negauna. Ir jis užprotesta
vo prieš šituos šiulenus, kurie 
jo vardu žvejojo sau dolerių iš 
žmonių kišenių.

Jji »*t

Einant SLA. Pildomosios Ta
rybos rinkimams, kiekvieno 
rimtesnio SLA. nario pareiga 
yra apsnudusius narius kiek 
galint išjudint, kad jie daly
vautų Pild. Tarybos ir seimo 
delegatų rinkimuose. O komu
nistai su savo Kvailioniais ir 
visa šmeižikų šaika iš savo 
šmeižimo tiek laimės, kiek Zab
lockis ant muilo...

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirode jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

PERSIVALGYMAS 
GREIT SENDINA
Kraujas dvejopai veikia. Jis ima. 

nuo skilvio sienelių maisto daleles 
ir išnešioja po visa kuna. Jis yra 
taipgi ta srove, kuri nuneša nusidė
vėjusias dalis. Abi funkcijos reika
lingos dėl geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jei kraujas apsunkinamas 
maistu, tai jis negali pašalinti susi
kimšimu, pasidaro užterštas ir ne
sveikas.
TRINERIO KARTUS VYNAS

gelbsti kraujui apsivalyti, pagreitina 
virškinimą ir gaivina visą kūną. Tai 
geriausias tonikas pavasario metui. 
Visose aptiekose. Sempcliai nuo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dept. 24

Vardas ...................................................
Adresas ...................................... ...........

M. P. Kaplan Telefonai
J. Koniaiko Humboldt 4532-0506

KAPLAN BATHS
RUSIŠKOS-TURKIŠKOS PIRTYS 

ir visokios rūšies maudynės-vanios 
Atdara dieną ir naktį 

Moterų pirtys atdaros iki 10 v. vak. 
1914-1916 W. Division St. 

arti Robey St.

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, <t. y. dėkite ant 
Baloto kryžiukus ties šiais vardais; S. Gegužis, A. Mikalaus
kas, P. Jurgeli u tė, K. P. Gugis, M. A. Raginskas, 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.

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

Einant j kuopos mitingą, kuriame įvyks balsavimai, patar
tina aukščiaus paduotą Baloto formą pasiimti, išsikirpus iš

No. 1 
Ant Pre

zidento

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

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

No. 2 .. X.
Ant Vice-

Prez. P, J. Petronis, Chicago, 111. . . . . . . . . . . . . . . . . .
No. 3 

Ant Sek
retoriaus

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

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

...x.......

No. 4 
Ant Iždi

ninko

K. P. Gugis, Chicago, 111...............................
B. Salaveičikas, Chicago, III........................
J. Tureila, VVaterbury, Conn........................

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

No. 5-6 \ 
Ant 
Iždo 

Globėju 
Balsuokit 

už du

M. A. Raginskas, Plymouth, Pa................
J. Januškevičius, Hartford, Conn...............
D. G. Jusius, VVorcester, Mass. .................
L. Joneikis, Ix?e Park, Pa...........................

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

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

No. 7 
Ant Dak-

✓ tr.-Kvot.

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

Dr. M. Palevičius. Detroit. Mieli.

.......x.......

skleideiams atsakydamas. SLA. laikraščio.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

skaito, ponia Barčius, Vaišvi
la, Liiidkevičius, Šimkus ir ki
ti. Kasto.

Iš Politikos Lauko

jautria kalba.
P-nas Aleksas Misevičius p> 

aiškino, kad programą išpil
dysiu trijų chorų nariai—Biru
tės, Vyčių ir Vaidilų.

Pirmąją ir ilgiausių dailj iš
pildo; Birule, vadovaujama p.

rausiko operos “Egle, žalčių Įėjo pastebėti .riškiau'sią to cho-

“Margučio” vakaras
Seni ir jauni, visi rengkitės 

6 d. balandžio i ‘“Margučio” 
koncertą. Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted St.

Čia išgirsit tą. ko negirdėjot, 
ir pamatysit tą, ko nematėt. 
Nes tai bus vienas iš rimtai 
juokingų parengimų. Dalyvaus 
apie tuzinas žymiausių vietos 
dainininkų-kių. Musų mėgiama
sis “Dzimdzi-Drimdzi”, “ponas 
‘Margučio’ redaktorius ir artis
tas Vanagaitis”, bus kartu vie
noje asaboje ir krės visokias 
“fones” kaip iš maišo. Artistas
J. Olšauskas, nors, tiesą pasa
kius, jis yra didelis grinoriuĄ 
bet šiam koncerte žada pasiro
dyti kaip senas amerikonas', ku
rio amžius skaitomas nuo to 
laiko, kada gimė “Dzimdzi- 
Drimdzi”.

Dail. M. Šileikis nupiešė spe
cialiai “Dzimdzių” spalvos de
koracijas. Bus nepaprastai Įdo
mu pamatyti kokios spalvos’ yra 
“Dzimdzi-Drimdzi“.

P-as Vanagaitis šitam vakare 
žada būt labai rimtas, o vieto
se net nuliūdęs, nes po Velykų 
ketina eiti i moterystės stoną. 
Reiškia, dalykas nepaprastas. 
Ar ne?

Viską sukrovus i daiktą, ant 
pat galo lieka pasakyt rimtai, 
kad “Margučio” rengiamas va
karas užsipelno paramos. Va
nagaitis mus vaišina su savo 
linksma muzika ir dainomis jau 
keletą metų. Jis dirbo ir dirba 
musų scenoje su visais ir vi
siems ir todėl mes visi turim 
paremti šj vakarų. Jis nieko 
kito iš musų nereikalauja, tik 
prašo atvykti 6 d. balandžio i 
kalbamų vakarų.

Aš busiu, atsivesiu ir savo 
Ližę. O kaip tamsta — ar bu
si? Nepamiršk! —Kazys.

Eugene 1). Sullivan, kandida
tas Municipal Court teisėjo 
vietai.

šiandie jis turi ofisą, kaip ad
vokatas, kartu su adv. K. Gu
gių, 127 North Dearborn st.

P-nas Sullivan yra gabus a<L 
veikalas, turįs eilę motų paty
rimo kriminališkuose teismuo
se, nes ilgą laikų buvo Assist- 
ant States Altorney.

Kandidatas Eugene I). Sul- 
i’ivrin yra teisingas ir sąžinin
gas žmogus, energingas vyras, 
gerai pažįstąs teises. Kaip kan
didatas municipalio teisėjo vie
lai, jis pilniai atatinka jai.

Del Eugene I). Sullivan kan
didatūros teko kalbėtis su p. 
Gugiu, kuris pareiškė, kad jis 
•gali rekomenduoti lietuviams 
balsuoti už Eugene D. Sullivan 
balandžio 8 dienų.

Koncertas Mikui 
Petrauskui

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį lietuvių 

radio 'programas, kurį rengia 
Jos. E. Budri.ko korporacija, 
buvo padidintas viena e\li i va
landa. Pirma valanda, nuo I 
ki 2, iš žinomos sloti<% I 

buvo įvairi ir gci i 
Teko vėl girdėti n.

lai jau turėjome koncertų 
komp. 'Mikui Petrauskui pa
gerbti ir su juo atsisveikinti. 
Nes p. Petrauskas mano neto
limoj ateity išvykti Lietuvon 
ir ten jau pasiililkti.

Kaip paprastai dienai ir dar 
muzikaliam sezonui baigian
tis, lai trečiadienio koncertas 
sutraukė, galima sakyti, labai 
daug publikos. Čikagos lietu
viai suprato koncerto svarbą 
ir susirinko visi, kam lik ap
linkybės leido.

Pinu koncertui pr?.sidčsiant, 
P« trauski s prabilo į pu'b- 

’iunpą, bet nuoširdžia,

Steponavičiaus. Natūralu, kad 
Birulei įteko didžioji programų 
dalis. Nes ji, kaip vienas “Nau
jienų” korespondentų pastebė
jo pirm koncerto, yra* juk 

Petrausko duktė.
Pirmą koncerto numerį 

išpildė trys birutie'tės — p-lės 
Stradomskuitė, Berkiutė ir 
Skeveriutė. .Jos sudainavo, ypa
tingu švelnumu, |p. Petraus

ko dainas: “Ant kalno karklai 
siūbavo”, “Valkams” ir “At
neša dėdė kulk ulių viedrų”. 
Prie piano p. Bijanskas.

Antrais numeris. P-nas .1. Ro
manas, tenoras. .Jis sudainavo 
“Kaitink šviesi saulute” ir 
“Jausk ir Mylėk”.

Trečias. Duetas p-lių Stra- 
doimsikailtės ir Skevcriutės. Su
dainuota “Sesutėlė”, “Geismai 

Įjr svajonės” ir “Spragilų dai
nelė”. '

Ketvirtas. — iP-nia Stepona
vičienė sudainavo “Be laimn- 

j žes” ir “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis tėka”. Ši i>slskuitinioji dai
na išėjo taip puikiai, kad ir 
aš, senas griešniinkas, susijau
dinau. Suprsintama, kad p-niai 
Sllepomvičieilei teko magary
čių sudainuoti dar viena dai
nų. Butų telkę ir daugiau, bet 
musų Aleksas pareiškė: “Nc- 
tbing doing”. Ir kų jam pa
darysi: jis buvo bosas trečia
dieni.

Pasirodė, kaip p. Misevičius 
pranešė, vienas pirmųjų Peit- 
imjusko mokinių (ir, sakyčiau, 
gabiųjų), P. Stogis. Jisai dai
navo “Skyniau skynimėlį” ir 
“įKur tas šaltinėlis”. Rodėsi, 
kad tas dainęjs Mikas Petraus
kas butų parašęs specialiai p. 
jStolgiui dainuoti. Akompanai- 

vo Mikas Jozavilas.
Toliau. P-nia Biežienė padai

navo člrijų iš oipėros “Biru
tė”, |kai.p visuomet, švelnieji, 
maloniai.

Pagalios visas Birulės cho
ras, diriguojami Steponavičiui 
ir vadovaujant duetui (p-nia 
Biežienei ir p. Romanui) ir 
solistui p. Janavičiui. Duetas 
buvo viena' gražiausių viso pro- 
gramo dalių. O kai dėl p. Ja- 
kavičiaus, tai užteks pasakyti, 
kad publikai ne lik mėgia, bet 
iiesiog myli jį.

Antroje programo daly Vy
čių choro solistai ir solistes 
dainavo penktą aklą iš Pet-

kairaJienė”. Ypatingai Įdomu 
buvo klausytis p-lės šidiškiu- 
tės dainavimo.

Vaidylų choras. G ai1 a, kad 
chorui negalėjo vadovauti pats 
jo mokytojas, p. Smiris, su ‘ku
riuo choristai yra susipratę.

Vadovavo p. Vanagaitis. Ma
nau, ikad kiekvienas girdėjęs 
Vaidylų choru dainuojant, 
___________ -_______________ L

ro ypatybę - susimokinimą, 
su'sidainavimą. Ne, tai jau ne 
vargonininkų choras, kurio na- 
iriai kiekvienas tr-aukii (savo 
giesmę, nepaisydamas kitų. 
Vaidylų (Šalinos lai “tymo” 
(jsiukto) produktas, kuri ga
lima lyginti gerai orkestrai.

Progimas užsibaigė. 'Scenoj 
pasirodė dar kartų p. Petraus-

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

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

“Mano Pinigai Yra 
Saugus”

“Kam man rūpintis? Pinigus, kuriuos aš 
sutaupau Central Manufacturing District Banke, aš 
investavau j jų Pirmo Morgičiaus 6% Bonus. Ar 
jus žinote, kad bankas ii* jo kostumeriai niekad 
nepražudė ant tų bonų nė vieną dolerį per septy
niolika metų — nuo pat banko susiorganizavimo. 
Aš laikau tuos bonus banko saugaus padėlio dė
žutėj ir dabar taupinu pirkimui daugiau bonų jų 
dalinio išmokėjimo bonų pienu. Ar tu stebies 
kodėl aš esu patenkintas’’.

Jus taipgi galite investuoti pinigus saugiai — 
išmintingai —- šiame banke.

Central^^Bank
ATRUST COMPANY 

1110 West35th Street 
A State Bank • • • • AClearingHouscBank'

kas. Publika sukelia jam ova
cijas. Jis dėkoja.

čitkagiečiai atsisveikino tre
čiadieni su komp. Miku Pet

rausku, arba, kaip skaitlingas 
būrys jo draugų jį vadina, — 
musų Miku.

Buvęs.

Archer Avė. Big Store 
4187-89 Archer Avė., 

kampas Sacramento St.

Išpardavimas Tiktai Subatoj
DYKAI PINIGAIS su šiuo ap-^ 

garsiaimu perkant Vaikų
Siutų ar Mergaičių Kautą ar Dresę už 
$4.95 ar augšČiau.

Vaikų Siutų Išpar 
davimas

$14.50 vertės
S9.95

2 
ilgos ir 1 golfo, ar 

šalbierka. Amžiaus

Visi vilnonio audeklo, vėliausių stylių, 
naujausių pilkų ar rudų patternų, 
golfo kelnės, — 1 
2 ilgos kelinės ir 
7 iki 18 metų.

$10 vertės
$7.95

Musininkas (Bat) ir Bolė su kiek
vienu Vaikų Siutu už $7.95 ir 
aukščiau.

KUPONAS
Palmolive Muilas tiktai Subatoj 

4*/>c šmotas
Nedaugiau 4 šmotų su šiuo kuponu

Mergaičių Pavasarinių 
Kautų Išpardavimas

Vėliausio sporto styliaus, su ar be palerinų, 
naujų, rusvų spalvų, gražių vilnų Tweeds. 
Amžiaus 3 iki 6 metų arba 7 iki 14 metų.

$8 vertės $10 vertės
$4.95 $7.95

DYKAI

Mergaičių Šilkinių Dresių 
Išpardavimas

Visos šilkinės Fiat Crepe, gražių Vely
kų stylių, ilgos rankovės, ar trumpos. 
Spalvuotos ar baltos. Amžiaus 2 iki 6 
arba 7 iki 14.

$5 vertes $8 vertės
$3.95 $4.95

DYKAI Gražus Ridikulis su kiek
vienu kautu ar drčse už 

$4.95 ar augščiau.

Lietuvė šeimininke paveda kiekvieną

dainavimą solo ir <lu<*lą «ui p 
A. Gedraičiu, p-lę Jaseleiiiulę, 
soprano; p. Saurį. vargonus 

grojant solo ir, žinomų, Bud- 
liko orkestrą.

Antroje valandoje nuo 3 iki 
1, pasirodė visų mėgiami ar
tistai A. Vanagaitis su savo 
juokingu abazu dainų ir J. 
Olšauskas, baritonas, su kan
klėmis.

Per dvi valandas klausyto 
jai gėrėjosi tikrai geru 'mu
zikaliu programų ir, žinoma, 
pasiliki, kad p. Budrikas dar 
atkarios panašius turiningus 
programus, o lietuvių visuo
menė jį bizniškai parems.

Lauksime vėl tų dviejų vaw 
landų ateinantį sekmadienį.

Klausytojas.

Gudri Močiutė
Kas įnori pamatyti ir suži

noti, kaip gudri yra močiutė, 
o ji tikrai yra gudri savo 

suokalbyje, — tas būtinai* te
gul atvyksta pamatyti vaidini
mo “Močiutės suokalbis”, ku
ris bus balandžio 6 dienų School 
Hali svetainėje, prie 48 ir Bo
ne re gatvių.

Bus vaidinama J. J. Zolpo 
naujais veikalas “Močiutės šuo 
kalbis”. Veikalas yra gražus ir 
įvairus, o prie to, ir pats au
torius dalyvauja vaidinime.

Kas neatsimena jo vaidinimų 
veikaluose “Valkata”, “Kūmu
čių rojus” ir kituose? O ypa
tingai įgerai jis vaidina savo 
relę “Kūmutės suokalbyje”.

,1<>) .i L. l.ili n.<»_

muilo--ir--vandens darbą 
American Family F lakęs
Mrs. Nora Gugis...
P-niai Nora čugis, vienai iš žy
miausių moterų tarp Amerikos 
Lietuviu, tankiai tenka vaišinti 
daugelį žymesnių Lietuvių, kaip 
iš Europos, taip ir iš Jungtinių 
Valstijų.. Ji parašė lietuvių laik
raščiams daugelį savo asmeninių 
įspūdžių apie svarbesniuosius įvy
kius muzikoje. P-nas Kazimieras 
P. G ūgis, jos vyras, yra gerai ži
nomas Chicagos advokatas ir po
litinis vadovas.

Pasirinktos Chi 
cagos Aukso 

Pakrantės 
Turtingiausių 

Moterų...

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
»*Sf •>•’>? Vv. ■ 

U1A1< HmmnM R<L ■ •>

“Jų Greitas ir Tikslus Veikimas 
Palengvina Darbą”

(Pasirašo) Mrs. NORA GUGIS

Kirk's
WHITE

“"UTENAS muilas, kurios putos nie
kados nepažeidė ploniausių šil

kinių kojinių arba gražiausių spal
vuotų stalo užtiesalų, yra Ameri
can Family Flakes,” sako p-nia No
ra Gugis. “Aš pavedu visą savo 
muilo-ir-vandens darbus šiam pui
kiam muilui, žinodama, kad darbas 
negali būti atliktas geriau, ar eko
nomiškiau. Mano skalbėja laikosi to 
paties entuziazmo, kadangi jų grei
tas ir tikslus veikimas sutrumpina 
jos darbo dieną. Jos rankos, sako ji, 
neturi jokio šiurkštumo ir raudonu
mo delei American Family Flakes 
tualetinio muilo tyrumo.”

Jeigu jums tektų vaišinti tiek 
žymių Lietuvių, kiek tenka p-niai 
Norai Gugis, jus visuomet norėtu
mėt, kad jūsų stalo parėdai i.šro-

dytų : ’ aistus ir švarus — jūsų 
puošnus noruliai išrodytų kuogra- 
žiausi. <f:.o išrodys, jeigu jus var
tosite American Family Flakes. Jų 
greitos burbuliuojančios putos len
gvai išima kiekvieną suteptą vietą, 
kiekvieną likutį nevalumo įsigėrusi 
i ploniausio audeklo gijas. Net jūsų 
ploniausios kojinės, linžerijos ir šil
kiniai daiktai išlaiko savo naują 
blizgėjimą ir švelniausias spalvas.

American Family Flakes nuspren
džia amžių visų jūsų skalbiamų tur
tu — kadangi jos TAUPO ir IŠ
LAIKO.

Del indi) plovimo ir kiekvieno mui
lo-ir-vandens darbo American Fa
mily Flakes yra geriausias ir leng
viausias muilas vartoti.

209 lAikc Shore Drivc
Mrs. C. H. Chadvvick 
Mrs. Arthur Reynolds

1200 Lake Shore Drive
Mrs. James Simpson 

Mrs. VVilliam Wriglcy,Jr.
1550 N. State Parkway

Mrs. W. V. Kelley
Mrs. Mary Shedd

999 Lake Shore Drive
Mrs. G. W. Borg
Mr.s. E. J. Keith

American Family Flakes
šilkiniu Kojiniu didumo lu« 
pciHiliuiaiis Didumonf/Uiai Tirnsfantk Tvms Muilas litrai Laikančios Putos
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Atsišaukimas 
j Lietuvius

Piliečius-
Balsuotojus

Williams H. Weber, re-
publikonų kandidatas į 
Cook pavieto Board of 

Review valdvietę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

Dar apie Augustiną 
Leokadiją Nem- 

čauskaitę

monstracijas tokiu laiku, kaip 
praėjusi savaitė. tai manau, 

į kad ir iš karščiausių tavorščių 
retas kuris butų norėjęs de
monstruoti po pusnynus.

Man pasakoja, kad iš derpons- 
trantų esama norinčių labai 
dirbti, nežiūrint koks jiems dar- 

i bas pakliūtų. Bet praktikoje
SLA. 226 kuopos susirinki-, nčra. Man teko pavaikš- 

mas įvyko 1 d. balandžio. Del Rožių žemėje per audrą 
komunistiškai fašistiško bloko, ^ko susitikti su visokiais 
šis susirinkimas buvo tikras; žmonėmis iv su jais išsikalbėti. 

I pirmos' balandžio kvailys, nes iš mi.jn papasakojo, kad lavorš- 
manomai didelės bloko jėgos; Gai yra tinginiausi žmonės iš 
nieko neliko. Paskui Rugiai, Aš Gs (lar nenoriu tam 
kaip duonai trinami girnų, kad Likėti. Pareiškė man: jeigu ne- 
užė tai ūžė. nor* tikėti, tai priparodysim

Buvo padaryta keli įnešimai1 taktiškai.
kuopos vardu į Seimą. Vienas' 
narys buvo davęs įnešimą, kad. 
butų panaikinta \ referendumas 
ir Pildomąją Tarybą rinktų sei- 

I mai. įnešimas iš pusės šalinin- 
' kų referendumo susilaukė tokio 
' energingo pasipriešinimo, kad 
i net įnešėjas išsigando. Jis ban- 
! de atšaukti, bet jau per vėlu 
I buvo. Tąsyk ir pats balsavo 
į prieš įnešimą.

Senoji Taryba 
daugiau, nei dvigubai, už 
jai peršamus.—žinius.

koncertą South 
Temple, prie 64- 

gaitvių (arti IFal-
Koncerlas prasi-

gavo balsų
nau-

Rožių Žemė

Ponas Weber pasižymėjo liau
dies tarnyboje kaipo assesorius 
(taksų) ir vėliaus kaipo narys 
Board of Revievv per pastaruo
sius 35 metus. Urėduodamas 
tose žymiose valdvietėse jis vi
suomet buvo ant sargybos ap
ginti smulkius (small tax pay-i 
ers) namų savininkus ir taksų 
mokėtojus; jis visados buvo 
pasiryžęs' kovoti už sumažinimų 
taksų valstijos legislaturoj, 
Springfielde, ir daugelyj kovų 
tapo laimėtoju, sutaupydamas 
dideles sumas pinigų dėl taksų 
mokėtojų — gyventojų Cook 
paviete.

Per paskutinius kelius mene-1 
sius jis nenuilstančiai dirbo 
per dienas ir naktis, kad su
tvarkyti taksų klausimą, šutau-: 
pant taksų mokėtojams dideles 
sumas pinigų — sumažinant jų 
taksas. Taigi butų priedermė iri 
užduotis kiekvieno gero ištiki
mo piliečio balsuoti už p-ną 
Weber, kuris visados buvo ap
gynėjas ir sargas mažų taksų 
mokėtojų ir namų savininkų.

Jis paeina iš ateivių tėvų, 
kuriais jis didžiuojasi, tuo pa-Į 
čiu laiku jis jaučia didelę gar-i 
bę būti eilėse tų žmonių, kurie i 
sudaro musų didelį ateivybėsi 
sluoksnį Cook paviete. Jis yra 
vedęs, auklėja 3 vaikučius ir 
yra pilnai ištikimas draugas; 
savo piliečių, kurie turėtų rem-į 
t i—nominuoti kaipo užsitarna
vusį žmogų ir galop pilnai iš- 
balsuoti į jo siekiamą vietą, kai
po pilnai užsipelniusi tos tar
nystės, nes jo pastangomis tapo 
sumažintas apsprendimas taksų 
už 1928 metus, kur tapo sutau
pyta skaitlingi milionai dolerių, 
vis dėl labo taksų mokėtojų 
Cook paviete. Taigi neužmirški
te savo draugo-tarno April 8. j 
Balsuokite už William II. Ii 
Weber, taipgi patarkite savo 
draugams, kaiminams ir pažįs
tamiems balsuoti už žmogų, 
kuris yra pilnai užsitarnavęs 
būti išrinktu į savo seną vald
vietę, nes tas viskas yra dėl 
jūsų labo — visų taksų mokė
tojų.

Penėjusią, savaitę prisningo 
tiek sniego, kad retas žmogus 
atsimena, kuomet tiek daug yra 
buvę sniego Rožių žemėje. Gat- 
vekariai nebėgiojo porą dienų. 
Darbininkai, turėdami darbus, 
mieste negalėjo nuvažiuoti dar
ban. Vieni darbininkai nuken
tėjo, kad negalėjo nuvažiuoti 
darban, bet kiti uždirbo. Ir 
uždirbo tie darbininkai, kurie 
neturėjo darbo. Jie gavo darbo 
sniegui kasti ir uždirbo po po
rą desėtkų dolerių.. Ot, ir lai
kai : vieni darbininkai džiaugia-' 
si blogu oru, o kiti dejuoja.

Laimė ir tavorščiams, kad jie 
pirma atliko demonstraciją. 
Jeigu butų reikėję rengti de-j

pažiūrėk i stubas, 
kur tavorščiai gyvena. Jie da- 

I bar tebėra namie ir guli, buk 
negalėdami gauti darbo, liet ko
dėl jie neatsikasa sniego nuo 
savo stubų ir šaligatvių. Kitų, 
esą, kurie mažiau alasuoja lie
žuviu, tai jau šalygatviai nuva
lyti.

Tas žmogelis faktais man pa
taikė, kaip su pirštu į akį. Ki
tą kaitą ir aš daugiau atydos 
atkreipsiu apie tavorščius, ne
klausysiu ką jie pasakoja ii- ra
šo gazietoje, bet žiūrėsiu ką jie 
veikia praktikoje.

Kitas navatnas ailsitikimas. 
Seniau nesu matęs tavorščiaus 
senais čeverykais. O dabar vis’ 
daugiau tenka matyti tavorščių 
senais čeverykais ir dar skirtin
gais. Pradėjau klausinėti, iš 
kur jis tokius čeverykus perka. 
Paaiškino man: Ar tu dar neži
nai. kad jie renka čeverykus 
mainieriams? Atsakiau, jog ži
nau, kad renka, kad turėjo net 
tris stotis; bet iki šiol netikė
jau, kad mainierių čeverykus 
nešiotų tavorščiai.

Dabar galėsi persitikrinti, pa
matęs tavorščių kojas —paste
bėjo aiškintojas.—R.

Jau artinasi ir visai nebeto
li ha’andįdo 6 diena, kada A. 
L. Nemčauskaitė, naujai pasi
rodžiusi talentinga dainininkė, 
duos pirmą 
Side Masonic 
tos ir Gireen 
sted tsilreel).
dės 3:30 valandą po pietų.

Šiame koncerte p-lei Nem- 
čaus'kaitci bus proga pilnai pa
sirodyti, kaip galingu ir ma
loniu 'balsu apdovanojo ją gam
ta ii* kiclk, savo pastangomis, 
ji išlavino tą balsą ir išmoko

O klausytojd (žinau iš ank
sto), sužavėti puikiu išpildymu 
taip klasiškų kurinių, kaip 
mums brangių lietuviškų dai
nų, plos ir plos, šaiuks ir šauks 
tą musų naująją žvaigždę (dai
nininkę), kad dar ilgiau galės 
tų gėrėtis jos dainelėmis.

A. iL. Nemčauskaitė, 'nors jau 
toli nuėjusi taię mdksle, kaip 
dailėje, bet vis deda pastan
gas, kad dar dfuigiau mokslo 
įsigyti 'ir įgeriaiu išsillol/ulinti 
dailėje.

Šj koncertą ji rengia, kad 
užsidirbti tolesniam moki ni- 
muisi. Pilnai užgirdamas jos 
pastangas, tikiuosi, kad ir pla
čioji musų publika parems tą 
talentingą dainininkę, gausiai 
atsilankydama j jos koncertą.

V. Miszeika.

(Apg.)

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Galvos Skaudėjimas
ir «

ŠALČIO SLOGUČIAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

su 
ORANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugas per 30 metų 
NETURI NARKOTU AR OPIATŲ 
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA 
10p ORANGEINE 

MILTELIUS v

OrąNgeiNe Tpovvdehsi
VISI BALSUOKIT UŽ

x) JOSEPH J. GRISU

REPUBLIK0NŲ KANDIDATAS
ant

STATE REPRESENTATIVE
lito Senatoriai Distrikto

STANISLOVAS E.
BAŠINSKAS

Republikonų Kandidatas i
CONGRESMAN
“AT LARGE”

Praktikuojantis advoka
tas, baigęs Northwestern 
Universiteto Teisių Mo
kyklų, duoda sekamus pri
žadus :

1. Pakeitimui Prohibici- 
jos įstatymų;

2. Kovoti už teisingus 
immigracijos įstatymus;

3. Kovoti prieš “čain- 
štorjus” ir pagelbėt smul
kiesiems sankrovų savi
ninkams.

“7 ir tai reiškia “geriausias ką pinigas gali 
pnkti , Kada Motina Gamta galės parūpinti 
geresnę medžiagų ir mokslas suras geresnius 
budus, tik tada, bet ne pirmiau, jus galėsite 
gauti kų nors geresnio už Budweiser Barley- 
Malt Syrup. Neturi priemaišų, ar fillerių. Ne
turi dirbtinės spalvos, ar skonio. Neturi substi
tutų. Garantuotas 100 nuošimčių tyrumo.

Sendintas 3 mėnesius dirbant

žiiu/’k “Tonlo” pa* 
veikalo ant vhfyuiH 
kiekvienos blekinčH.

KnyrutS paduodanti 
receptus Kerų daly
kų valgyti bua pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

Pardavinėjamas visur

____ Anheuser-Busch

Biidweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK ~ RICH IN BODY - NOT BITTER

Western Sales Corporation 
1525 Newberry Avė.

Distributors, Chicago, III.
Phone Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Also Makers of Busch Extra Dry G inger Ale BM 158

GARSINKITJES “NAUJIENOSE”

■ "

METINIS

New 
delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenix 
trįumph! New digestibility, 
hcalth qualities and dclicious 
new flavor added to checse.

In Vclveeta all thc valuablc 
properties o£ rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and mincrals. Good for every- 
one, including thc children. '

Vclveeta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAJFT
yelveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

RAS 
MADE GOOD wlth 

ntillions?

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economica!

Efficient 
MlLLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT
— —■■■■■■■■■y y ■ Į I I ---------

SOCIALISTŲ VAKARAS!
——— ——_____

KONCERTAS-MARGUMYNAI-BALIUS

VERBŲ NEDELIOJ

Balandžio-April 13 d., 1930

PROGRAME
DALYVAUJA:

BIRUTES CHORAS 
PIRMYN CHORAS 
BIRUTES Kvartetas 
BIRUTES Merginų Trio 
BIRUTES ORKESTRAS 
BIRUTES SOLISTAI 
BALALAIKŲ TRIO 
RUSŲ Kliubas ‘MAJAK’ 

kuris išpildys du vaiz
delius su dainomis ir 
šokiais: 
“ČIGONAI” ir “KAI
MO VAKARUŠKOS” 
(Gužyne).

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Pradžia 6 vai. vakare.
Įžanga $1.00

Kviečiame visus rengtis j ši metini Socialistų Vakarą, 
nes tai bus vienas pačių didžiausių šio sezono vakarų su 
labai turtingu programų.

Bus ‘Birutė” ir “Pirmyn” choras, taipgi visų pamė
gtas Rusų Kliubas “MAJAK”, kuris šiame vakare duos 
du didelius scenos vaizdus su dainomis ir šokiais.

Kvieskite ir savo draugus atsilankyti — visi pasi
džiaugsite šiuo vakaru.

Po Programo Šokiai
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių 

North Šide

Kontestas

Ko liestuos mokyklos vaiku 
bernai

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

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Apiplėšta biznierio 
namai

Pavogta, iš namų Insull’o 
sekretoriaus, Mis. Ida Gorgen- 
sen (73 Easl Elm st.) stalams 
indų vertės $5,000.

Paskenduolės lavonas 
surasta

-lies Lavvrence gatve iš eže
ro ištraukta lavonas moteriš
kes kokių 50 metų amžiaus. 
Jos rankoje užtikta akiniai, ku
riuos policija nužiūri kaip ne
priklausančius moteriškei. Tai
gi policija abejoja, ar neį stū
mė kas vandenin moteriškės ir 
besigrumiant ar 'nenutraukė 
įpuolikui akinių nuo nusės. Iš 
karto policija negalėjo sužino
ti i paskenduoles vardo.

liekavo] u daktarui M o n tvi
dui už rūpestingų patarnavi
mų. iir priežiūrų ligoje. Veliju 
daktarui kuo geriausios klo
ties. A. Mittskus.

Priminimas Publikai
Primename gerbiamai visuo

menei, kad. Jos. F. Budrilko ra- 
dio krautuvė, 3117-21 S. Ilal- 
sled St., duoda 2 lietuvių ra- 
dio valandas nedėliomis^ nuo 
1 ?ki 2 ir nuo 3 iki 4 po pie
tų, iš stoties \VCFL, 97(1 kilo- 
cycles.

Balandžio 6, dalyvaus seka
mi aitisitai: Vanagaitis, Olšau
skas, ISaboniiss Sauris, žiūro-1 
nas ir Budniko irdio orkes
tras. ' • I

Pasiklausyk it tų gražių lie
tuvių melodijų ir muzikos.

—A.

Rytoj didžiulėj Chicaigos Au
ditorijoj (vidunniesltyj) įvyks 
Chicagos mokylklų benų Ikon- 
testas. Kadangi «tarp lietuvių 
vaikų yra nemažai muziikantų, 
tai jiems bus pravartu nuva- 
žiudti į Auditorijų ir pasiklau
syti tų kontesituojančių fbenų.

Kontestas prasidės devintų 
valandų ryto. Tai Ibus pirma da
lis. Antra dalis bus 1:30 vali, 
po pietų, o trečioji — 7:00 
vai. vakaro. Įžanga vaikams 
dienų Ipo penkiolikų centų, o 
vakare — 25 centai.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų 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.

------ 0-------

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—O-----

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 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 0036 
Res. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos II ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 Ir 

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 13 die
nų. Namų ofisas North Slde

3413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

6

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

Sulig naujos mados ir švariai 
užlaikoma Ukrainiška valgykla, 
švieži ir skaniai pagaminti val
giai. Malonus patarnavimas. 
Kviečiami visi.

NATIONAL CAFE
1503 — 11 Avė.,

REGINA, SASK.
Phone 2998
CANADA

... >

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

aut Marna-Scrcen
“On the Border”

su garsiuoju šuniu RIN-T1N-TIN
• - i lr

“Second Wife”
su Conrad Nagel, Lila Lee ir 

Mary Carr
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

Dienraščio svarba 
garsinime

BOSTON, MASS.,— Gillette Safe- 
ty Razor Co. vice-prezidentas ir ge
neralinis manažeris Frank J. Fahey, 
ryšy su dabar vedama dešimties 
milionų dolerių kampanija už nau
jąją Gillette, pripažįsta, kad dien
raščiai lošia labai didele rolę kaipo 
garsinimo įmonė. Atsakydamas i 
New York Times manažerio Louis 
Wiley paklausima apie kampanija, 
p. Fahey sako:

“Gillette jau senai įrodė savo pa
sitikėjimą Amerikos dienraščiais 
kaipo garsinimo įmone. Nestebėtina 
todėl, kad mes paskyrom didele su
mą "musą pranešimams Amerikos 
žmonėms per Amerikos spauda.

“Mes manome, kad musų nauja
sis modelis britvu h’ geležčių yra 
geriausias, kokis buvo pasiūlytas 
kasdieniniam žmonių skutimuisi. 
Suprantama, mes norime apie tai 
pranešti labai skubiai. Ir todėl mes 
tai pasakysime dideliais skelbimais 
dienraščiuose daugiau kaip 200 Ame
rikos miestu, kartu dedant tokius 
pat skelbimus žurnaluose.

“Dienraštis yra nepavaduojamas 
šitokioje kampanijoje. .lis pasiekia 
kiekvieną šęiinina ir atsiliepimas į 
apgarsinipją glitas. Netik biz
nio geidimas turi trauku' prie dien
raščių tokius fabrikantus kaip Gil
lette. Svarbiausias motyvas — nau
da — turi versti ji matyti patogu
mų laikraščio cirkuliacijoje. Nė vie
nas doleris, skirtas apgarsinimui, 
negali būti išleistas tain naudingai, 
kaip doleris pašvęstas pirkimui gar
sinimo vietos Amerikos dienraš
čiuose.”

TAUTIŠKAS VYS
KUPAS CHI

CAGOJ
Lietuvių Tautinės Ka
talikų Bažnyčios ren
giamos 40 valandų 
pamaldos ant 5-6-7 

dienos Balandžio
Dalyvauja Gerbiamas Kun. Zig. 
Vipartas, Tautinio Synodo išrink-1 
tas Metropalitas Vyskupas iš 
Pittsburgh, Fa., buvęs Romos Ka
taliku Franciškęnų Misijonierius, 
aplankęs Afrika, So. Amerika ir 
vitas valstijas.

Aišku visiems, kad bus svarbu 
išgirsti ta plačiai patyrusį žmogų; 
tikėjimo dirvoj. Tas viskas įvyks' 
3501 S. Union Avė.,

Pradžia 7 vai. vakare, 6 diena 
po piet bus viešas susirinkimas 
svetainėj ir yra kviečiami daly
vauti visi be skirtumo.

— KOMITETAS ir
KLEBONAS, t

Lietuvės Akušeres ___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & -Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
f-y tHemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS

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 9 

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

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

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

o

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
; Jd . L 

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Jei

Dr.

jog 
jos

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų 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 šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

PJione 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

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
* Gydytojas ir Chirurgas

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

— ■ o------------

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
... __ _ ___ O------

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

4740 Dorchester Avė.
CHICAGO, ILL.

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

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. kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Tęlephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla 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 
6 iki 9 vai. vak.

Grabeliai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

POVILAS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 3 dieną, 7 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs 58 metų am
žiaus. Gimęs Šilalės kaime, Ra
mygalos parap. Paliko didelia
me nuliūdime dukteris Natalia 
I^tskv, Mae Strapel, Ona 
Paukštis ir Domicėlę čebata- 
riunas ir keturius žentus ir 9 
anukus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4644 S. Hermi tage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, bal. 7 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už ’ velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Bagdono 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nulipdę liekame
Dukterys, Žentai 

ir Anūkai
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius .Ežerskįs, t ei. Boulevard 
9277.

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 
-------O-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VAS1LTAUSK *S)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dienų 

ir naktį

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS* CHICAGOJ

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

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

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4038

Tel. Victorv 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

DR. C. MICHEL
OPTOMETRISTAS
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Ofiso ir Rez. Tėl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

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

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Com. North Avė.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki I — Išėmus Subatas
DR. P. P. ZALLYS

' DENTISTAS
30 East 111-th Street

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phono Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Įvairus Gydytojai

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 SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos; 12 ki 2 ir G iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Ijcavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

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. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 kr 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

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4dbl 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.

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. Urunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

V. W. RUTKAUSKAS
, ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telefonus 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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 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.

Rozidenci ios Tel. Mįdvvay 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 211 h STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvertais 

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

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 l’ir. t dieniai Bank Bldg.

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30 4

Vakarais 2221 \V. 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pėt. 5-6. tel. Canal 2552



NAUJIENOS, Chicago, TH. Penktadienis, bal. 4, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ro audros metais Lietuva įsigi
jo sau nepriklausomybę. Ame
rikos lietuviai socialistai ne-

Socialistų koncertas

Balandžio 13 dieną Lietuvių 
Auditorijoje įvyks vienas iš 
nedaugelio socialistų koncertų. 
Penkiolika ar daugiau metų at
gal beveik visa socialistų dar
buote susidėjo iš koncertų, šo-, 
kių, vaidinimų ir prakalbų. Da-1 
bortiniu laiku šios pramogos j 
pas socialistus sumažėjo. Karo 
metu suretėjo socialistų eilės, 
o be to Amerikos lietuvių tarpe 
atsirado nauja s’riovė, kuri išė
jo prieš socialistus su didžiau
siu įnirtimu. Dabar socialistams 
tenka saugoti musų pašalpos, 
apdraudos ir dailės draugijas

pamiršo ir neapleido savo gim
tojo krašto ir kiekvienoj kri- 

į tiškoj valandoj šoko pagelbon 
savo draugams socialdemokra
tams. Del čionai suminėtų prie
žasčių, man išrodo, socialistai 
ir nebeturi laiko užsiimti pasi
linksminimo parengimais.

Bet ir meno bei kultūros dar
bas socialistų nėra dar visai 
apleistas. Nors metuose sykį 
vis dar kai kas surengiama. 
Apie šį laiką pernai socialistai 
surengė labai įvairų ir įdomų 
koncertą, kurio išklausyti su
sirinko pilnutėlė Lietuvių Audi
torija. Visai panašus koncertas 
įvyks balandžio 13 d. Socialis
tų koncertai pasižymi savo Įvai
rumu. Jų koncertuose galima 
išgirsti ne tik savo dainininkus, 
lošėjus ir muzikus, bet ir sve
timtaučių. Socialistų koncertus 
ypatingai paįvairina rusų artis-

nuo komunistinių griovikų. Ka-tai. —L.

S. L. A. 36 kuopos 
susirinkimas

Balsavimas už kandidatus į Pil
dančią ją Tarybą, rinkinuasf de
legatų seimui; įnešimai.

Trečiadienį, balandžio 2- die
ną, Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36 kuopą laikė susirin
kimą. €

Narių dalyvavo daugiau, kaip 
šimtas’.

Viena svarbiausių susirinki
mo užduočių buvo balsuoti už 
kandidatus į organizacijos Pil
dančiąja Tarybą. Už sąrašą, ku
riu įeina didžiuma senosios val
dybos narių — t. y. už Gegužį, 
Jurgeliutę, Gugi. Klimą, Mika
lauską, Raginską ir Januškevi
čių — paduota balsų apie šim
tas kiekvienam.

Bolševikų kandidatai gavo po 
4 ar 5 balsus.

Tareilos kandidatūrai duota 
6 balsai.

Delegatai busiančiam seimui

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
penkatdieny, balandžio 4, 1930 m.. 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 v. v. Visi kliu- 
biečiai kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakis, rašt.

Spnclalistnfl gydyme chronlfikų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo juriun išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzaininavi- 
mns atidengs junų tikrų liga ir jei ufi apni- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
I>o galutino iAogzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lios nuo 10 ryto iki 1 po pietųSeni Žmones Sako, Kad
Daktaras Caldwell Neklydo

Pagrindinis gydimas ligų ne-1 
persimainė nuo to laiko, kaip į 
Dr. Caldvvell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptą, kurį jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mą aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konstipacijos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo, surūgusių vidurių ir nega- 
liavimų, kurie pasidaro delei 
konstipacijos, susidėjo išimti
nai iš augalinių laxatyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir dabar tebėra 
pamatas Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin, kuris susideda iš senna 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinu.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu budu 
vartodami Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

Bonkos Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin išteks visai šeiminai ke
letą mėnesių ir visi gali jį var-

AT AGE 83

toti. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am
žiaus. Senesni žmonės ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas.

Išbandykite jį, kad pamatyti 
kaip daug Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin gali reikšti jums ir jū
siškiams.

išrinkti šie: A. Bradchulis, K. 
Jurgelionis, x J. Balčiūnas, P. 
Grigaitis, J. Pajauskas, A. Za
latorius. A. Oliš, Dr. Drangelis, 
J. Sinkus, A. Misevičius, M. 
Vaidyla ir Dr. A. J. Karalius. 
Alternatai: A. Ūkelis, A. Mille- 
ris, Juozapavičius ir, adv. Brad
chulis.

Reikia pasakyti, kad tarp de- 
| legatų nėra nė vieno bolševiko, 
nes kuopa yra atsiskyrusi nuo 
jų. Bet įdomu pastebėti ve kas: 
pradžioje, kai 36 kuopa gavo 
skyrybas nuo bolševikų, joje 
buvo pasilikęs veislei tik vie
nas tavorščius. Dabar jis susi
laukė dar trejetą ar ketvertą 
draugų.

Jdomus reiškinys yra tas, 
kad smarkuolio tareilinių vado, 
Simokaičio, ne įtik neišrinkta 
delegatu į seimą, bet jo niekas 
nenominavo dagi į seimą. Well, 
Simokaičio-Semaškos-Rugių blo
kas su komunistais nieko nepe
šė Northsidėje; dabar dar pras
čiau pasirodė dalykai 36-toj 
kuopoj.

Susirinkimas priėmė keletą 
įnešimų seimui. Vienas jų, es
mėje, yra toks: pataisyti SLA. 
konstituciją taip, kad Susivie
nijimo seimai butų laikoma kas

------------------------ >
Pasiuvu Dreses 

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

sai naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phono Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

PRANEŠIMAS
Norintieji gailintis 

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 AUS.
-------- .-------- r-...................

I

Business Service

UŽ JŪSŲ SENĄ LAIKRODĮ 
PERKANT

T£ LECH RON
ELEKTRIKINĮ LAIKRODĮ

trys' metais. Kitas įnešimas: 
kad butų išbraukta žodžiai 
priesaikos organizacijai “So 
help me God”. Trečias — kad 
Susivienijimo centras butų per
keltas iš New Yorko į Pitts- 
burgh, Pa. Ketvirtas — kad 
Susivienijimas steigtų prie
glaudą organizacijos nariams — 
geneliams ir paliegėliams.

Delegatams į seimą nutarta 
mokėti kiekvienam po $20 už 
visą laiką, kurį jie išbus sei
me. —Narys.

w __ .Biznio pat^ma^mas_____
PATENTAI, copyrirht* — išradimai vi

sokio* rųBles.
B. PELECHOWICZ 

2800 W. Chicago Avė. 
BruDswlck 7187

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kuf. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

C. CZEPUKAS,
Malevojam, popieruojam. fintus, 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbą 
padarom pigiai ir garantuojame.

Tel. Brunswick 9131

PRANEŠIMAI
METINIS SOCIALISTŲ VAKA

RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbų nedėlioj, 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.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoru oj am

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

Atsineškit savo senąjį užsukamą laikrodį— 
nežiūrint kokiame stovyje jis yra—nes jis 
yra vertas jums dolerį perkant bile kurį Te- 
lechron (laike šio išpardavimo). Ištikrųjų jus 
sutaupinat daug daugiau, nes jūsų naujas 
Telechron teiks jums visą naudą užtikimo

Jūsų senas 
laikrodis ir 

$9 
(Laike šio 

Išpardavimo)

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

elektrikinio laiko rodytojo—visuomet!
Kadangi virtuvė yra biznio vieta namuose ir 
todėl tinkamiausia vieta užtikimain laikrodžiui, 
mes pasiūlome Virtuvės Telechron, pastebėti
ną verte už užtikimą elektrikinį laikrodį. Ir 
žadinamasis Telechron Electrolarm, parsiduo
dantis už $24 ir jūsų seną laikrodį (laike šio 
išpardavimo), yra geriausias žadintojas mie
galių. Turi apšviečiamą rodyklę ir automatinį 
žadintoją.

S. L. A. 169 kuopa laikys savo 
mėnesini susirinkimą balandžio 4 d., 
7:30 vai. vak., M. Meldažio svęt., 
2244 W. 23 U>1. šiame susirinkime 
bus balsavimas, rinkimas S. L. A. 
Pildomosios Tarybos ir bus rinkimai 
delegatų į busentį seimą. Taigi vi
si nariai ir narės esate kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes pri
valumas to reikalauja. Valdyba.

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

Financial
Finansai-Paskolos

COMMONWEALTH EDISON

’ZLECTRIC SHOP

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys bertaininį susirin
kimą penktadieny, balandžio 4 d., 
7:30 v. v., Chicagos Uet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių dalykų, kuriuos 
būtinai turim aptarti.

S. Kuneviče, nut. rašt.

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

reikalinga.
J. NAMON & CO.

6755 S. Westem Avenuc
Tel. Grovehill 1038

tik

AR NORI PINIGŲ
Vidurraiesty—72 West Adams Street—132 South Dearborn Street 

Visi telefonai: RANdolph 1200—Ix>cal 1210
AHlilnnd—1831 South Aslilund Avenue 
South State—3160 South State Street 
Euglevvood—852 West 63rd Street

’ 50 East 92nd Street

Broadway——1562 Broadway 
Irviną 1‘urk—4833 Irviną Park Boulevard 
I.ogan Hųuare—2618 Milumikee zVvenue 
MudiHon-Craivford—3935 We«t Madiaon St.

Koseland—11116 South Michigtui Avenuc
Prie visų pirkinių ant išsiniokčjinio pridedamas "carrying charite”

NAUJIENŲ

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

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?
Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%.

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

f

CLASSIFIED
Financial

Finansai-Paskolos
Personai

Asmenų Ieško

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jų8 atmokate mažomis mėnesinė
mis m o kęst i mis.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfie’d Avė.

Aš, JUOZAS GR1KIEN1S, ieškau 
M. Kavąliuno, gyvenusio adresu 84 
(ar 1184) Merrimack St., \Voburn, 
Mass. Turiu svarbią jam žinią. Jį 
patį, ar kas jį žino, prašau atsiliep
ti adresu: M. J. Grikienis, 6729 S. 
Artesian Avet, Chicago, 111.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

į viena dieną
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

8NTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo, turiu patyrimo 
prie namų darbo, galiu skalbti ir 
prosinti, moku gerai indus plauti ir 
hotelyj dirbti. Taigi esu dirbus 
skalbykloj. Jei kam reikia atsi
šaukite, esu dideliai nuvargusi, dirb
siu pigiai. Tel. Pullrnan 2318.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS į barberne barbe
ns dirbti petnyčiomis ir subatomis. 
O. K. Barber Šhop. 1827 S. Halsted 
st.

REIKALINGAS patyręs žmogus 
ant farmos. Turi būti blaivus. At
sišaukite vakare. 1608 So. 50 Avė., 
Cicero, III.

Miscellaneous 
Dairus

REIKALINGAS senas žmogus, 
patyręs prie stiklioriaus, 5530 Lake 
Park Avė.

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

Help VVanted—-Female 
Darbininkių Reikia

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

For Rent
PASIRINK FLATĄ! 
SUČĖDYSI PINIGŲ!

5 kamb. vana, elektra ............... $25
prie Emerald ir 32tros

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

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

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

prie Šlmos ir Wallace Gt.
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 85th St.

BRIDGEPORT
. KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

NORIM pirkti vartotą cach regis- 
terį; Jkas tokį turi, malonėkit tuo
jau šaukti. Tel. Yards 2790. Furnished Rooms

PASIRENDUOJA gražus forni- 
Šiuoti kambariai, pavieniams, naujai 
dekoruoti; elektra, vanos, showex 
baths. 2318 W. Washington Blvd.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groseris su deli- 
catessen; geroje vietoje. Biznis se
nas, išdirbtas. Parduosiu su na
mu, arba be namo. 3310 So. Au- 
burn Avė.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

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.

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

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

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

DIDELIS, BARGENAS•

Parsiduoda bučerne — 3657 
S. Halsted, ir namas — 3645 
Emerald, sale tuščia# lotas, du 
lotai Evanstone. Parsiduoda sy
kiu arba po vieną. Turi būti 
parduota šį mėnesį, nes išva
žiuoju j Lietuvą.

Šaukite: /
Boulevard 0689

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai
Late Convertible Coupe, black $495 
1929 Tudor; clean as new ....... $385
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 Vi įmokėti, likusias į 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

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

PARDAVIMUI pilnai įrengta 
kriaučių‘dirbtuvė; darbo dėl 3 kriau
čių. Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
1739 S. Halsted St. Box 1189.

PARSIDUODA Cleaning — kriau- 
čiaus šapa, gera vieta geram kriau- 
Čiui, arbB atsišaukite, kuris norėtu
mėte dirbti per keturis mėnesius 
kol aš sugryšių iš Lietuvos. 6435 
Harper Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highway, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau- 
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrų. Di
džiausias bargenas 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 jų išrenuuoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St.

Furniture & Pianos
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, nedėliomia 
iki 5 vai. vak;

AD VT.
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ąr 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
—v— -

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, HL 

—0------

EXTRA BARGENAS
Turiu parduoti, paaukosiu moder

ninį mūrinį 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. 

o-------

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.

-------0-------

$500 CASH 
paims $3,000 eųuity modemiškame 
2 flatų name; renda užmoka visus 
mokėjimu^ iškaitant morgičiaus mo
kėjimą; nereikia naujinti; geras dėl 
11 metų; kiti biznio reikalai verčia 
parduoti. Kreipkitės į Storą, 5356 
Bloomingdale, tel. Berkshire 1513.

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

MURO 2 PO 5 KAMBARIUS 
KAINA $4,500

Maudynės, elektra, šviesus, įmokė
ti $1500. ĮJkusius $25 į mėnesį. 
Randasi ant Emerald arti 32ros.

MEDINIS 3 PAGYVENIMAI 
KAINA TIK 3,000

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

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

MODERNIŠKA 5 kamb. muro 
bungalow, insuliuota; Grand Avė. 
gatvekarių ir M., St. P. traukinių 
transportacija; pigiai. Sav. 2364 
Normandy Avė., Merrimac 3517. 

o--------

DIDELIS bargenas. Bizniavus mū
rinis namas, 6—4 kambariai, prie
šais bažnyčią ir mokyklą. 5002 So. 
Hermitage avė.* Tel. Rep. 0820.

PARSIDUODA medžiais apaugės 
sklypas žemės Justice Park apielin- 
kėj, priešais Forest Preserve. Ati
duosiu pigiai kaip pirkau. Tinka
mas visokiam vasaros bizniui. Tel. 
Boulevard 9766. «'

BARGENAS
Turiu gerą namą su groserne ir 

bučernę. Biznis išdirbtas per 5 
metus. Namas randasi ant Westem 
Avė., arti Marauette Road. Priimsiu 
į mainus gerą bungalow arba 2 pa
gyvenimų namą.

Klauskite
SEDEMKA 

arba 
KAZMER

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. W este m Avė.

PIRKITE NAMUS KOL 
NEPABRANGO

1) 4 kamb. apačioj ir 3 kamb. vir
šuj, medine gričiutė ant postų, ant 
Peoria gatvės, ^etoli 18th. Lotas 
ten vertas apie $2,000. Nori už vi
są prapertę tik $3,500, gal kiek ir 
nusileis įmokant daugiau cash.

2) 6 kamb. 2 augštų medinė rezi
dencija, konkritinis pamatas, cemen
tuotas beismontas, fomisu apšildo
ma, lotas 50x125 pėdas, vertas 
$3,500, gražioj vietoj, stikliniai por- 
čiai, tik $6,000, daugiau įmokant 
cash bus pigiau. Randasi ant 61 
St. netoli Kedzie.

3) 2 flatų muro namas po 6 
kamb., 2 atskiri boileriai, garu ap
šildomas. Dar nesenas, 1 morgičio 
$7,000, kaina $8,800, priimtų viduti
niško gerumo automobilių, kaip pir
mą įmokėjimą.

4) Daug kitokių mainų ir parda
vimų visose dalyse Chicagos.

5) Reikalingas namas geram sto
vyje, su nauju morgičiu, eųuity ku
rio nuo 10 iki 14 tūkstančių — mai
nyti ant fanuos 120 akerių, netoli 
Westviles.

V. MISZEIKA, 
1789 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

TURIU 3 cash bizniavus lotus 
noriu mainyti ant p-ero automobilio, 
šaukite Fairfax 5660.

PARDAVIMUI mažas namas ir 
viŠtininkas mieste, lotas 50x125. 
$300 įmokėti ir $20 į mėnesį. Šauki
te Hemlock 1919.

PARDAVIMUI grosemė namu 
ir vienu lotu. Išdirbtas naujoj apie- 
linkėj. geras biznis. P. M. 6545 So. 
Cravvford Avė.

ANT pardavįmo groyrern? ir nama$, 
arba mainysiu ant mažesnio mūrinio 
namo. 2584 W. 45 PI. Virginia 0491,


