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Žydų gąsdinami pra
nešimai apie pogro
mų pavojų Lietuvoj 

žydų telegrafo agentūra skel
bia, busią antisemitizmas 
Lietuvoje ėmę sparčiai plisti

lAiiiuitie hiii) Pacific Photo)

Devon, Pa. — Ekspliozija feierverkų dirbtuvėj, kuri įvyko balandžio 3 d. Nelaimėj žuvo apie 
porą desėtkų žmonių. Paveiksle parodoma, kaip darbininkai ieško žuvusiųjų lavonus

žydų telegrafo agentūra sa
vo pranešime iš Kauno balan
džio 5 dieną informuoja žydų 
užsienio spaiudą, kad, girdi, 
Ijietuvoje įvairiose vietose žy
dai dabai)’ <lrebą iš ibainies, kad 
nesusilauktų Įrogi’omų. Kai kur 
esą pogromų jau įvykę. Dar
sūnišky, kelioh’ką kilometrų 
nuo Kauno, esą antisemitinių 
chuliganų bainda nepaliaujanti 
tererizavus žy<lų gyventojus. 
Chuliganai mušą žydus ir plė
šią jų namus, žydai prašę ap
šalu gos per teismą, bet tik vie
ną dieną buvę keli chuliganai 
suimti, ir tiek. Tai davę chu
liganams tik dar daugiam (tra
sos. Dmbar jie grūmoja išmuš
ti visus miestelio žydus. Į Kau
ną 4>uvus atvykus speciali žy
dų Idelegacija reikalauti, kad 
vyriausybė darytų ką nors žy
dams apsaugoti. Ji kreipusis 
dėl to į vidaus reiika'lų minis- 
terį, tačiau be jokių praktiškų 
rezulftatų.

Antisemitizmai augąs dau
gely kitų Lietuvos miestelių, 
ir žydai biją pogromų. Dažnai 
šen ir ten prapuolanti koikia 
krikščionių mergaite, ir anti
semitai tuojau imą skleisti gir
dus, busdą žydai ją pagrobę. 
Tuo budu esą žmonės sukur
stom) prieš žydus, ir govėdos 
jau esą pasirengusios pulti 
juos. Paprastai mergantes vėl 
atslranaančdos, nes niekas jų 
nebuvęs grolięs, tačiau sukur
stytas prieš žydus žmonių ūpas 
jau pasilieka®.

Antras Besiedovskis
Sovietų legacijos Švedijai pata

rėjas atsisakė grįžti i Mas
kva

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
7. — Dar vienas sovietų <li- 
plomatas užsitraukė Miaistkvas 
nemalonę, 'lai Sengiejus Dimi- 
tirijev.sikis, sovietų legacijos 
Stokholme patarėjas.

Sovietų spauda jau praeitą 
IM'nktadienį paskelbė, kaid Di- 
mitrijevskis atšaukiamas. Da
bar sužinotiai, kad kai jis ban
dė įeiti į savo kabinetą lega- 
cijoj, pastatyti ties durimis 
(rys ginkluoti sargai jo nelie- 
įsilcido.

Dimitrijevskis sako, kad jis 
nieko bendra nebelurjs su ko
munistais, nors Ilgšio*! ištiki- 
mlaii tarnavęs Rusijai. Grįžti į 
Rusiją jis sakosi neliegrįšiąs.

Laikraštis Dagens Nyheter 
sako, kad Maskvos nemalonę 
Dimilrijevskis užsitraukęs sa
vo istoriniu raštu, pav^irdytų 
“Leninas ir Rusų Revoliucija.’’ 
laikraštis Aftonbla<let gi pra
nešti, kad Dimitrijevskiis jau 
per Svdlcitą pastarų mėnesių bu-
vęs sovietų šnipų sekiojamas.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaima; vidutiniai 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 390 >r 520 F.

Šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 6:22. Mėnuo leidžiasi 
3:19 ry to.

' Del mergaitės mirties 
suėmė tėvą ir pamotę

NORAVIGH, N. Y., bak 7.
— Policija suėmė čia Ralphą 

iMumlbirlo, 31, iir jo pačią Ed- 
ną, 37 metų amžiaus, abudu 
iš Erie, Pa., kaltinamus dėl nu
žudymo savo 11 metų dukters. 
Ediir^i buvo mergaitės pamotė.

Mat mergaitės motina, pir
moji Mumbulo žmona, kuri mi
rė prieš septynerius metus, pa
liko mažutei Iduikteriai turtą, 
viso apie $8,(MM). Mergytės gy
vybė itaipjiaii buvo apdrausta.

Policija bandė suimt 
mitingo kalbėtoją, 
nušovė klausytoją
NIEW YOPvKAS, bąli. 7. — 

Cooper Union salėj vakar auti 
fašistai laikė mitingą, kuriame 
dalyvavo apie pusantro luk- 
sitančio asmenų. iVienas kalbė
tojų buvo italas Amandai Bur
giu. Jam įkalbant, salėj pasi
rodė policija ir bandė jį su
imti, bet kalbėtojai greitai nu
šoko nuo estrados ir, pro du
ris, laukan.

Vienas policininkų bandė jį 
vytis, bet minia paplojo jam 
kebą. Išsitraukęs revolverį, po
licininkas šovlė, ir vieną as
menį nušovė, antrą sužalojo. 
Kilo neramumų, kurie buvo pa^ 
Iremlti t ilk atvykus policijos re
zervams. Keli asmenys buvo 
suimti.

Sako, kad imigracijos vy- 
riiaftisybė ieškanti Borghi jau 
nuo 1926 įmetu, nes jis gyve
nąs Jungtinėse Valstybėse ne
legaliai, be to esąs anarchis
tas. Mitinge policija bandžius 
jį suimiti deportavimui.

Aeroplanas iširo ore;
lakūnas užsimušė

SOUTH BEND, Ind., bal. 7. 
— Šiandie po pietų vienas aero
planas, sikiLsidaimits per Mislni- 
waką, netoli nuo Soulth Ben-, 
do, iširo ore ir nukrito žemėn, 
įtikimas, tariamai Sam bam
bėti, nes tokį vardą (pavardę 
rasto įraišytus piloto ląstoj, už
simušė.

Nelaimę mačiusieji sako, kad 
skrendant atkrito ore aeropla
no sparnas, ir kad pirma nu
krito žemėn motorais, paskui 
ir pats aeroplanas. Lakūno kū
nas buvo labai sulaužytais.

Bezbožnikai atsižada 
antireliginių para

dų Velykomis
MASKVA, bal. 7. — Kariau

jančių Bedievių Draugijos va
itai nutiarė susilaikyti nuo anti- 
reUigirilės kampanijos ateinan
čiomis velykėmis. Vietoj reli
gijos ar kunigų pajuokiamų de
monstracijų, inu tarta geriau 
darbu padėti valdžiai vykinti 
jos pen'kerių melų industriali
zacijos ir kolektyvizacijos pro
gramą ir kovoti su girtybe.

Penki makedonų parti
zanai pasmerkti mirti

SOFIJA, Bulgarija, bal. 7. 
— Teismas čia pasmerkė mir
ties baiusmei penkis makedonų 
partizanus, jų 'tairĮ>e >paskilbu- 
sį barnios vadą Tomiko Uzu- 
novą, kaltinamus dėl visos ei
lės galva žudybių. V

$500,000 ugnis Atlantoj
ATLANTA, Ga., bal. 7. — 

Gaisras praeitą naktį sunaiki
no čiai didelį Doctoirs’ trobesį 
Peachtree gatvėj, padaręs, kaip 
apskaičiuoja, $500,000 nuosto
lių.

Šveicarija stiprius 
gėrimus apdeda di
deliais mokesniais
BERNAS, Šveicarija, bal. 7. 

— Vakar Šveicarijoje įvyko 
ireferend ūmais (visuotinis bal
savimas) dėl naujo stiprių gė
rimų įstatymo, kuris buvo pri- 
imitiats 482,(XX) balsų prieš 317,- 
(XX). Įstatymo tikslas yra a,t- 
pratinli žmones nuoi girtybės, 
apdedant stipriuosius gėrimus 
dideliais mokesniais.

Ligšdol Šveicarijoje tik alko
holis darytas iš bulvių buvo 
apdėtas mokesniu. Einant nau
juoju įstatymu aukštais mokes
niais bus taipdėti visokios rų- 
šies stiprus alkoholiniai gėri
mai, išskiriant alų ir lengvus 
vynus. Be ilo,. žmones* gaili pal
tys namie gamintis gėrimus sa
vam vartoj imu i.

3 asmenys žuvo ae
roplano nelaimėj

______ ♦
IIAYS, Kan., bal. 7. — Vie

tos aviacijos lauke vienam ae
roplanui nukritus žemėn iš 500 
pėdų aukštumos ir užsidegus, 
liepsnose žuvo trys asmenys: 
pilotas Leslie Marsball, 34, iir 
du jo pasiaižieriaii, Orviille Her- 
bert ir Melvin Ridgeway, abu
du 19 metų aimžiausl

Kalifornijos traukinio 
susikulimas

MORGAN CITY, La., bal. 7. 
— Apie dvyliką mylių nuo čia 
anksti šį rylą susikūlė ištru
kęs iš bėgių pasažierinis Sou
thern Pacific traukinys No. 
103, ėjęs iš New Orieans į Ka
liforniją. Keleliais keleivių bu
vo sužaloti.

Angliakasių komunistai 
siųs į Rusiją savo 

delegatų
X ■ ■ ...............

ZEIGLER, III., bal. 7.- Ko
munistinė National Miners uni
ja' vakar čia įsavo mitinge iš
rinko Earlą Golly iŠ Believilile 
delegatu į sovietų Rusiją.

Golly, nuvykęs ateinančią 
vasarą į sovietiiją, turės ištir
ti ten darbo sąlygas, algų nor
mas ir darbo valandas.

Turčius nušovė žmonų 
ir pats nusižudė

DALLAS, Tex., (bal. 7. — 
Augustu® Minchew, 49, turtin
gas laiieijaus pirklys, nušovė 

čia siavo žmoną, paskui pats 
nusišovė. Priežastis — nesuti- 
kimai. |

To žmogaus tikrai buvo 
“šuns gyvenimas”

SAN FHANC.ISCO, Gal., bal. 
7. — Jei jau kam teko gyvent 
šuns gyvenimas, tai vietos pi
liečiui Harry Ungano.

Lugano, kuteni, teisme skun
dėsi, kad jo žmona, Ruby, per 
keturis mėnesius laikiusi jį 
šuns būdoj ir lira kitavus jį kaip 
šunį. Jo gyvenimas buvęs dar 
blogesnis, nekaip šuns, nes. šuo 
savo būdoj jaučiąsis visai pas
togių i, o jam budo j buvę vi
sai nepatogu.

Skaitmeningi komu
nistų vadų suėmi

mai Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, bąli. 

7. -— Iš Orizabos ir Vera Cruz 
praneša, kad Orizaboj, Cordo- 
boj, Jalaipoj ir Verai Gruže, 
kur komunistai tariamai pla
navę padaryti sukilimą, įvykę 
slk a ii tone n ingi komunistų vadų 
suėmimai. Neleisti bet kuriems 
neramu maimš įvykti, Vera 
Gruže alpie valdžios trobesius 
palslaitytos kareivių sargybos.

“Nusiginklavimas”
■' - • •

Senatas priėmė bilių tuojau 
pradėt karo laivų statymą

WASHINGTONASį bal. 7.
— Senatais šiandie priėmė bi
lių, kuriuo vyriausybė autori
zuojama tuojau pradėti naujų 
karo laivų statybos darbus, iš
leidžiant tam daugiau kaip 10 
milijonų dolerių.

Jo pelnas mėnesy $300, 
o turi mokėt 4 pačioms 

alimonės $305
LOS ANGELES, Gal., bal. 7.

— Mrs. May Wychoff, 22, ap
skundė buvusį savo vyrą, Spai- 
ffordą Wychoffą, su kuriuo ji 
išsiskyrė praeitą vasarą, dėl 
nemokėjimo jai kas Vmėnesis 
alimonės po $100, kaip kad 
teismais priteisė.

Paimtas nagan Spaffordas 
Wychoffas aiškiuos teisėjui, 
kaid jis uždirbąs mėnesy tik 
$300 ir nepajėgiąs alimonės su- 
moketi, nes, >bc skundėjos, jis 
esąs išsiskyręs dar su kitoms 
trimis pačioms, kurioms tarp 
pat turįs mokėti, bendrai, $205 
alimonės kas mėnesis.

Serbų patriarkas mirė
BELGRADAS, J ugoslavi ja, 

bal. 7. — Vakar mirė Serbų 
stačiatikių bažnyčios patr tar
kas Dimitry Toma, 84 metų 
amžiaus.

17 pasažierių žuvo 
įvykus sprogimui 
japonų traukiny

TOKIO, Japonija, bal. 7. — 
Geležinkelių ministerijos pra^ 
nešimu vakar buvo užmušti 
septyniolika asmenų, o septy
ni kilti pavojingai sužaloti, įvy
kus viename traukiny sprogi
mui.

Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Oita, Kiiišiu prefektūroje.

Manoma, kad nelaimės ]>rie- 
Žasltis buvęs dinamitas, neži
nomu bmlu pakliuvęs į loko- 
motyvos kūrenamas anglis.

Visi užmuštieji l>uvo pastai 
žieriai. Nuo sprogimo kilo gi
rios gaisras.

3 kaliniai bandė pabėg
ti; visi nušauti

FOLSOM PRISON, Cal., bal. 
7. — Vakar iš vietos kalėji
mo bandė ištrukti trys kali
niai kriiminiadištai, bet tą ban
dymą vihii trys pamokėjo Slavo 
galvomis: jie buvo kalėjimo 
sargų nušauti.

Pavyzdinga dviejų vy
rų pati — kalėjime

CLEVELAND, OMo, M. 7.
— Anna Woif sėdi kalėjime, 
kaltinama dėl biigamijos, vadi
nas dėl turėjimo dviejų vyrų. 
Pirmu ji buvo ištekėjus už Jo- 
sepho Wolfo, išsiskyrė su juo 
ir ištekėjo už Lavvrenco Kol- 
mislno, o paskui vėl ištekėjo už 
Wolfo, neišsisikyirus su Kolma- 
nu.

šiandie ateina policijon Kol- 
manas ir maldauja, kiad jo 
žmoną tuojau ptaleistų.

— Kam; tau jos reikia? — 
klausia policija.

— Man reikia šeimininkės,
— laltisako Koliųiainas. — XO ji 
yra puikiausia šeimininkė.

Kelioms minutėmis praslin
kus policijon ateina Wolfas.

— Aš noriu savo žmonos,
— sako jis.

— O kam ji tau? — klau
sia policija.

— žmogus turi juk valgy
ti, ar ne? O ta mergše — pui- 
kdiatusia virSjia ir ' šeimininkė. 
Kitos tokios už pinigus nera
si!

Bet pavyzdinga žmonelė te
besėdi kalėjime.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
7. — Ir Meksika rengiasi pir
mam visuotiniam ir pilnam 
krašto gyventojų surašymui. 
Suraiši dėjimas prasidės gegu
žės mėnesio i!5 dieną.

Lietuvos
Kas, jei ne pralotas, 

nužudė Ustjanaus- 
kienę?

Kitų kaltininkų nerandama.

KAUNIAS. (LŽ.). — Musų 
teismas praloto Konstantino 
Olšausko byloje, kiek tenka sle- 
ibičiti, rodo ypatingą 'atsargumą. 
Ne be pagrindo todėl kaime sa
koma:

— Jei tai butų ne pralotas, 
senai bintų pabaigto.

Nežiūrint į tai, teismo elge
sys visai suprantamas ir patei
si namas, Greitais sprendimas 
su nubaudimu karingajam kle
rikalizmui įduotų progos pul
ti 'teismą dar labiau, negu jis 
ligi šiol buvo puolamas.

Tik prisiminkim (pačio kalti
namojo praloto K. Olšausko 
arogantišką itleismo puolimą va
dinant jį cicalikų, masonų, ko
munistų iir kitais epitetais. Jog 
tai negiirdįėltas kaltinamojo 
arogantiškumas.

Tačiau. įteisinąs sugebėjo iš
laikyti tinkamą rimti. O Vyr. 
tribunolas tenkina visus apgy
nimo pusės prašymus duoti jai 
galimumų surinkti daugiausia 
medžiagos.

Tai rimta ir gražu. Kiekvie
nas kaltiinamašiš turi teises pa- 
si rūpimi i įrodyti Iteisylbę. Tie 
galimumai pdiačiai pralotai Ol
šauskui duoti.

Kitais dalykas, kiek pral. Ol
šauskas turi bendrai galimy
bės įrodyti savo nekaltybę. 
Apygardos teismas, kiek buvo 
galima sužinoti, įrodė jo kal
tumą ir nubaudė. Naujieji da-

Du užsimušė, vienas su
žalotas aeroplanui 

nukritus žemėn
TILDEN, Neb., Ixil. 7. d)u 

jauni aiviiaitotr.ini, Leon Bakhvin, 
24, ir Leonard Alexander, 22, 
užsimušė, jų aeroplanui nukri
tus iš 500 pėdų aukštumos. Pi
lotas Kenneth Kirk, 26, taip 
skaudžiai užsigavo, kad vei
kiausia irgi nebeišliks gyvas.

Sijonų valdžia viename 
Arkansaso mieste

YELLVILLE, Ark., bal. 7. 
— Į vykusiais čia rinkimais i 
visas miesito administracijos 
vietas taipo išrinktos išimtinai 
moterys. Į skiriamas Vietas 
veikiausia taip pat bus paskir
tos vien moterys, daigi miesto 
mar'šalo vieton. Burmistru iš
rinkta Mus. V. L. Walton.

V ely koms
/ ' f

pasiųsk saviesiems margučių nusipirkti.

Pinigai dar nueis, jeigu siųsite telegrama. 
Bus greit ir pigu — tik 50 centų daugiaus.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po pie’t.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Naujienos
viniai, kaip girdėti, mažiausiai 
esą rimti. Apgynimo nurody
tieji (liudininkai (Žebrauskas, 
Dobkevičius) pernelyg jau ma
ži autoritetai! — galvažudžiai, 
plėšikai, vagys, kurie visa gali 
padaryti ir ką įnori parodyti. 
1'ačiau ir jie nieko negali pat- 
rodyti. Malinausko bylon įtrau
kimas taip pat mažai patiki
mas. žodžiu, kiek girdėt, kitų 
įkalti ninku nėra. Teisininkų 
sferose, kaip ir visuomenėj, tei
singai ar ndteisingai galutinį 
žodį pasakys Vyr. trib. — ne
abejojama, kad/Apygardos teis
mo kaltės nustadymas yra tei
singas. •

Šnipų Byla
KAUNAS, ko\-o 13. (Elta). 

— šiomis dienomis kriminali
nei policijai pavyko susekti dir
busią Lenkijos naudai gerai 
užsikonspiravusią šnipų orgiar 
nizaciją Lietuvoj. Iš pravestos 
kvotos paaiškėjo, kad suimta
sis šaulių sąjungos tarnauto* 
jas Vilkickas Stepas, vyriau
sias minėtos šnipų organizaci
jos galvai, pas kurį kratos me
tu rasta nemaža inkriminuoja
mos ir aiškiai jo kaltę įrodan
čios medžiagos.

Asmeniškai arba per tarpi
ninkus kurjerius špionažo lik- 
slajis įvedč susirašinėjimą per 
I^atviją ir Vokietiją su Len
kija.

Sąryšy su Vilkicko Sitepo 
suėmimu suimti Zarskis Jonas 
ir kurjeris Vaitkevičius Vladas, 
kuris Milkicko susirašinėsimą 
ir surinktą špionažo medžiagą 
tiesiog per administracijos li
niją perduodavo į Lenkiją.

Be aukščiau minėtų šioj by
loj suimtas Įtariamas palaikęs 
gliaudžius ryšius su Vilkicku 
Kavaliauskas Juozas. Vyresny
sis leitenantas Kavaliauskas 
buvo atsargoj ir tik nesenai 
grįžo į aktyvią tarnybą.

Suimtasis Vilkickais Stopas 
prisipažino kaltu ir davė platų 
ir išsemiamą parodymų.

Sudegė tvartas
Kovo 3 d. 22 vai. Negotų 

vienk. Grinkiškio vai., Kėdai
nių a p. dėl neatsargumo su ug
nimi įvyko gaisrais. Sudegė pil. 
Paulausko Prano senas medi
nis šiaudais dengtas tvartas, 
1 karve, 2 avys ir 4 aviniu
kai. Nuostolių padaryta 1500 
lt. sumai. Turtas nebuvo ap
draustas.
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Į KORESPONDENCIJOS Dauguma narių į tai reagavo 
teigiamai, ir ne tik referatų, 
bet ir pataloginį spesimen'tą de- 

j monstravo. Bet randasi nema- 
. žai narių čia pat Chicagoje, ku-

skymą ir nubalsavo kiekvienam | rie iki šiol dar net temas savo 
delegatui mokėti po $20 už 

nkimas 1-vvavim‘! Seime. —Narys.

Harvey, III
SLA. 289 kuopcs susi r i

žios kuopos susirinkimas Įvy
ko balandžio 3 d. Nors nariai' 
buvo kviečiami atvirutėmis, bot Ką 
jų nedaugiausiai tesusirinko. 
Perskaityta ir priimta protoko
las. Prisirašė du nauju nariu į šie: 
j suaugusių skyrių, 
kė įvairių komisijų

• ir kuopos tarimai.

Toronto, Ont
L. J. S-gos valdyki 1930

da- Referatų n ©pridavė Draugijos 
sekretoriui. Tai ką-gi sakyti 
apie tolimesnių kolonijų gerbia- 

: mus kolegas, kurie gyvena Bal
ti morė j, Bostone, Philadelphi- 
joj, Brooklyne, Detroite. Pitts- 
burge ir kitur. Jiems ir nepa
ranku ir nepatogu negi atvyk
ti Chicagon savo Referato skai-

m

1930 metų valdybon išrinkta
pirm. Jonas Stankus, vice- . .. .. . . . . ,n. , o. ... . , i tyti Draugijos susirinkime!Toliau se- pirm. J. Simonaitis, sekr. A.1 X1L_. _ ___ _____

raportai! Garbenis, ižd. S. Ledas, fin.
sekr. J. Srugis, rev. komisijon 
įeina J. Filą, P. Stukas ir W. 
Follertas’. Teatralę komisiją su
daro šie: J. Ella, F. Rušinskas, 
A. Simonaitienė, J. Ročkaitė ii 
M. Sarapaitė. Organizatoriai: P.' 

' Kunce. J/Simonaitis, A. Kūmu
lis, P. Jasiunas. Koresponden
tai: P. Stukas ir A. Garbenis.

■ S-gos organas “Naujienos”. Vi
sais susirašinėjimo reikalais! 
galima kreiptis į sekr. šiuo ad
resu: 224 Crawford St., Toron-

j to, Ont.
Kaip matyti, šiais metais S- 

vadovaus jauna ir energin- 
valdyba ir komisijos-.
S-gos sekr. A. Garbenis.

Kitas svarbus klausimas turi 
būti išrištas sakančiame susirin
kime, tai —“Medicinos Fcndas”, 
medicinos raštams leisti. Musų 
jaunuomenė neturi iš ko medici
nos mokytis; musų medikų in
teligentija neturi Ruo savo in
telektualinių reikalavimų paten
kint; musų liaudis neturi iš ko 
pasimokyt sveikatą saugot. 
Trūksta Vadovėlių medicinos 
mokykloms, taipgi augštoms ir 
vidurinėms. Ti'uksta

i medicinos literatui s.
štai tik turime ■ 

mėnraštį, “Mediciną”, ir tas 
pinigiškai vargsta. Netrūksta 
mums kūrybos’ intelektinių j.ėgų 
musų tautoje, jos pakankamai

mums

Štai mėginame sukoncentruo- 
'ti jėgas ir sušaukti Amerikos 
Lietuvių Daktarų Kongresą 
Chicagoje, birželio mėnesy šių turime. Trūksta tik pinigų.

i metų, bet jei taip lėtai į tai 
’! žiūrės diduma gerbiamų kolegų, * • •: tai nors Kongresas' ir jvyktų, 

tai visgi nebus toks pilnas ir 
nuoseklus, kokį pageidauja 
Draugijos Valdyba.

Idant Kongresas įvyktų ir bu-
tų pasekmingas, reikia daugiau vo reikalo aiškiai nesupranta, ir 

' entuziazmo ir pasiryžimo netik be paraginimo, be paaiškinimo 
iš pusės Draugijos Valdybos, pati neprisidės ir neparems pi- 
bet ir jos narių ir nenarių. To- nigiškai. Reikia ir čia agitaci- 
gi iki šiol nesimato. Draugijos jos komisiją 
Valdyba dirba iš peties ir nuo 
širdies. Valdybai gelbsti vie- 
nas-kitas jos narys', bet tai to
li gražu nepakankamai.

Sekantis Draugijos susirinki
mas, kuris įvyks balandžio 25 

iš-

Kai kuopos’ bėgantieji reika-j 
lai tapo užbaigti, tai prieitai 
prie Pildomosios Tarybos bal
savimų ir delegatų į Seimą rin-1 
kimų. Už kandidatus paduota. 
balsų sekamai: St. Gegužis 16, j 
A. Mikalauskas 15, P. Jurge-i 
liūte 16, K. Gugis 16, M. Ru-, 
ginskas 16, J. Januškevičius 14, 
Dr. Klimas 15. “Progresistų” | 
kandidatai šiaip taip surinko po 
šešis balsus. Reiškia .progre-; 
suoja į atbulą pusę. Nominaci-! 
jose jie gavo 11 balsų, o dabar i 7., - v. - gaitik sesis. 1

Tareila gavo “daugiau už vi-! 
sus”. Už jį paduota balsų ly- I 
giai O. Seimo delegatais tapo Į 
išrinkti ištikimi Susivienijimo 
nariai. Būtent, A. L. Skirmon-! 
tas, A Am bu tas ir Katkus.

Prakišę rinkimuose, Lavorš- Draugijos susirinkimuose at
eini labai susirūpino Susivieni- kartotinai buvo 
jimo reikalais iv turtu. Kad di
delių išlaidų nepasidarytu, tai 
jie siūlė, kad delegatams butų 
mokama tik po penkis dolerius 
kiekvienam ir tai už visą Sei
mo laiką. Tokiu budu jie no- tai savo laiku buvo pranešta. Draugijos sekretoriui, kad gali- darbu, 
rėjo nubausti išrinktus delega-i laišku kiekvienam draugijos na-'ma butų galutinai išspręsti Koli
tus. Tačiau nariai suprato jų riui. < greso klausimas.

“Medicinai” Geugžės mėnesy 
į sukanka pirmas dešimtmetis. 
Reikia prisirengti prideramai 
pasveikinti jubiliatą, ir moks
liškais' straipsniais ir pinigais.

Nors “Medicinos Fondas” yra 
liaudies reikalas, bet liaudis sa-

sutverti, kurios 
liaudžiai 

svarbą. 
Daktarų

Daktarams žinotina , ,
 (d., s. m., 'turės galutinai 

Amerikos Lietuvių Daktarų spręsti Kongreso klausimą.
Tad būtinas reikalas, kad vi- 

išreikšta ta si Draugijos nariai be atsikal- 
mintis, kad kiekvienas jos na- Dėjimo laiku ateitų susirinki- 
rys nors sykį i metus suteiktų ' man. Tolimesnių kolonijų, iš 

kurių nepatogu atvykti susirin- 
kiman. meldžiame 
nuomonę

referatą, ar nors koki nepapras
tą patalogini spesimeną iš pa
tyrimo savo praktikos. Apie 

Tokiu budu jie no-1 tai savo laiku buvo

pareiga butų aiškinti 
“Medicinos Fondo” 
Amerikos Lietuvių
Draugija ir čia 'turi pirmoji pra
dėti tą šventą darbą. Be pasi
šventimo, be atsidavimo irgi 
nieko nepeši. Reikia dirbti. Vie
nas, arba Draugijos Valdyba ne
pajėgs. Kooperacija gerbiamų 
kolegų ir laikrašti jos čia būti
nas reikalas, jei norime gražų, 
našų darbą nuveikti.

Todėl pasitarkime, apgalvoki-
laišku savo me ir pradėkime darbą dirbti— 

išreikšti ir prisiųsti i ne tuščiais žodžiais, bet tikru

vėlumos užsitraukė posėdis, 
bet tai ne veltui laikas praleis
tas. Tai konstruktyvia vakaras, 
žmogus išeini iš susirinkimo 
kupinas atnaujintos energijos, 
su įgytu nauju pasiryžimu 
dirbti neilstančiai.

Sekantys daktarai prisiuntė 
savo Referatų užvardinimus, ku
riuos skaitys artimiausiuose 
Draugijos susirinkimuose.

1. D-ras G. Ij Bložis, Dentis- 
tas’, 2201 W. 22nd St., Chicago, 
III. ♦

“Užsimezgimas., dantų ię jų 
išsivystymo peri jodai.”

2. D-ras M. T. Strikolisi, 4601
So. Ashland Avė., Chicago, III.

“Advardages and: Disadvant- 
ages cf S<ame Common Anas- 
thesia”.

» 3. Dr. B. J. Rooth, Dentistas, 
7054 So. Western Avė., Chica
go, III.

“Eytiaction of Teeth.”
4. D-ras P. Z. Zalatoris, 1821

So. Halsted St., Chicago. III.
“Empyemu”.
5. D-ras V. S. Naryauskis, 

2435 W. 69thth St., Chicago, III.
“Mechanizm of Erection”.
Diskusantai kiekvienam re

ferentui bus vėliaus paskirti ir 
paskelbti.

D-ras A. L. Graičunas, Sekr.
P. S.—Piloto Higijenosi Kon

gresas, Washington, D. S., ku- 
ri;ą atsibus gegužio 5—10 
1930 m. 1

“Lietuvos
m. praneša,
Bain bridge, 
yra didelis'
išrūpino nemokamą kelionę se
kantiems Lietuvos: gydytojams:

1. D-ras Bložys.
2. D-ras
3. D-ras Smalstys.
Kurie ir^atvyksta, kongresam
Amen Lzietuvių Daktirų’

Draugija turėtų prideramai pri
imti šiuos darbingus ir retus 
iš Lietuvos svečius.

—Dr. A. L. Graičunas.

NEIKIT Į KRAŠTINYBES KAD 
PAŠALINEI KONSTIPACIJĄ

Kada prastas kvapas, ar pa-; 
dengtas liežuvis, aitrumas ar 
galvos skaudėjimas įspėja kpn- 
stipaciją, neimkit aštrių liuo- 
suotojų. Jie nereikalingi, kuo
met Cascaret saldainis pašalins 
nesmagumus j trumpą valandė
lę; išvalys jūsų sistemą malo
niai ir nuodugniai.

Gautoji iš Cascarets taip grei
ta pagelba yra pastovi. Casca 
rets yra padaryti iš cascara, 
kuri, kaip medikaliai žinovai 
pripažįsta, tikrai sustiprina vi
durių muskulus.

Taigi Cascarets yra palaima 
seniems žmonėms su silpnais 
viduriais; vaikams; kiekvienam, 
kuriam yra reikalinga sutvar
kyti savo vidurius. Dešimt cen
tų už dėžutę — visose 
koše.

dien.,

Praeitame susirinkime, kuris 
Įvyko kovo 28 d., š. m., nors iki

žinios” No. 
kad ačiū 

Amerikonui, 
Lietuvos

64 š.
D-rui 
kuris 

draugas

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

padarom.
Drillings Auto 

Budy
834 W. 35th St., 

Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL,

Kairiūkštis.
Tel. Lafayette 7139 .

Studebaker ir 
Erskine

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

THEATRE
35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Sunny Side Up”
dalyvaujant

JANET GAYNOR, CHARLES 
FARRELL, EI Brendel

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

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

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

- - - - -

f

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražia dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer
Phone Lafayette 

Valandos nuo 10 ryto
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batpms iki 9 vai. vakaro.

Avė.
2238 
iki 6 vai.

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer A^e.,

A. KASIULIS, savininkas

yra

St.

i

SS

Bet tik pirma kartų Įsigijom 
leidžiamų dvisavaitini

< < ir i

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ 

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio. Nėra skausmo, nereikia 
išlikti iš darbo.

Dr.E. N.FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
k,vkit pas mane. Mano pilnas IšegzainiŲavl- 
mas atidengs jūsų tikra litrą ir jei aš apsi
eisiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei- 

• ktt pas tikra specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iscgzaminavlmo—kas jums

toasted
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį

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

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

© 1930, The American Tobacco Co., Mira.

ičirškiino būdas yra pripa

žino >n n s būdas 
kojų gyslas 
tikras ir be 

Skausmai ir 
nyksta išgydžius gyslas.

Aš suradau šį būdą 1918 m. ir 
kiek aš žinau ii manau, aš var
tojau ij nėr keletą metų pirmiau 
negu kuris kitas daktaras šioje 
šalyje. Yra malonu matvti kaip 
šios negražios gyslos išnyksta, 
kad niekad daugiau nebesugryšti. 
Palieka kojos švelnios ir lygios, 
kaip kūdikio.

IJr. J. L. zarejnba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 ryto iki 1 po pietų

kuris mirguliuoja Į?n^on,

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepoilsingas

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pagerina apetitą ir suteikia poilsinei} ir at
gaivinantį miegą. Šis dideįis sveikatos ir 
stiprumo budavotojas išvalo kūną nuo ligas 
gimdančių puodu, nugali kenkt i (racija. sutel
kiu jums goresnį apetitą', ■pagerina virškini- 
mą ir padidina spėka ir svarumą pas silpnus, 
nusikamavusius žmones.’"’'

Nuga-Tone ypač yra geras dėl abelno nu- 
sikamavimo ir nusilpnėjimo, nežiūrint ar tai 
paeina nuo senatvės, kokios nors užsisenėju- 
sius ligos, ar perdaug dįdelio iščiulplmo or
ganų. Jus galite gauti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stakc, paprašykit jį užsa
kyti jų dėl jus iš savo džiabefio.

Vericose Gyslos 
Išgydomos

Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

Pranešimas
Brighton Parko 
ir jos apielinkes lietuviams 

Patogumo deki

NAUJIENOS
• ii* X J * -v*
įsteigė savo skyrių

Pietkiewicz & Co.
REAL ĖST ATE. OFISE

2608 W. 47th St.
Chicago, III.

Tel. Laffayette 1083 
Galima siųsti pinigus ir 

paduoti skelbimus

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini
jomis— vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikus 
visuose dalykuose ,net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą. ,

šis ičirškinio būdas yra pripa
žintas visų daktaru kaipo geriau
sias žinomas būdas gydyti padi
dėjusias kojų gyslas. .Jis yra 
saugus, tikras ir be skausmo, 

atviros žaizdos iš

PILNAS PASI
RINKIMAS 

NAUJŲ 
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kajdaraišįčių, pan- 
čiaku, apatinių 
marškinių ir pet
nešų.

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS

41711 Archer av„ arti Richmond st.k...........

/

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūkė, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinamas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį

po

SIUSKIT Ptk 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmones ir 
W pataria Lietuvos banb

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

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos gydymai. 
Kaina yra žema ir 
prieinama kiekvie
nam. Kad pasveik
ti, < pasitarkite 
SU UŽTJKIMU IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

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

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

kMipM Monroe St., Chicago. Criily Bldg. 
doa: kiekvieną dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris defiimt metų Siame namo. — Im
kite elevatorių iki penkto auglto. Valan- 
dSliomie 10 Iki 1. PancdftUaiB. Seredomi# 
ir Subatomia nuo 10 iki 8 vai. vakare

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
“NAUJO ŽODŽIO’ 
žurnalą

tikrai kulturiską 
spalvuota jumoro

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt. 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.



Antradienis, baland. 8,. 1900 NAUJIENOS, Chicago. III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nauja musų 
žvaigždė

P-lė Augusta Leonora Nim- 
hosIk-Nemčiiuskaiitė, dar mažai 
Žiincma musų koncertus lan
kančiai publikai, davė koncer
tų South įSide Masonic Audi 
torium, pereitą sekma<l'ienį, po 
pietų, su didžiatusiu pasiseki
mu, įrodytu gausiu plojimu 
rankų, ir daug, daug Luketųi 
gyvų gėlių.

Sudainavo ji daug dainų ita
lų ir laniglų kalba, ir keturias 
lietuvių — “Mainyte”, Vana
gaičio; “Karvelėlis”, Žilevi
čiaus; “Plaukia sau Laiivelis”, 
ftimlkaus, ir “Mano širdy šian
dien šventė”, kurios padarė gi
lų ir mailonų įspūdį, tečiaius jos 
paskutine daina, “II Bacio”, 
pilnai sužavėjo publikų.

Balsas jos, lyriškais sopranas, 
yra 'turtingas, malonus, jaut
rus, ir labai hnks'tus. Perėji
mas iš žemųjų į aukštesnius 
tonus yra lengvas, judinantis 
jausmas. Nesijaučia jokių pa
stangų, bet plaukia kaip pas 
lakštingelėlės.

Jos ypata itrgi daro labai 
malonų įspūdį.

Publikos (buvo gana daug, 
bot didumoj svetimitaučiai. Lie
tuvių būrelis nedidelis — gal 
būt dėl to, kad tą pakių dieną 
įvyko ir p-no Vanagaičio kon
certas, kuris paprastai patrau
kia publiką.

P-lė Nemča'uslkaitė yra Ame-

rikoj gimusi lietuvaitė, baigu
si Lindimom lliigh School ii 
lankiusi University of Chicago. 
Dalyvavo ji bažnyltiniuose cho
ruose, beit sužinota apie jos 
^albumus ir pirmu kartu ji pa
bodę koncerte, surengtame 

‘'Naujienų”, Lietuvos nepri- 
k’ausomj'lhts paminėti, kur ji 
suŽ4\<ėjo publiką.

Dainos ji lavinosi porų me
tų, itc’ų mokykloje, vidurmies 
t y, ir yra dalyvavus daug kar
tų amerikonų liarpe. Linkėti
na, kad lietuviai atkreiptų į 
ją didesnį dėmesį, ir kad bu
tų į musų meno žvaigždyną 
jipinta padidinimui musų kul
tūrinių jėgų.

Juozas J. Hertminavičius.

tu du iš abiejų p. Spihis 
n aini o pusių — įkainuota tik 
po $l;,3 ii.ii. kviKur č’-i 
'statymų reikalaujama lygybė 
r teisVbė?

K’ ūdos, ar suktybė?
Auk.č’tm paduoti ketuiri par 

yzdžiai rodo, kaip nelygius 
.alkaus praeityje toko mokėti 
čilka giedi1 i.ir:, nors įs'taJty miai 
reikalauja lygytės. Del tų pa
vyzdžių garima pastebėtų kąd, 
msi, 
klaida, 
ika-go j e 
liūnais 

gabalų.

[ Pacific an<l Atlantic Photo I

Dr. Percival Lovvell, kuris iš
pranašavo naujos Užneptunio 
planetos buvimą. Jis mirė prieš 
keliolika metų.

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusj, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

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

Taksų klausimas Či
kagoje ir Cook 

paviete
(Tęsinys)

Asesoriai įkainuoja jūsų sa
vastį taksams. Peržiūrėti tary
ba (Board of Revievv) išlygina 
asesorių įkainavimų. Ir nuo to, 
kaip buvo įkainuota ir įkainavi
mas pataisyta, priklauso jūsų 
taksų bilos. Pažiūrėkime dabar, 
kaip buvo kainuojama nekilno
jama savastis praeityje (Čika
goje ir Cook paviete). Štai ke
letas aktualių (tikrų pavyzdži):

Ve du trobesiai. Vienas jų 
yra adresu 5400 So. May St., 
o kitas—54b4 So. May St. Juo
du yra vienokios statybos (ar
chitektūros), vienodos spalvos, 
vienodo didžio, iš vienokios, me
džiagos* statyti; juos pastate ta 
pati kompanija. Vienas stovi 
prie kampo, o kitas — antras 
nuo kampo. Kampinis namas 
turėtų būti šiek tiek brangiau 
kainuojamas. Bet ką surado 
tyrinėtojai? Nagi ve ką: kam
pinis namas buvo įkainuotas 
taksoms $700, o antrasis $4.- 
000. Ir taksų (sakysime, po 5 
nuošimčius ant įkainuotos su
mos) vienas savininkas turėjo 
mokėti $45, o antrasis —$200. 
Koks skirtumas!

Arba štai du bungalai. Jie 
taipgi yra vienas arti kito. Pa
našus vienas kitam. Jų vertė, 
su žeme, markete, be abejonės, 
yra daug maž lygi. Vienas tų 
bungalų adresu 7025 So. Laff- 
lin. St.) priklausė detektyvų vir
šininkui (buvusiam) Michael 
Grady; priklausė tuo laiku, kai 
tyrinėta. Kitas gi bungalas pri
klausė paprastm piliečiui T. 
Cook (adresu 7933 So. Lafflin 
St.). Detektyvų viršininkas tu
rėjo mokėti taksų už savo bun- 
galą 57 dolerius metams, o pi
lietis Cook—‘-$145.50 metams.

Daugiau, kajp pustrečio kar
to!

O ve kitu du trobesiu. Vie
nas jų yra adresu 8118 South 
Loomis sitreet, o antras 8114 
So. Loamis stredt. Pirmasis, 
tyrinėjimo laiku, priklausė p. 
Thomias Morgan, o lantasis — 
p. James Durkin. Trobesiai, 
bet įkurio rcalesitatininko atp- 
žtiurėjimu, maižai dkirsįs vie
niais nuo Iki to. Vienok pirmar 
sis buvo jklainuioltas taksoms 
$1,000, gi antrasis — $6,000.

Dar vienas pavyzdys, ir už
teks. Trys mediniai namai vie
nas greta, kito ir visai mažai 
skiriasi vienas nuo kito. Na- 
imii p-nios Anlona Spilus (5143 
So. Bishctp street), kuri nemo
ka įkalbėti angliškai, taksoms 
įkainuota $4,500, kuomet ki-

pasitaikiusi viena-kita 
Reikliai atminti, kad či- 
yra daugiau, kaip mi- 
n tik i 1 n o j a mos są vias t i e s 
Tokiom kiekiui savas

ties gabalų išdėstant taksus, 
turi juk įvykti klaidų.

Panašų ia>rgumentą man pa- 
č'iam (čikagiečiui) teko girde
li iš vieno poMtikieriaus lupų.

Tenka pripažinti, kad msis vi
si damnie klaidų netyčia. Del 
kaip išaiškinti tas talkias, kad 
lakstančiai i/r t ūksiančia i 
vatsties gabalų buvo į-haiimuoja- 
mn tokia nelygybe, kurių liu- 
dflijiat paduoti aukščiau keturi 
pavyzdžiai ?

Ką tai reiškia — sužinią ase
sorių (ir peržiūrėjimo tary
bos) suktybę? Ar nepaisymų? 
O iga! stoka sistemos tinkamo 
įUiaivnuoiti nekilnojamų (savastį 
taksams? Arba — gal papras
tas klaidas?

Kaip plačiai pasireiškė 
nelygybė?

J šiuos klausimus mėginsiu 
atsakyti vėliau. Dabar susto
siu prie klausimo, kaip plačiiai 
pasireiškė nelygybė.

Prof. Simpsono tyri nuėjimas 
5,400 namų įkainavimo tak
soms tiais metais, kada jis ■ty
rinėjo, parodo štai kų. Ben
drai, visos sųvastys buvo įkai
nuotos taksams apie 35 nuo
šimčius niarketo vertės. Ir jei 
kieno sųyasitis buvo įkainuota 
tiek -nuošimčių, itai tie pilie
čiai! neturėjo pamato dejuoti, 
ba įkainavimas jų savasties bu
vo teisingas.

Ale tikrenybėje pasirodė, kad 
5 nuošimčiai sųvasties įkainuo
ta aukščiau, kaip 70 nuošim-

čius jų miajrlkėlto vertes. 10 nuo- 
š'mciių sųvasdies įkainuota 
aukščiau 57 nuošimčių marke
lio vertės. 15 nuošimčių aukš
čiau 50 'nuošimčių /murkdo ver
tės.

Antinai vertus, 5 nuošimčiai 
savasties įkainuola taksoms že
miau 7 nuošiimčių markelo ver
tės, 10 nuošimčių žemiau 12 
nuošimčių markelio ventės, ir 
tt.

Dabar pamėginkime šiek 
tiek aritmetikas įterpti. Prof. 
Simpsono skaitlinės a)la tinka 
visos Čikagos sųvasties įlkaina-, 
vimui taksoms ir jos murkdo 
vertei.

Čikagoje yna. daugiiaiu, kaip 
milionas nekilnojamos savas
ties gabalų, kuriems uždedami^ 
taksos. Lai bus lygiai milionas 
musų “aritmetiikai”. 5 nuošim
čiai iš miliono reiškia 50,000. 
Taigi 50,000 savasties gabalų 
tialksoms įkaini uola au kščia u, 
nei 70 nuošimčių jų mairketo 
vertės, kuomet reikėjo juos į- 
kainuoiti tik 35 nuošimčius.

10 nuošimčių iš miliono rei
škia 100,000. Taigii 100,000 ne
kilnojamas savasties tgabalų į- 
kainuot'a auksčiiau, nei 57 nuo
šimčius jų m ark et o vertės, kuo-

mėlt reikėjo įkaiinnot juos tik 
35 nuošimčius. Ir taip toliam

Antra vertus, paimkime /tuos
6 Mus, kurių savininkams pa
daryta “malonės”. Penki nuo
šimčiai a-iba 50.000 gabalų šu
va lies įk-iiinuola taksams tik
7 nuošimčius jų n vai keto ver
tės. O reikėjo, prisilaikant tei
sybei', įkainuoti juos .35 nuo
šimčius.

10 nuošimč:ų arba 100,000 
savasties gabiailų įkainuota tak
sams Lik 12 nuošimčių jų mur
kdo vertės, kuomet 'teisybė rei
kalavo juos įkainuoti 35 nuo 
š'mč'us. Ir liaip toliau.

RcišIkiiJi, už šimtus linkstan
čių gabalų savasties vieni Či
kagos piliečiai mokėjo, iš me
tų į molus, didesnius taksus, 
o kiti šimtai t ūksiančių ma
žesnius, negu jiems priderėjo 
mok ėdi.

Ir grk'ma jau tvirtinti, kad 
asesoriui, įkainuodami sųvastį 
taksams (ir peržiūrėjimo tary
ba, išlygindama įkainavimų), 
ne lik ne klaidas darė, bet 
greičiau nepaisė ir, tur būt, 
sukčiavo.

(Bus daugiau) čikagietis.

Geriausias Pasekmes
Diamond Dyes turi nuo trijų iki.penkių 
kartų daugiau anilino, v negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa, 
sėkmės. Pastebėkite, kad nėra tos išdažy
mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaisting spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito 
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti - vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Melionus pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. BaItas pakelis nudažys kiekvieną aude
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius, 

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NAUJA
MAYTAG

Viršija visas kitas su daugelio NAUJŲ 
moksliškų principų skalbimo mašinų - - - 
gaminime ir jų veikime

PAVASARINIS BARGENAS

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

kriaunom

2^3 KWIK-KOTE Varnišius. 
” kuris išdžiūva i 4 va

landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušj 
su kiekvienu galionu.
tTonas...$3.00

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Šiandie
Visi Bridgeporto Lietuviai Balsuokit už

VINCENT M. STULPINAS
Demokratų Kandidatas j 

State Representative 
3-čio Senatoriai Distrikto

Jisai stoja už panaikinimą 
prohibicijos {statymo ir 

įvedimą bedarbiams 
apdraudos.

Jūsų X už Stulpiną duos jam 3 balsus

A $4,500,000WPRODUCT
HTTTNH7 onl4ayt«cR*d!oPromnwo*erNJ&X.C<MBt 
X AJDfli to Comc Netwo<fc HONDAY Evenlnsa 9:00 
pvr EAT, ffcOO CAT^ 7:00 M.T, 6.00 P.T. 
Ars • • ♦ . KDKa Phttburghi KYW,

CnlcaAot KSTP, St. 1’aulį WSM, Naihvillei 
WREN, Kmmm Citw KOA, Denveri KSL, 
Salt l^ke City; WKY, Oklahoma City; KPRC, 
HouitocųKliCAJ.o Angeles; KGW,Portlan4 

und 34 A ędl SUH imi*

Taipgi balsuokit už

JOHN T. BOBER
Reguliaris Demokratų 

Kandidatas
11 Ward Committeeman

> 1.1

Balsavimas utarninke
Balandžio 8, 1930

PO IŠDIRB1NEJIMO skalbimo ma
šinos, kuri per septynerius metus po 
eiliui laikė pasaulio vadovybę...skal- 

bimo mašinos, kurią daugiau kaip mi
lionas ir pusė’moterų pasirinko iš visu 
kitų... po suradimo visų laiką žymiau
siu skalbimą mašinos pagerinimų, May
tag genijus teikia dabar NAVJ/^ May
tag—$4,500,000 produktą, viršijantį vi
sus kitus pirmesnius atsiekimus.

šis vėliausias Maytag duoda jums 
NAUJĄ rolių vandens gręžimą su už
darytu, tiksliai veikiančiu, automatišku 
nusisunkimu; NAUJĄ vieno šmoto, lie
to alumino rėčką (tub); NAUJĄ tykią, 
amžiną, aliejuje varomą šaftą ir dau
geli kitų svarbių naujų ypatybių.

TELEFONUOKIT del ban. 
domojo skalbimo namie.. Jeifru NAUJA 
Maytag pati savęs neparduos, nelaiky- 
kit jos. Išdalinti išmokėjimai, kurių nie
kad nepasigesite.

THEMAYTAGCOMPANY,Newton.Iowa
Foundcd 1893

Del namų be elektros, Maytag galima 
gauti su jbudavotu gasolino motoru

MAYTAG CHICAGO CO
CHARLES KRATSCH—Distributor

160 EAST ILLINOIS STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS

SUPERIOR 1776

4414 So. Rockwell

$2.98
1 sienos Ma- 

Galima ma- 
sienas, med- 

radiatorius ir

FLAT 
liava. 
’iavoti 
:ius, 
wall popierą. Ilgai 
laiko, visokių spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

St. Louis “Dutch Boy”
White Lead 100 svarų

$11.98« .
Ateikite afba
TelėTonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

J. DERING
St Chicago, III

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto 
iki 5 po pietų

<

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

C-r’-vl',.-v.'•‘c *•“»••. V V u

:»OwĄiV,;

The Peoples Furniture Company Krautuvės yra
Geriausia vieta įsigyti Naują MAYTAG plovyklą, arba kitokią plo
vyklą, kurių čia esti platus pasirinkimas visų Standard ir parinktųjų 
išdirbysčių —- Kainos da’xx 
da už Tamistu seną mašiną,

Lengvus Išmokėjimai.
Demonstraciją ir patarnavimus suteikiame 

namuose veltui.

- Kainos da’;x prieinamesnės kaip kitur — didi nuolai-

»8LARGĘS^

I“!!gs?==^'iom'ls

4177-83 Archer Avė
RRIGHTON l’Ak’Ki:

TeL Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St.
MARO t J CTrE PARKE

Tel. Hemlock 8400
Vienatiniai Autorizuoti

MAYI 1G
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nauja musų 
žvaigždė

P-lė Aurgustia. Leonora Nim- 
hostk-Nemčauskiadtė, dar mažai 
ždncma musų koncertus lan
kančiai publikai, davė koncer
ių South <Si<le Masonic Audi
torium, pereitą sekmatlienį, po 
pietų, su didžiausiu pasiseki
mu, įrodytu gausiu plojimu 
rankų, ir daug, daug Lūkėtų 
gyvų gėlių.

Sudainavo ji daug dainų ita
lų ir įsuniglų kalba, ir keturias 
lietuvių — “Mamyte”, Vana
gaičio; “Karvelėlis”, Žilevi
čiaus; “Plaukia sau Laiivelis”, 
ftimlkaus, ir “Mano širdy šian
dien šventė”, kurios padarė gi
lų ir madonų įspūdi, tečiaus jos 
paslkiitinė daina., “Ii Bado”, 
pilnai sužavėjo publikų.

Balsas jos, lyriškas sopranas, 
yra turtingas, malonus, jaut
rus, ir labai lankstus. Perėji
mas iš žemųjų j aukštesnius 
tonus yra lengvas, judinantis 
jausmas. Nesijaučia jokių pa
stangų, bet plaukia kaip pas 
takšt ingelėiės.

Jos ypailm irgi daro labai 
malonų įspūdį.

Publikos buvo gana daug, 
beit didumoj svetimtaučiai. Lie
tuvių būrelis nedidelis — gal 
būt dėl to, kad tą pačią dienų 
įvyko ir p-n o Vanagaičio kon
certas, kuris paprastai patrau
kia publiką.

P-lė Nemčaiuslkaitė yra Ame-

rikoj gimusi lietuvaiilė, baigu
si LindLlom Hitgih School ii 
lankiusi tini versi t.y of Chicago. 
Dalyvavo ji bažnytiniuose cho
ruose, beit sužinota apie jos 
gabumus ir pirmu kairiu ji pas
irodė koncerte, surengtame 

‘'Naujienų“, Lietuvos nepri- 
k’ausomybLs paminėti, kur ji 
sužavėjo publiką.

Dainos ji lavinosi porą me
tų, itolų mokykloje, vidurmies 
t y, ir yra dalyvavus daug kar
tų amerikonų tiarpe. Linkėti
na, kad lietuviai atkreiptų į 
ją didesnį dėmesį, ir kad bu
tų j musų meno (žvaigždyną 
Įipinta padidinimui musų kul
tūrinių jėgų.

Juozas J. Hertmmavičius.

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdiki — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

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

Taksų klausimas Či
kagoje ir Cook 

paviete
(Tęsinys)

Asesoriai įkainuoja jūsų sa
vastį taksams. Peržiūrėti tary
ba (Board of Review) išlygina 
asesorių įkainavimą. Ir nuo to, 
kaip buvo įkainuota ir įkainavi
mas pataisyta, priklauso jūsų 
taksų bilos. Pažiūrėkime dabar, 
kaip buvo kainuojama nekilno
jama savastis praeityje (Čika
goje ir Cook paviete), štai ke
letas aktualių (tikrų pavyzdži):

Ve du trobesiai. Vienas jų 
yra adresu 5400 So. Mąy St., 
o kitas—541) 4 So. May St. Juo
du yra vienokios statybos (ar
chitektūros), vienodos spalvos, 
vienodo didžio, iš vienokios me
džiagos’ statyti; juos pastate ta 
pati kompanija. Vienas stovi 
prie kampo, o kitas — antras 
nuo kampo. Kampinis namas 
turėtų būti šiek tiek brangiau 
kainuojamas. Bet ką. surado 
tyrinėtojai? Nagi ve ką: kam
pinis namas buvo įkainuotas 
taksoms $700, o antrasis $4.- 
000. Ir taksų (sakysime, po 5 
nuošimčius ant įkainuotos su
mos) vienas savininkas turėjo 
mokėti $45, o antrasis' —$200. 
Koks skirtumas!

Arba štai du bungalai. Jie 
taipgi yra vienas arti kito. Pa
našus vienas kitam. Jų vertė, 
su žeme, markete, be abejonės, 
yra daug maž lygi. Vienas tų 
bungalų adresu 7925 So. Laff- 
lin. St.) priklausė detektyvų vir
šininkui (buvusiam) Michael 
Grady; priklausė tuo laiku, kai 
tyrinėta. Kitas gi bungalas pri
klausė paprastm piliečiui T. 
Cook (adresu 7933 So. Lafflin 
St.). Detektyvų viršininkas tu
rėjo mokėti taksų už savo bun- 
galą 57 dolerius metams, o pi
lietis Cook—*-$145.50 metams.

Daugiau, kaįp pustrečio kar
to!

O ve kitu du trobesiu. Vie
nas jų yra 'adresu. 8118 South 
Lotum i s sltreet, o antras 8114 
So. Loamis Street. Pirmasis, 
tyrinėjimo laiku, priklausė p. 
Thomas Morgan, o antrasis — 
p. James Durkin. Trobesiai, 
bet kurio rcalesHatininko ap- 
žtiurėjimu, mažai dkirsįs vie
nais nuo (kito. Vienok pirmar 
sis buvo įkiainndtas taksoms, 
$1,000, gi antrasis — $6,000.

Dar vienas ]>avyzxlys, ir už
teks. Trys mediniai namai vie
nas greita, kito ir visai mažai 
jakiiriasi vienas nuo kito. Na- 
ni'.ii p-nios An-tona Spilus (5143 
So. Bishoip Street), kuri nemo
ka IkalLI’lti angliškai, taksoms 
įkainuota $-1,500, kuomet ki-

tu du iš abiejų p. Spilus 
namo pusių ----- įkainuota tik 
po $ lt,.') l.C kvkKur č,i 
'statymų reikalaujama lygybė 
r teisybe?

K’ ūdos, ar suktybė?
Airk .č’au paduoti keturi pav

yzdžiai rodo, kaip nelygius 
liktus praeityje teko mokėti 

čilkagiečiil >.i>r. nors įstatymui
reikalauja lygybės. Del tų pa
vyzdžių galimu pastebėtą kąri, 
msi, pasinaikinsi viena-kita 
klaida. Reikia aitminti, kad Či
kagoje yra daugiau, kaip mi
lto n.us nekilnojamos savasties 
gabalų. Tokiem kiekiui savas
ties gabalų išdegant taksus, 
turi juk įvykti klaidų.

Panašų įairgumentą man pa- 
č’tam (čikagiečiui) toko girdė
ti iš vieno pobtikieriaus lupų.

Tenka pripažinti, kad mes vi
si darome klaidų netyčia. Bei 
kaip išaiškinti tas falktas, kad 
tūkstančiai ir tūkstančiai sa
vasties gabalų buvo įkainuoja
ma tokia nelygybe, 'kurią liu- 
diljiai padubti aukščiau keturi 
pavyzdžiai ?

Ką lai reiškia — sužinią ase
sorių (ir (peržiūrėjimo tary
bos) suktybę? Ar nepaisymą? 
O įgal stoką sistemos tinkamiau 
laviruoti neik i Inoj amą (savastį 
taksams? Arba — gal papras
tas klaidas? 

t

Kaip plačiai pasireiškė 
nelygybė?

Į šiuos klausimus mėginsiu 
atsakyti vėliau. Dabar susto
siu prie klausimo, kaip plačiai 
pasireiškė nelygybė.

Prof. Simpsono tyrinįėjimas 
5,400 namų įkainavimo tak
soms te metais, kada jis ty
rinėjo, .parodo štai ką. Ben
drai, visos sąvastys buvo įkai
nuotos taksams apie 35 ' nuo
šimčius inarketo vertės. Ir jei 
kieno sąyastis buvo įkainuota 
tiiek. nuošimčių, itai tie pilie
čiai! neturėjo pamato dejuoti, 
ba įlkaiinavimas jų savasties bu
vo teisingais.

Ale tikrenybėje pasirodė, kad 
5 nuošimčiai. sąvasties įkainuo
ta aukščiau, kaip 70 nuošim-

[ Pacific and Atlantic Photo i

Dr. Percival Lowell, kuris iš
pranašavo naujos Užneptunio 
planetos buvimą. Jis mirė prieš 
keliolika metų.

eitis jų mi.iiilkeilo vertės. 10 nuo- 
s’mciių sąvasdies įkainuota 
aukščiau 57 nuošimčių marke- 
to ventės. 15 nuošimčių aukš
čiau 50 'nuošimčių i markelio ver
tės.

Atnhria/ vertus, 5 nuošimčiai 
sąvasties įkainuota -taksoms že
miau 7 nuošimčių markele ver
tės, 10 nuošimčių žemiau 12 
nuošimčių markelio verties, ir 
tt.

Dabar pamėginkime šiek 
liek aritmetikas įterpti. Prof. 
Simpsono skaitlinės altu tinka 
visos Čikagos sąvasties Įlkaina- 
v imu i taksoms ir jos m ark et u 
vertei.

Čikagoje yna daugiam, kaip 
milionas nekilnojamos savas
ties gabalų, kuriems uždedamu 
taksos. Lai bus lygiai milionas 
musų “aritmetikai”. 5 nuošim
čiai iš miliono reiškia 50,000. 
Taigi 50,000 sąvasties gabalų 
tialksoms įkainuota aukščiau, 
nei 70 nuošimčių jų manketo 
vertės, kuomet reikėjo juos į- 
kainuoti tik 35 nuošimčius.

10 nuošimčių iš miliono rei
škia 100,000. Taigi 100,000 ne
kilnojamos savasties Igabalų į- 
kainuotia. aukščiau, nei 57 nuo
šimčius jų manketo vertės, kuo-

m et reikėjo įkainuot juos t ilk 
35 nuošimčius. Ir taip toliau.

Antra vertus, 'paimkime 4uos 
£i iLvjIus, kurių savininlkams pa
daryta “malonės”. Penki nuo
šimčiai a-'.'ba 50.000 gabalu są- 
va įlies ikninuota taksams tik 
7 nuošimčius jų mokėto ver
tės. O reikėjo, prisilaikant tei
sybė’.', įkainuoti juos 35 nuo
šimčius.

10 nuošimč:ų arba 100,000 
sąvasties gabiai]ų įkain uola lak- 
sams I k 12 nuošimčių jų mar- 
keto vertės, 'kuomet 'teisybe rei
kalavo juos įkainuoti 35 nuo
šimčius. Ir taip toliau.

Beiškilai, už šimtus įniksian
čių gabalų savasties vieni Či
kagos piliečiai mokėjo, iš me
tų į melus, didesnius taksus, 
o kili šimtai tūkstančių ma
žesnius, negu jiems priderėjo 
mokėti.

Ir gr/l’rna jau tvirtinti, kad 
asesoriui, įkainuodami sąvas'tj 
taksams (ir peržiūrėjimo tary
ba, išlygindama įkainavimą), 
ne tik ne klaidas darė, bet 
greičiau nepaisė ir, lu.r būt, 
sukčiavo.

(Bus daugiau) čikagietis.

Tikri Dažylai Duoda
Geriausias Pasekmes

Diamond Dyes turi nuo trijų iki.penkių 
kartų daugiau anilino, x negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa7 
sėkmės. Pastebėkite, kad nėra tos perdažy- 
mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito 
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti'Vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Melinias pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. Baitas pakelis nudažys kiekvieną aude
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

MAYTAG
Viršija visas kitas su daugelio NAUJŲ 

moksliškų principų skalbimo mašinų - - - 
gaminime ir jų veikime

PAVASARINIS BARGENAS

Pristatome visur.

J. DERING

St. Louis
White

Ateikite afba 
TelėTonuokite: 

LAFAYETTE 4689

FLAT 
liava. 
’iavoti

Dutch Boy”
Lead 100 svarų

$11.98

KWIK-K0TE Varnišius. 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fliorų, medžių arba 
klejankos. Taipgi duo
dame trijų colių brušj 
su kiekvienu galionu.
Slionas... $3.00

“Stainless Steel” stalavinis setas 6-ių 
lių ir videlcių, kurių niekad ne- 
reikia šveisti. Baltom 
Juodom kriaunom

sienos Ma- 
Galima ma- 
sienas, med

aus, radiatorius ir 
wall popierą. Ilgai 
laiko, visokiu spal
vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

kriaunom
$2.98

4414 So. Rockwell St, Chicago, III.
, ....... , „„, . ..„i i,..........„m.... .....

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ŠIANDIE
Visi Bridgeporto Lietuviai Balsuokit už

VINGENT M. STULPINAS
I • ' . , .f. • i

Demokratų Kandidatas j

State Representative
3-čio Senatoriai Distrikto

Jisai stoja už panaikinimų 
prohibicijos įstatymo ir 

įvedimą bedarbiams 
apdraudos.

Jūsų X už Stulpiną duos jam 3 balsus

Taipgi balsuokit už

JOHN T. BOBER
Reguliaris Demokratų

Kandidatas

11 Ward Committeeman
Balsavimas utarninke 

Balandžio 8,1930

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto 
iki 5 po pietų

■■■r

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
$514-16 Roonevelt Rd. 
arti St. luouis Avė. 

CHICAGO, ILL.

THEMAYTAGCOMPANY,Newton.Iowa
Founded 1893

A $4,500,000

C&caepi KSTP. Su
wRHN/r"____n
Salt I^ke City j WKY,OkUho'm> Či
Houatotk)K BCA.I m Angeles: KGW

Netwoefc MONDAY Bveningi 9:00 
«» <XS.T^ 700 M.T., 6<OO P.T. 
ar YoAį KUKA, Ptaaburght KYW, 
KSTP, 8u Paul) WSM, Naahvflle) 

Kmum City* K.OA, Denveri KSL, 
~ ------ — ■ • — jKPRC,

’ortlacMfc

šis vėliausias Maytag duoda jums 
NAUJĄ rolių vandens gręžimą su už
darytu, tiksliai veikiančiu, automatišku 
nusisunkimu; NAUJĄ vieno šmoto, lie
to alumino rėčkų (tub); NAUJĄ tykių, 
amžinų, aliejuje varomų šafta ir dau
geli kitų svarbių naujų ypatybių.

TELEFONUOKIT dėl ban
domojo skalbimo namie.. Jeigu NAUJA 
Maytag pati savęs neparduos, nelaiky- 
kit jos. Išdalinti išmokėjimai, kurią nie
kad nepasigesitf.

- 30-4

TUNE
E£T„ &OO <XS.X, 7»oo

A1N • ♦ ♦ ♦ nrrz m— tr—trmr.

Del namų be elektros, Maytag galima 
gauti su jbudavotu gazolino motoru

PO IŠDIRB1NĖJ1MO skalbimo ma
šinos, kuri per septynerius metus po 
eiliui laike pasaulio vadovybę...skal- 

bimo mašinos, kuria daugiau kaip mi
lionas ir pusė ’moterų pasirinko iš visų 
kitų... po suradimo visų laikų žymiau
siu skalbimo mašinos pagerinimų, May
tag genijus teikia dabar NAUJ/\ May
tag—$4,500,000 produktų, viršijantį vi
sus kitus pirmesnius atsiekimus.

MAYTAG CHICAGO CO.
CHARLES KRATSCH—Distributor

160 EAST ILLINOIS STREET, SUPERIOR 1776
CHICAGO, ILLINOIS

The Peoples Furniture Company Krautuvės yra
Geriausia vieta įsigyti Naują MAYTAG plovyklą, arba kitokią plo
vyklą, kurių čia esti platus pasirinkimas visų Standard ir parinktųjų 
išdirbysčių — Kainos da’;x prieinamesnes kaip kitur — didi nuolai
da už Tamistiį seną mašiną.

Lengvus Išmokėjimai.
*

Demonstracijų ir patarnavimus suteikiame 
namuose veltui.

SOUTH I ARGESTSTObE"

ForThe IIOMES \

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
BRIGHTON PARKE MAROUE'rTE PARKE

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
Vienatiniai Autorizuoti 

MAYTAG 
Parda\ ėjai
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratu t 
$8.0t per year in £anada 
$7.00 per year outside oi Chicatfe 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy

Entered as Second Clau Matter 
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REAKCIJA AUSTRIJOJE

PROGA RUSIJOS GARBINTOJAMS

Sovietų vyriausybė nutarė neimti $22 už vizas šią 
vasarą iš tų turistų, kurie keliaus į Rusiją oficialaus 
sovietų turistų biuro žinioj.

Šituo nutarimu Maskva nori pritraukti daugiau ke
liauninkų. Ji tikisi, kad šią vasarą atvyks į bolševikų 
rojų pasižiūrėti apie 15,000 žmonių iš užsienių ir jie pa
liks Rusijoj maždaug apie 10 milionų dolerių.

Laukdama tų keliauninkų, sovietų vyriausybė jau 
taiso ir dailina viešbučius svarbiausiuose miestuose ir 
lavina šimtus vadovų, kurie rodys turistams visokias 
bolševikijos įdomybės.

Butų gerai, kad šia proga pasinaudotų kaip galint 
didesnis skaičius mūsiškių Rusijos patriotų- Tegu jie 
tenai nuvažiuotų ir savo akimis pamatytų, kaip “lai
mingai” gyvena po Stalino diktatūra darbininkai ir val
stiečiai.

Tiktai jiems reikėtų patarti žiūrėti į Rusijos sąly-’ 
gas ne per valdiškojo biuro agentų akinius, bet savo

Susijungusių krikščionių socialų, visvokiečių ir ag- 
rarų balsais tapo pravestas Austrijos parlamente Įsta
tymas, suvaržąs darbininkų unijas. Už įstatymą balsa
vę 80 atstovų, prieš — 69.

Pernai metais tos pačios trys buržuazinės partijos 
privertė parlamentą padaryti kai kurių pataisų krašto 
konstitucijoje, kuriomis praplečiamu vykdomosios ' vy
riausybės galia ir susiaurinama pro w nei jų autonomija.

Austrijos reakcijai vadovauja katalikiški klerikalai 
(“krikščionys socialai”), kurie vis labiau ir labiau kryp
sta) į fašizmo pusę. Jie Seniai butų panaikinę ir respub
likos tvarką, jeigu nebūtų tvirtai susiorganizavę dar
bininkai, kurie griežtai priešinasi atžagareivių užma
čioms- f

Reakcijos nelaimei, Austrijos* didmiestis, sostinė 
Viena, yra socialdemokratų rankose. Tame didmiestyje 
gyvena netoli pusė krašto gyventojų. Viena taip pat 
yra Austrijos pramonės ir finansų centras. Kol. atžaga
reiviai jos neužkariavo, tol jie savo diktatūrą valstybė
je įsteigti negali.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Mętans______--r- r y $8.00
Pusei metu —.......... — 4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui___ _________.75

Chicagoj per iineiiotojui 
Viena kopija ---      8c
Savaitei - ----------------- J8c
Mėnesiui t . 11t,,r nm-rm-1... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltas

Metams........,—»,■< ... ..  $7.00
Pusei meta-------—..i......8.50
Trims mėnesiams —---------  1.75
Dviems mėnesiams------~~--------1.25
Vienam mėnesiui ........_________ .75

s

Lietuvon ir kitur uisieniuau 
[Atpiginta]

Metams  ....... — $8.01 
Pusei meta________ —   4.01
Trims mėnesiams 2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DISKUSIJOS APIE LIETUVOS KULTŪRĄ

Kauno universitete buvo viešos diskusijos apie kul
tūros stovj Lietuvoje. Dalyvavo profesoriai ir studen
tai, ir visi kaip vienu balsu išreiškė labai pesimistiškas 
nuomones. Vienas kalbėtojas pasakė net, kad “pas mus 
kultūrai kurti sąlygų nėra ir nebuvo.” Girdi, visuome
nė neorganizuota, literatūra bespalvė ir tuščia, mokslei
vija nepasiruošusi rimtam darbui.

Jeigu taip, tai kam dar valdžia trukdo visuomenės 
judėjimu?; \ »

Kodėl Lietuvoj nešaukia seimo
Juozas Pronskus

(Pabaiga)
Lietuvos atsilikimas1 kitų 

valstybių užpakaly
Pereitą mėnesį pirmą kartą 

Kaune pq pusketvirtų metų su
skambėjo žodžiai apie, demokra- 
tybę ir parlamentarizmą iš au
kštos tribūnos, kur žymus de- 
mikratijos ir diktatūros šalinin
kai ėjo diskusijų, kiekviena' pu
sė gindama savo, čia paduodu 
profesoriaus Leono xdavinius 
apie Lietuvos atsilikimą nuo ki
tų Pabaltijos valstybių:

“Kad mes, autoritetų valdo
mi ir tvarkomi, esame kultūros 
ir civilizacijos atžvilgiu atsili
kę užpakaly kitų tautų, tai kas
dien visi tvirtiname ir pripa
žįstame. Bet įdomu skaitlinė
mis šitas dalykas kiek ilius
truoti. Pasinaudosiu p. prof. 
K. Pakšto straipsniu, tilpusiu 
1929 metų ‘žydinio” 11 n-je ‘Ci
vilizacijos laipsniai Baltijos res
publikose’.

Derlingumo ha laipsnis: Suo
mija—7. Estija—5, Latvija—4, 
Lietuva—5. Derlingumu mes 
buk esame pralenkę Latvius, 
bet šitas davinys kelia abejo
nės.

Galvijų ūkio laipsnis: Danija 
—10, Suomija— 4, Estija —4, 
Lativja—4. Lietuva—3. Galvijų 
turime 2^4 kartų mažiau, kaip 
Danai.

Eksporto laipsnis: Danija —■ 
10, Suomija—4, Estija—3, Lat
vija—:3, Lietuva— 1. Išvežame 
tik dešimtą dalį to, ką Danai.

Sveikatingumo laipsniai: 
Olandija—10, Danija—9, Suo
mija—7, Estija—7, Latvija—7, 
Lietuva—4, O tarp Lietuvos 
piliečių: lietuvių —3, žydų—10. 
Musų kaimiečiai pašiepia žydų 
nešvarumą, o tikras gyvenimas 
rodo ką kitą. Pasaulėžiūros,

kuri verčia žmogų nuolat žiū
rėti autoritetų įtaka čia ne be 
reikšmės.

Raštingumo laipsnis:* Danija 
—10, Suomija—10, Estija —9, 
Latvija—9, Lietuva—7.

Mokslingumo laipsnis: Danija 
—8, Suomija—5, Estija'— 6, 
Latvija—5, Lietuva—4.

Bendras Balt jos’ kraštų ci
vilizacijos indeksas pagal 12 
kriterijų, kurių kitus aš čia ne

pranešiau dėl laiko ekonomijos:
Danija—100, Suomija—70, Es
tija—70, Latvija— 67. Lietuva 
—43.

Atsižiūrėdami 
veikdami galvočių nurodymais, 
tvirtai laikydamiesi dėsnio “kaip 
Dievas duos” ir “kaip valdžia 
lieps”, susilaukėme tokių liūd
nų rezultatų.

Pedagogijos srity, ačiū Die
vui, jau nutolome mes nuo rykš
tės pagalba auklėjimo metodo, 
jau supratome, kad negalima 
kūdikyje slopinti jo asmenybę, 
jo žmonišką vertybę, kad rei
kia jame auklėti savarankumas'.

Laikas suprasti, kad ir su- 
ugusiems, visai tautai, savaran- 
.kumas yra reikalinga, lygiai 
kaip tyras oras, arba vanduo, 
tam, kad ji galėtų žengti visose 
srityse. O šito savarankumo 
esimas pirmiausia visai priklau
so valstybinės teisinės santvar
kos.

Jei jos santvarka tokia, kad 
piliečiai nuolat turi būti apim
ti baime, vienas kitam nepasi
tikėjimu, priversti nuolat atsi-
žiurėti, ką mano tie, kas’ valdo, 
ką jie lieps, ką jie, įsakys, o dėl 
jų darbų pilietis yra bejėgis, 
tada tautoje nyksta ir miršta 
savarankumas ir iniciatyva, pa
siduodama likimo lėmimui ir
tauta merdi.

Daktarų nuopelnai žmonijos progresui
Rašo Dr. A. J. Karalius

Medicinos daktarai, savo pra
kilnių j į darbų dirbdami, susidu
ria su žmogaus kunu ir' siela; 
žmogaus troškimai jiems visuo
met arti prie širdies, o jo gero
vė jiems visuomet rūpėjo. Kas 
i ’etuvą prikėlė iš numirusių ? 
Daktaras Kudirka, šliupas, Ba
sanavičius ir daugelis' kitų. Jie 
musų brolius mokino, kartu su 
jais kovojo už laisvę ir kartu 
kentėjo. Apie tai visi gerai 
žinome.

Nuo Hipokrato7 iki Laennec’o 
daktarai neapginkluota ausimi 
tirdavo žmogaus krutinę, širdį 
ir kt. 1761 m. Auenbrugger 
pradėjo ligonius perkusuoti 
(barškinti). -Jisai buvo sūnūs 
alaus išdirbėjo. Liuesu laiku 
jisai barškinimais surado kuri 
statinė pilna, kuri tuščia, kuri 
pustušti. Vėliau jisai pradėjo 
barškinti ligpnių krutinę ir jam 
pasisekė surasti -* skyles plau
čiuose (džiovininkų). Užgimė 
perkusijos mokslas, kuris musų 
laikuose turi tokios didelės rei
kšmės ligų suradime.

Apie penkiosdešimts metų 
vėliaus Laennec padirbo dūdelę, 
per kurią jisai ‘klausydavo šir- 

autoritetu, I dies plakimą ir plaučių garsus.
Ilgus metus toji dūdelė visur 
buvo vartojama/ Vėliaus įdėta 
pievelė ir tuo budu gimė pnusų 
laikuose visiems daktarams rei
kalingiausias instrumentas ste
toskopas, kuriuomi jie dabar 
klauso ligonių širdies, plaučių 
ir kt. organų veikimą.

A. G. Bell, telefono išradėjas, 
Londono universitete mokinosi 
anatomijos ir fiziologijos. Jį la
bai interesavo garso (kalbos) 
fiziologija. Jis'ai, savo tėvo 
skatinamas, pasirįžo dirbti kur
čių ųaudai. Kai džiova jį pra
dėjo kamuoti, tai jaunas Bell 
atkeliavo į Ameriką ir hoslone 
įkūrė mokyklą kurtiesiems la
vinti. Gražulė p-lė llubbard 
buvo visiškai kurčia. Jaunas 
Bell užsigeidė jai pagelbėti, pa
dirbo savo rųšies instrumentą, 
iš kurio paskui išsivystė tele
fonas. Bell vėliaus su ja‘apsi
vedė, gavęs medicinos daktaro 
laipsnį už nuopelnus apkurtu- 
šių lavinime.

Dr. Bell priėjo išvados, kad 
garsus (kalbą) galima repro- 
duktuoti elektros įkrauta viela. 
Jisai ilgai darbavosi iki galų 
gale padirbo imtuvėlį su plėvele 
ir vielomis, kuriomis leido ma

žą elektros srovelę. Jisai pa- 
galiaus pasidirbo telefoną ir 
galėjo susikalbėti su savo asis-
tentu, kuris' buvo kituose kam
bariuose. Paskui Dr. Watson 
padirbo elektrinį telefonų (Dr. 
Bello nurodymais) id jiedu vie
šai jį demonstravo Philadelphi- 
jos šimtmetinėj parodoj 1876 
m. Dr. Bell gavo patentų te
lefonui- visi pavadino šita iš
radimų naudingiausiu ir įsta
biausiu. Dr Bell dar ir gramo
fonų išrado. Garsioji Elena 
Keller sako, kad Dr. Bell kurtie
siems daugiausia pasidarbavo 
savo išradimais ir instrukcijo
mis. ,

Iš pradžių telefonais naudo
davosi tiktai tie asmens, kurie 
turėjo įsitaisę vielas ir telefo
nus, bet W. Gray vieną kartą 
sumanė padirbti dėžutę moka
mam telefonui—kad už nikelį 
butų galima signaluoti dakta
rui. Tuo laiku jo moteris su
sirgo ir jisai savo išradimu pa
sišaukė daktarą.

1747 m. anglų daktaras Wat- 
šon padirbo pirmutinį telegrafą, 
kuris galėjo veikti tolume ketu
rių mylių. Bostono daktaras 
Jackson patarė prof. Morse pa
dirbti kodą. Mors’e kodą padir
bo, o daktaras nieko už tai ne
gavo. - Dr. W. Thomson (arba 
Lord Kelvin) išrado kabelį; jo 
pasidarbavimu pravesta pirmas 
kabelis per Atlantiką. Jisai iš
rado ir pirmutinį aparatą jurų 
gilumui matuoti. 1866 m. Ame
rikos dentistas Dr.’ Loomis de
monstravo bevieli n j telegrafą. 
Jisai prašė kongreso piniginės 
pagalbos, bet negavo. 1844 m. 
Dr. Locke padirbo pirmutinį 
laikrodį, o 1849 m. jisai laivynui 
padirbo pirmutinį elektro-chro- 
nografą, kuris pradėjo šalies 
laikrodžius reguliuoti. 1851 m. 
Bostono daktaras Channing pa
dirbo pirmutinį gaisro alarmo 
aparatą, kuriuo greitu laiku 
pasinaudojo Bostonas, o vėliaus 
ir kiti Amerikos’ miestai.

Yra žinių ir įrodymų, kad 
pirmutinį fonografą padirbo dr. 
Gros, o ne Edison. 1588 m. Dr. 
Bright išrado pirmutinius ženk-
lūs stenografijai, kuriuos jis 
pavadino “characterie”. Dakta
rų iniciatyva padirbta audifo- 
nas, kurio pagalba kurtieji ga
li girdėti lekcijas ir šiaip pa
mokas.

Vienu žodžiu, kaip matote, 

dąktarai pasižymėjo įvairiais 
naudingais žmonijos progresui 
išradimais.

(Pacific anri Atlantic Photo]

Berlynas'. — Dr. Hjalmar 
Schacht. kuris prieš kiek laiko 
rezignavo iš Vokietijos Valsty
bės Banko prezidento vietos.

Suv. Vai. valdiškos 
išlaidos

Per metus, baigiant birželio 
30 d. 1927 m., Suv. Valstijų 
valdžios išlaidos — inimanl vi
sas federalės, valstijų ir vieti
nių valdžių išlaidas — pasie
kė $ 12,179,(MM),000, k uomet 
1926 m. buvo $11,616,(MM),000 
ir 1913 m. $2,919,000,000. Tos 
sumos didesnę pusę išleido vie
tinės valdžios, kurios 1927 m. 
išleido $(),454,0(M),(M)0. 1927 m. 
federale valdžia išlaidų turėjo 
$4,069,0(M),(XM), kuomet valsti
jų valdžių išlaidos pasiekė $1,- 
656,000,000.

Nuo 1923 m. šios išlaidos 
vis auga. 1927 m. užlaikyti fe- 
deralę, valstijų ir vielines val
džias kiekvieno asmens dalis 
buvo $102.67, sulyginus su 
1926 m. $99.17 ir 1923 m. 
$91.88.

Federalės išlaidos (kiek vie
nam žmogui 1927 m. kainavo 
$34.10, 1923 m. $34.78 valsti
jos išlaidos kiekvienam žmo
gui $13.96, kuomet 1923* m. 
buvo $11.12; vietinių valdžių 
išlaidos kiekvienam žmogui 
kainavo $54.41 — 1927 m. ir 
1923 m. $45.98. (FLIS.).

naturalčmis akimis.
Iš praeities patyrimo yra žinoma, kad kiekvienas, 

kuris mokėjo blaivai tėmyti, kas Rusijoje dedasi, pabu
vęs tenai mėnesį kitą, pagryžo iš sovietų rojaus, visiš
kai pasveikęs nuo bolševikiško svaigulio.

Labai nąudinga pažinti iš arti sovietiją butų ypač 
komunistų redaktoriams, rašytojams ir kalbėtojams, 
kurie dabar skleidžia be jokios kritikos Maskvos melus 
ir mulkina publiką.

PREZIDENTAS GREEN “VEIKIA”

Daugelis nekantriai laukė, kaip elgsis Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas Green akivaizdoje ski
limo, įvykusio angliakasių unijoje. Tiesa, savo atsilan
kymu Indianapoliso konvencijoje prezidentas Green jau 
parodė, kad jo simpatijos yra su Lewisu; bet buvo klau
simas, ar A. D. F. vadas norės stoti į griežtą kovą prieš 
Springfieldo “maištininkus”

Dabar dalykas jau paaiškėjo. Iš Springfieldo pra
nešama, kad Wm. Green atsiuntė laišką John H. Wal- 
keriui, Illinois Darbo Federacijos prezidentui, reikalau
damas, kad Walker iš tos vietos rezignuotų.

Walker buvo išrinktas vice-prezidentu reorganizuo
toje angliakasių unijoje, kuri kovoja prieš senąjį inter- 
nacionalį mainierių unijos prezidentą, John L. Lewisą. 
Užėmimą vietos “maištininkų” organizacijoje Wm. 
Green, matyt, laiko nusidėjimu.

Taigi reikia manyti, kad prieš angliakasių Spring
fieldo frakciją yra nusistačiusi ir visa centralinė Ame
rikos Darbo Federacijos vyriausybė- Springfieldiečių 
padėtis, vadinasi, bus visai panaši į rubsiuvių Amalga- 
meitų, kuriuos atsisakė pripažinti nabašninkas Gomper- 
sas už tai, kad jie pakėlė maištą prieš United Garment 
Workers viršininkus.

Amerikos Darbo Federacijos vadai nepasimokino iš 
praeities.

Andre js Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertę Emils Skujenieks

(Tęsinys)

Robertas Neikė susitraukė 
kiek galėdamas ir pasislėpė už 
laikraščio. Keista po tiekos me
tų skaityti latvišką laikraštį. 
Krikštomočia juokėsi, kad jo iš
tarmė sustorėjusi. Argi stebė
tina, jei pastaraisiais metais jų 
stotyje latvis buvo tik ajuniau- 
sias iešmininkas, ir dar pasitai
kė po vieną-kitą pravažiuojantį 
mašinistą.

Robertas Neikė tėvynėje... Tė
vynėje... Robertas Neikė... Tai
gi. visiems .galvoje tėvynė — 
tame ir buvo Visa bėda... Gelž- 
kelio susisiekimas pertrauktas 
vienai dienai delei tilto remon
to prie Jerikių... Robertas Nei
kė... Robertas Neikė nuleido 
laikraštį ir apsižvalgė. Ar jo 
kas nešaukė? Ne, čia nei vieno 
tokio nebuvo, žydai gargaliavo 
lyg Jeruzalės’ degimo metu. Ne., 
bet visgi — tai kas gi čia iš- 
tikro buvo? Iš kur? Jis nieko 
negalėjo suprasti. Bet akys pa
čios lyg ko ieškojo po laikraštį. 
Ieškojo? — ne, ko gt joms ieš
koti: juk ir taip matė per visą 
laiką. Robertas Neikė tėvynė
je... Stambiomis, juodomis rai
dėmis’, tiesiog virš Jerikių tilto 
remonto. Robertas Neikė — juk 
tai buvo jis pats! Bet kodėl 

laikrašty? Argi jis jau taip pra
sikaltęs netyčiomis užsekda
mas Liepojuje? Argi aplankyti 
krikšto močią — nusikaltimas? 
Jei ne kitaip, tai bent tikybos 
mokslo atžvilgiu tai buvo pasi-. 
teisinimas.

Ne—Apie nusikaltimus nebu
vo kalbos. Pusiau nesąmonin
gai akys jau perbėgo straipsnio 
turinį. Dabar raidės rangydamo- 
sr ir tąmpydamaši, lyg nematy
tame šoky, ėmė prieš jo akis šo
kinėti.

Robertas Neikė parbraukė per 
vėidą ranka ir susmuko ant 
laikraščio lakšto. Robertas Nei
ki tėvynėje,,, Galbūt, tai apie 
kokį nors kitą? Nevistik apie, 
jį. Drąuge su kitais emigran
tai x važiavęs “Luizoj-Viktorijoj” 
iš Vladivostoko per Jokohamą ir 
Singaporą. Pasilikęs' Liepojuje 
pas krikštomočią. Patalptinta 
net krikštomočios buto antra
šas, ir nurodya, jog iki rugsėjo 
ten gyveno tautinės policijos 
nuovados’ viršininko padėjėjas...

Robertas Neikė bailiai apsi
žvelgė. Ar čia nebuvo kur pa
silsėti? Atrodė, lyg visi žydai 
jį stebėtų. O ko tasai ten iš 
antro kupė dairėsi per užtva
rą?.. Robertas Neikė, visas kai
to lyg ugnyje. Laikraštis šla
mėdamas drebėjo rankose. Vis- 

tik smalsumas jau virto nebe
suvaldomu. Nuduodamas lyg 
skaitąs eilėraštį pirmame pus
lapy, jis kankindamas akis, 
žvelgė trečiajam

Musų garsusis pedagogas ir 
visuomenės darbuotojas... Tuo
met mokyklą lankiusi kartu jį 
gerai atsimena iš prieškarinių 
laikų. O tautiniai inteligentijai 
jis mylimas ir brangus iš ne
pamirštamųjų Maskvos' laikų... 
Vienas pirmųjų, kuriems esant 
svetur, krutinėję užsižiebė tau
tinės nepriklausomybė idėja ir 
kuris nesibaidė ją skelbti tuo
met išsklaidytai ir nukankintai 
tautai, kuri tarėsi nustojusi,vi
sų kelių atgal ji tėvynę...

Pirmuoju momentu Robertą 
Neikę apėmė savotiška savijau
ta. Panaši tai, kuomet jam 
Amūro gelžkelio stoty patelį) į 
randas tūlo pasažierio pamiršta 
knyga apie Marsą ir jo gyven
tojus. Lyg kas galima^ ir ma
tytas, o vistik pagalinus’ fantas
tiškas ir netikėtinas. Tik ten 
buvo knyga apie Marsą, o čia 
buvo rašoma apie jį patį.

Robertui Neikei nutirpo ran
kos, lyg jose butų laikoma ne 
laikraštis, o sunki plieno plyta. 
Prieškarinis veikimai Rygoje ir 
nepamirštamieji Maskvos lai
kai.. Ar jis' iš proto išsikraus
tęs, ar jie ten visi? Visa jėga 
jis užgulė savo smegenis. Ar jis 
vis dėlto nebuvo kuomet nors 
gyvenęs Rygoje ir Maskvoje? 
Gal kokia dalis iškritusi iš jo 
gyvenimo ir pamiršta? No. At
mintį jis turėjo gerą. Nuo pat 

mokyklos laikų jis galėjo su
skaityti visus tuop metus, lyg 
savo apsiausto sagus. Nuplyšu- 
sioj kišeninėj knygutėj tvarkin
gai pažymėtos visos algos į- 
plaukos ir išlaidos už rubus. ba
tus, maistą —kiemsargiui šven
tėms ir kartais Duniai, gana 
dažnai... Pajuokti jie jį norėjo, 
daugiau nieko.

Sumišęs ir prislėgtas, Rober
tas Neikė pasiekė Rygą, žvel
gė žemyn į Dauguvą, apie ku
rią jis tiek buvo girdėjęs ir gal
vojęs. Pirmą sykį jis' matė pro 
langus pralekiant naujojo tilto 
lankus, kuriuos jis pažino tik iš 
atviručių. Priešakis buvo rū
kas, smegenys suposi rūkuose. 
Traukiniui stoty sustojant, žy
dai jį koridoriuje įspraudė tarp 
savo ryšulėlių ir krepšių. Užsi
kabino čemodanas vienoj pu
sėj, virvagaliu kryžmai perriš
tą maišelį antroj. Nūn jis bu
vo pašiūrėje ant platformos. Po 
to jį išpalengvo stūmė plačiais 
laiptais žemyn. Apačioje, jis 
pamatė baltą, aukštą žmogų su 
karpa virš kairiojo antakio, visa 
galva aukštesnį už kitus. Tik 
tuomet jis susigriebė. Stvėrė
si tvirčiau už nešulio ir visa jė
ga drauge su žmonių banga pa
suko ton pusėn, kur jo laukė 
giminaitis’. Tas, matyt, dar jo 
nebuvo pastebėjęs— gal nebe
pažino. Kaktą- suraukęs jis do- 
mirgai žiurėjo į laiptų viršu
galvį. Bet Robertas Neikė jau 
buvo apačioje. Dar tik šios 
prekiautojos žuvimis, ir 'tada 
bus prie jo. Jis ištolo dėl vis

ko šypsojosi giminaičio link. O 
tas, lyg šypsena pajutęs, kaip 
tik atsigręžė į jį. Robertas Nei
kė šypsojosi dar nuoširdžiau ir 
linksėjo galva. Tasai irgi lin
ksėjo.

Bet tada—Robertas Neikė ne
pajuto, kaip tai ištikro įvyko. 
Tik giminaitis dingo iš akių— 
lyg vandenin, žu vi įlinkių su 
krepšiais taipgi nebeliko. Jis pa
sijuto tankioje minioje, iš visų 
pusių apsuptas, žingeidžių 
žvilgsnių centre. Pirma bandė 
prasistumti čemodanu, paskui 
maišu kairioje rankoje gyvoji 
siena nepasidavė. Robertas Nei
kė išsigando ir sumišo. Dabar 
tai prasidėjo... Jis patekęs sląs- 
tuosna. ,

“Atsiprašau... Leiskite gi pra
eiti...”

Tuomet jo petį lengvai užgu
lė ranka.

■*‘Ponas... Robertas Neikė...”
Neikei pakirto kojas. Tai bu

vo karininkas. O jis net doro 
apsigynimui liudymo neturėjo... 
Jis pasidėjo maišelį ant jo če
modano. Keliu prispaudė, kad 
neapsiverstų. Maldaudamas pa
kėlė akis. Juk jis ne koks pra
sikaltėlis. Jei ne kitaip, tai 
bent tikybos' mosklo atžvilgiu 
toji viena diena buvo pateisina
ma...

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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kaulėmis pasprukęs, kuomet 
rengtasi jį airešituoti. Paga

lios jis siiimta|.
Tokių pasakų pėdu oda laik

raščiai apie Rosenberga.

Jarecki susirgo
Šiandie “primary” bal

savimai
Ikdsitvimui vietos atsidarė 6 

vai. ryto. Atdaras jos bus iki 
5 valandos, liet balsuoti kiy 
kius pasibaigs 4 vai. po pietų.

Rjalsiio'ti bus kandidatai šioms 
vakl vietoms: Su v. Valstijų se- 
natorius; nariai Suv. Valstijų 
atstovų butui; valstijos iždinin
kas, Valstijos superintenden
tas of piridic instruotion; pen
ki sanitarių dis'tirikto trustisai; 
šerifais; <pix>baite teismo kler
kai; kriminalio teismo klerkais; 
pavieto mokyklų superinten
dentas; du asesoriai; vienas na
rys Board of Revievv; prezi
dentas ir 15 natrių pavieto ta
rybai — 10 is miesto ir 5 iš 
miesltelių; vyriausias munici- 
palio teismo teisėjas; dvylika 
municipailio teismo teisėjų; du 
<municipailiai teisejiaii užpildyti 
vaka nei joms; municipalio teis
mo klerkas.

Bus dar patiekta balsavimui 
penki pašildymai sukelti 'pini
gų $24,820,000. •

Pavieto teisėjas Jarecki >su- 
įsiirgo praėjusi šešftiadienj. .Ja
recki prižiūri rinkimų mašine
rija. Kadangi jis susirgo, tai 
jo vieton paskirta teisėjas 
Henry Ho-rner.

Prisipažino 50 vagysčių
Daniel E. llill, 3702 Shef- 

tieki avė., areštuotais. Polici
jos klausinėjamas, jis prisipa
žino papildęs apie 50 vagys
čių. HiH airešltuotas paunša- 

pėje.

Bombos ir eksplozijos
Eksplozija ištiko EveBgireen 

gi; raže, 1917 Evorgreen ave
nue. Del eksplozijos išbyrėjo 
langų stiklai ketvirtainės my
lios plote. Nuosltolių eksplozija

Lietu vėsAkušerės ___
MUS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Mithvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Penktą kartą nepavyko
- •

Keturis kartus^ paskutinių 
dviejų savaičių bėgliu jaunas 
banditas apiplėšė elevatoriaus 
sitotį prie -Graud avenue ir

Franklin st.
Pastatyta čia daboti polici

ninkas. Naktį iš sekmadienio

Phone
Henilock 9252

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

padarė apie 75,000 dolerių.
Kita eksplozija buvo Dou'g- 

1D(S Accessory and Vulcanizing 
STiop, 3212 Ogden avė. Nuo
stolių čia padaryta apie $10,- 
000. ‘ )

Dar dvi eksplozijos buvo 
šiose vietose: 3258 Dou'glas 
bouilevard, ir p§36 So. Hafeited 
st. Čiiat, nužiūrima, sprogusios 
bombos.

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

----O------

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

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. Thicago, III.
-------O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

For COLDS, COUCHS 
' '•’lSore throat, muscular 

rheumatic aches & painę 

AT ALL DRUGGISTS

G r abortai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

J. F. KADŽIUS
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
Tek Canal 6174

SK YRI U S: 
3238 S. Halsted St.

Tek Victory 4038

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir .miestelių da

lyse. NModerniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.-

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

Ofiso Telefonas Vtrglnia 0036 
Res. Tol. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir
O iki H vakaro. Nedelloni nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki f» :80 vakaro
. . . o.—... „

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 251,5 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

—O----

jog 
jos

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

į pirmadienį banditais ir vėl 
paairodė prie kasieriaus lan
gelio, ir grūmodamas revolve
riu pareikalavo pinigų.

Policininkas H. J. Dompke 
iššoko iš vielos, kur buvo pa
sislėpęs ir paliepė banditui pa
siduoti. Tas puolė policininkų. 
Policininkas šovė.

Vėliau pasirodė, kad jbandi- 
tas grūmojo 'ir atimdavo pini
gus grūmodamas žaisliniu re
volveriu (toy pilstei). Banditas 
pašauta į pilvų ir vargiai be- 
išgys.

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS 

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

Jei abejoji apię savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

CHICAGO, ILL.

Keletas tūkstančių bal
savimo vietų dabotojų

“Evcning Post” nužiūri, kad 
balsavimo dėžes šiandie dabos 
apie 50,000 dabotojų “armija”.

Vi.so bai’sam<s Įxat|uoiti vietų 
Chicagoj yra 3,122. Kiekvienai 
frakcijai Jtosc vietose leistu tu- 
lėti po du dabotoju. O frak
cijų nemažai. Taigi tik leistas 
oficialiai skaičius dabotojų su
darys apie 10,000 “armija”. Bo 
to, prie kiekvienos vietos bal
sams paduoti per keletu blo
kų stipinės “draugai” ikaindi- 
daitų, įkalbėtojai, politiniai 
“bunlingieriai”. Taigi ir susi
darys visa, “armija”.

Sugavo holdiiperj po
8 metu

Glevelande areštuota Simon 
Rosenberg. Jis, sakoma, pasku
tiniuoju laiku buv^s apdram- 
dc.s ir bondsų brokeriu.

Per 8 melus gaudyta Kosen- 
berg. Jis kaltinamas iluo, kad 
Pairtu su kitais septyniais ban
ditais užpuolęs Arthur Cubten 
niftinus, Do\vners Grove; kad 
banditai suvarę į saugiąja šė
pų šeimininkus ir pssiši’lavę iš 
rymų tinto vertės $20,000.

Cutlefi nusamdęs privačius 
detektyvus banditams sugauti. 
Septyni jau sugaišti ir sėdi ka
lėjime. Dailiar nutverta, pasak 
Cutteno, aštuntasis. Cuttcn ma
no ir jį pasiųsti kur randasi 
pirmieji.

Pasalk (adleno, pasilieka dar 
nesuimtas devintas banditas, 
d alyvavęs hoidape. Tai esųs 
Rosuribengo brolis. Bet, esą, ir 
jis busiąs suimtas.

Suimtąjį Simon sBosenberg 
detektyvai sekioję nuo Kana
dos 'iki Meksikos rubežių ir 
nuo ' Aliau tiko iki Pacifiko 
kraritų. Bosenbeirg žinojęs, kad 
jo ieško, kart įkartomis mainęs 
pavainles ir (užsiėmimą; kart

C Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

■■ R-- O------------ -

Tel. Drexei 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

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 įki 9 vai. vuk.

JUOZAPAS DOMINAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 diena, 12:30 valan
dą po pietų, 1930 m., sulaukės 
47 metu amžiaus gimęs Gene- . 
tiniu kaime, Vadoklių parap., 
Panevėžio apskr. Amerikoj 
išgyveno 20 metu. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Bar
bora, tris dukteris — Barbora, 
Onų ir Alena, du sūnūs — 
Baltramiejų ir Juozą ir gimi
nes. Lietuvoj tėvą, tris sese
ris ir viena broli. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2218 W. 22 St.

Laidotuvėm įvyks seredoj, ba
landžio 9 diena, 8:30 vai. ryte 
iš namu į Aušros Vartų para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Domino 
giminės. <1 r.*\ti i ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
(am paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame, 
Moteris, Dukterys, Sanai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachavich, Tel. 
Roosevelt 2515.

Simpatiškas—
Mandagus —
Geresnis ir pi
gesnis už ki-

• tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
i 4605-07 So. Hermitage Avė.

• Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4417 So. Fairlield Avenue 
Tol. Lafayette 0727

SKYRIUS
1110 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th $t,

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------O——

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENT1STAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

•g.....  ......... ... .

X
111 A

ANTANAS GAJAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 diena. 5 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Gaurės parap., Globių 
kaime. Paliko dideliame ’ nu
budime podukrą Oną Gajaus- 
kiene, posūnį Juozapą šaulį ir 
tris pubrolius — Joną Gajaus
ku, Petrą Mockų ir Kondratą; 
Lietuvoj — tęva ir motiną, 4 
seseris — Moniką, Oną, Petro
nėlę n r Marcele ir brolį Juoza
pą. Laidotuvėmis rūpinasi Jo
nas ir Ona Gajauskai. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4153 So. 
Maple\vood Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 10 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namu į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliude liekame,
Podukrė, Posūnis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
horius I. J. Zolp, 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. Maj)lewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
-------D-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Juozapas iviazonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 5 dieną, 9:80 valandą iš 

ryto, 1930 m., sulaukęs 54 amžiaus, gimęs 1876 rugsėjo 12 d., De- 
catur, III. Paliko dideliame nubudime moterį Petronėlę, du sūnūs 
— Konstantiną ir Juozapą, dukterį Marijoną, gimines, draugus ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvotas, randasi 6500 So. Fairfield Avė:, 
Chicago, 111.

laidotuvės įvyks balandžio 9 dieną, 8:30 vai. iš ryto iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlioniox sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Mažono giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekiti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
MO'l’ERIS, SUiNAI, DUKTĖ IR GIMINĖS.

LaidotusCse patarnauja graborius Kadžius, Tel. Victory 4088.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį

Syrewicze Co.
Graboriai ir 

Balzamuoto  jai 
1344 S. 50 Avė.

Ofiso ir Rez. Tel. 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., 1-8^0 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tovver Bldg., Rooin 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

I Tek Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frąnklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

1. aTolk
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI "

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
• Tek Victory 0562

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

lTTwaitčhūš
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Rooin 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

CICERO. ILL.

MRNMMnMRt

Akių
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebekit mano iškabas

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

tų valandų. Room 8,
Phone Canal 0523

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo JLO iki 1Ž2 A.. M.
M.

Phbno Boulevard
, DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai^ 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wcst Marųuctte Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 1 tl-th Street 
Thone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

. Jv^r^s yjyfofaL-
T1K SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

1 Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR’ HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

(Jerai lietuviams žinomus per 5^5 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau? 
sius metodus X-Ray 4r kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tek Pullman-5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatoruis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoį ir Pčtnyčioį nuo 9 iki 6 

”A.TsTAKrr
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W<*»st >Vas!iiiiįęt ori Htreet 

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

Namų Tek Hyde Park 3395 

□ohnTTborden 
(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. Tek Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tek Prospect 3525

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710 ,

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Autickos 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tel. Midvvav 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
\ CHIRURGAS

OAKLEY IR 2lth STREET 
Tek Cąnal 1713-0241

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir ‘ 

Pčtnyčipmis 1 iki 6 v. v.

/ Vak nuo 6 iki 9 vak vak.
Tek Randolph 5130

P. M. ADOMAITIS
ADVOKA l’AS

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

Vak 9:30- 1
Vakarais 2221 \V. 22nd Street 

(Su Adv. John Kucftinsku)
Vai. 5-8; ser. ir pėt. 5-6. tel. Canal 2552

4
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Margučio” vakaras

Socialistų vakaras
<i„ 

gra- 
už- 
va-

Pereitą sekmadienio vakarą, 
bal. 6 d., Lietuvių Auditorijoj, 
įvyko dviejų metų “Margučio” 
sukaktuvių apvaikščiojimas.

Publikoj į “Margučio” vaka
rą tiek daug prisirinko, kad vie
tos pritruko ne tik sėdintiems, 
bet ir statiems. Sakoma, kad ne
mažai žmonių, neįtilpdami sve
tainėn, turėjo grįžti namo. Dau
geliui teko stovėti per visą pro- 
gramo laiką.

Vakarui programą surengė 
art. Vanagaitis ir Olšauskas. Jie 
programe turėjo ir svarbiausias 
roles.

Programas, kuris tęsėsi apie 
tris valandas’, buvo gana Įvairus 
ir Įdomus. Programas susidėjo 
iš vaidinimo, dainų, muzikos ir 
kitų pamarginimų.

Buvo suvaidinta du juokingi 
“Namų židinys” ir 

“Margučįo Ofisas'”. Abudu vei-

Nedėlioj, balandžio 13 
Lietuvių Audiitorijoj bus 
žus vakaras, bus kaip ir 
baiginis šitame sezone visų 
karų vakaras. Tui-but Chica
gos ir aipiolinkių lietuviai dar 
atsimena pernykšti lietuvių so
cialistų vakarą, kuris buvo vie
nas iš geriausiai suįdominan
čių vakairų tame sezone. Šiitas 
vakaras bene bus dar ypatin
gesniu — daugiau įvairesniu 
programų, negu praeitasis.

Apie “Birutės” duetus, kvar
tetus, solistus ir patį “Biru
tes” chorą nėra kas daug kal
bėti — jis neturi sau lygaus veikaliukai-—' 
lietuvių muzikos karalijoj. Ne- “1 
tenka daug kalbėti nei apie kaltukai gerai atlikti ir suteikė 
“Pirmyn” chorą, jis grynai daug juoko publikai, 
darbininkiškas choras — išgir- Pirmam veikale gerai pasiro- 
sime šiame vakare grynai dar- dė Tėvo rolėj J. Olšauskas!. Tai 
bininkiškas dainas, žadinau- senas vilkas vaidinime. Nepa- 
čias prie naujų laikų, prie nau- prastai gerai pasirodė Ad. Za- 
jo rytojaus. Kaip “Birutės”, vistaitė Motinos rolėj. Tai itik- 
faiip ir “Pirmyn” choras yra ra šių dienų motina, kuri savo 
vadovaujamas jauno gabaus puošnumu ir apsukrumu “su- 
inokytojo p. Steponavičiaus. bytina” savo jauną dukterį.

Na, o kas butų galima paša- Neblogai atliko savo užduotis 
kvti apie garsųjį Rusu Kliubap• Jaselionhltė Veros (dūktos) 
“Majak”, gal bent tiek, kad rolėj ir p. Valančius jaunikio ro- 
jame randasi visos gabiausios ULb K 
rusų artistiškos spėkos Chica- “Margučio Ofise”, žinoma, 
goję. Bus suvaidinti du įdo- nekas kita^ turėjo užimti redak- 
mųs vedkadai: “čigonai” ir “Kai- toriaus, administratoriaus ir 
mo Vakaniškos” — vaidinimas dženitoriaus vietas, kaip pats 
eis dainomis ir šokiais. Dar bus “Margučio” redaktorius p. Va- 
baJalaikų trio ir kiti įvairus nagaitis. Na, jis ir prijuokino 
pamarginimai. Pasibaigus pro- publiką “Margučio ofise”, 
gramui, “Birutės” orchestras Kitas svarbesnes roles suvai- 
grieš įvairius šokius — lietu- Įdino šiame veikale—p. Olšaus- 
viškus ir amerikoniškus; pro
ga bus visiems pasišokti.

šis lietuvių socialistų vakar 
iiis yTa metinis socialistų vąš
karas. Dabs pelno nuo šio va
karo eis politiškiems kaliniams 
Lietuvoje, taipgi paramai šo
riai! (temok ra tų spaudos, šiame 
vakare kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Lietu-1 kių. Jauna mergaitė Agne Bul
viai, kurie prijaučiate šitos kiiJ- Įįtutis vykusiai sudainavo solo ir 
nios idėjos pl'a/tojimui lietuvio- korui pritariant, rodos, “Varg
še, -kviiečiadni »tsilanjkylti pa- dieni o” ar “Piemenėlio” dainą, 
tys ir pairaginti savo d/raugus Aplamai imant, vakaras vi- 
ir pažjsfamus dalyvauti šiame saįs žvilgsniais pavyko, 
socialistų vakare. Iki pilsima- Matyt, kad ir Chicagos lietu- 
tymo. Mickevičius. | vių publika, kuri

šaltokai žiurėjo i 
darbuotę meno 
tarpe, įvertino jį 
lankydama. Jeigu visuomet taip 
gausiai lietuvių visuomene lan
kysis į p. Vanagaičo rengiamus 

ir
su

kas, Grinoriauą rolėj, ir p. Sto- 
gis Padaužos-Revoliucionieriaus 
rolėj. P-as Stogis ypatingai 
gerai pasirodė kaip vaidinime, 
taip ir dainavime.

Gražaus įspūdžio padarė jau
nas vaikas Alex šementa, su- 
grajindamas ant armonikos la
bai gražiai keletą lietuviškų šo

Mt. Greenwood
Iš S.L.A. 178 kuopos 

darbuotės.

ikio šiol gan 
p. Vanagaičio 
srity lietuvių 
gausingai at-

Turime garbės piTanešti Mt. vakarus, tai p. Vanagaitis 
Greemvood lietuviams, kad m u- “Margutis” bus visuomet 
sų kuopa gyvuoja puikiai. Tai mumis.— Rep. V.
yra viena iš Susi vienijimo Lie
tuvių Amerikoje* kuopų, kurios 
nėra užsikrėtusios cholera, at- 
inešlta iš Maskvos.

Komisarų laikraštiš 
ja kitus laikraščius, 
juos “kromelninkais”,
ima piniigms už apgairsinimus. 
Tuo gi tarpu ir bolševikai bė
gioja išsižioję, kad tik gauti 

O

Town of Lake
Iš

kriitikuo- 
Vadina 

kad šie

SLA. 122 kuopos darbuotės

kur nors kokį garsinimą, 
prie do, jie nesiliauja darę 
Riktas višur, kur 
leirį laimėti.

Bolševikai šiuo 
nervuojasi dėl

tik tikisi do-

laiku ypačiai 
Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje. Mait, jiems 
rupi 'tas milionas dolerių, ku- 
tris randasi Susivienijimo ižde. 
Jeigu jie galėtų įleisti nagus 
į Susivienijimo iždą, tai tiki
si pasilsėti, nes gal neberei
kėtų daryti tiek kotektų, kiek 
jų teko daryti iki šiol.

Bolševikai vadina save dar- 
bininkais, darbiniiikų mžtlattė- 
jais, bet jie yra ne kas kitas, 
kaip tiilk darbininkų išnaudoto
jai. M t. Green.woodo lietuviai 
supranta tą. Supranta ir Mt. 
Gfreemvood Susivienijimo kuo
pos nariai.

Šios kuopos susirink imas 
bus balandžio 13 dieną, 1 var 
landą po pietų, Mikšio salėje, 
3234 Wcst 111 strect, M t. 
Greenvvood.

Mt. Greenwood reporteris.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

Keletą metų atgal mažai kas 
žinojo, kad šioj kolonijoj ran
dasi SLA. kuopa. Taip bent at
rodė iš laikraščių, nes juose ne
būdavo aprašymų apie 122 kp.

Nors šią koloniją vadindavo 
“atsilikusia” progrese, bet čia 
gyvavo viena iš ramiausių, pa
vyzdingiausių ir gal finansiškai 
■turtingiausią kuopų. Tai buvo 
daugiausiai nuopelnas p. A. Kui
zino, kuris šiai kuopai per dau
gelį metų' dirba.

Apie keturius metus atgal 
į 122 kp. atsikėlė narių iš Rose- 
lando, North Sidės ir kitų kolo
nijų — keletas “veikėjų”. Taip 
jie vienas' kitą perstatydavo. 
Kad tie “veikėjai” ne savo pro
tu ir noru, bet komisarų įsaky
mu atsikraustė, kuopos nariai 
apie tai nieko nežinojo. Džiau
gėmės susilaukę naujų “veikė
jų”, nes kuopos 'valdyba susi
dėjo iš biznierių, kuriems’ sun
ku atsitraukti nuo biznių. O 
svečiai “veikėjai” džiaugėsi su
radę tiek daug nuoširdumo pas 
Town of lakiečius. Prie pirmos 
progos, už kelių mėnesių, į vi
sas svarbiąsias' vietas išrinko
me, į kuopos valdybą naujus 
“veikėjus”. Musų ‘svečiai”, ga
vę progą, tuoj pradėjo “darbuo
tis”, kad kuopa paremtų skęs-

Prezidento vietai: S. Gegu
žis 
č urna s 3.

Vice-i>rez. M ikaJauislkaisL- 20 
Petronis —

Sekiit'toi’.
Jaškevičiulė

Ižd’iuiinko
Salaveičikas

21; Bacevičius 10; Grai-
naruti geryn. P-nia Urnežiene 
yra moteris “Naujienų” 
testanto K. G. Umežio.

kon- CLASSIFIED ADS
20;

— 12.
violai Gugis-—19,
— 12; 'tareila —

A. Žukas Chicagoje
Financial

Finansai-Paskoloa

išreikšti savo 
ir prie bolše- 
apskričio 122

Iždo globėjų vieloms Ragin- 
sikas — 25, Januškevičius — 
21; Jusius — 12; Joneikis —

•tančią “darbininkišką” “Vilnį”, 
visokias' bolševikų kolektas da
rydavo. Rezoliucijų, šmeižian
čių Pildomąją Tarybą, Lietuvą 
ir visa, kas bolševikų komisa
rams nepatinka, atsinešdavo j 
susirinkimus po keletą. Visa ne
laimė buvo, kad “naujų suma
nymų” iš šimto vieną ne visa
da pervarydavo. Jeigu kas pa
sipriešindavo prieš visokias re
zoliucijas, tąi toks narys mažai 
gaudavo progos 
minti. Tuo laiku 
vikuojančio 2-rd 
kuopa priklausė.

Du metai diktatūros 122 kuo
pos naciams taip įkyrėjo, kad 
gruodžio mėnesi 1928 m. kuopa 
ne tik pasitraukė iš 2-ro apskri
čio ir Įstojo Į 6-tą apskritį, bet 
ir visus Stalino gizelius pašali
no iš valdybos. Visi triksai, 
desperatiškas pasipriešinimas 
prieš keturius kartus didesni 
skaitlių nuėjo velniop. Nežiniai! 
kiek tiesos, bet sako, kad už 
pralaimėjimą 122 kp. bolševi- 
kuojantys’ nariai gavę papeiki
mą iš pačios Maskvos.

Per porą susirinkimų “prog- 
resistai” dėjo visas galimas ir 
negalimas’ pastangas, kad butų 
skaityta naujas, pertaisytas įs
tatų projektas, ir laimėjo. SLA. 
122 kuopa, laikytame susirinki
me kovo 2 d. š. m., nutarė, kad 
ir bolševikai lietuviai, Rusijos 
piliečiai, priklausantys prie S. 
L. A., turi būti ištikimi J. V. 
Amerikai ir apvaikščioti visus 
lietuvių žymesnius įvykius. Tai^ 
buvo negeistinas smūgis musų 
progres'yviams. Vienas sako: 
jei bučiau žinojęs, kad taip nu
tars, tai nebūčiau tiek triukšmo 
kėlęs’, kad' skaitytų tą projektą.

Nedėlioj, balandžio 6 d., p. 
Dimbelio svet. buvo SLA 122 
kp. susirinkimas, šiame susirin
kime, be tarimų kuopos’ reika
lų, buvo rinkimas Centro Pildo
mosios 
seimą, 
slaptai 
kuopos'
kriminališkus 
prieš Pildomąją Tarybą, bet ir 
prieš kuopos valdybą, ir kitus 
darbuotojus; siuntinėjo kuopos 
vardu slaptus laiškus. Taipgi 
parašė pranešimą į bolševikų 
laikraštį kuopos' valdybos var
du, nors kuopa pranešimo ne
siuntė. Susirinkime jie kėlė bai
sų triukšmą. Bet ir tai nieko 
negelbėjo. Viską jie pralaimė
jo. Į seimą liko išrinkti septy
ni delegatai ir du pavaduotojai, 
jeigu kuris iš delegatų negalė
tų atsilankyti.

Išrinkti: L. Geležinis, F. Rai
la, J. Puida, K. Petrauskas, J. 
čiliauskas, J. Vaišvila ir A. 
Kuizinas. Bolševikai,, nors sta
tė savo kandidatus, bet neiš
rinko nė vieno dęlegato.

I pavaduotojus išrinkti A. Su- 
llivan ir J. Jurkus.

| Pildomąją Tarybą balsuota: 
Prezidento vietai — Gegužis 

— 60; Bacevičius 30; Graičun- 
nas 2.

Vice-prezidento vietai: Mika
lauskas 58; Petronis 33.

Sekretoriaus vietai :
Jurgeliutė — 60; Ješkevičiu- 

tė 30.
Iždininko vietai: Gugis 

Salaveičikas 26; Tareila 6.
{ ižd. globėjų vietoms; 

ginskas 56; Januškevičius 
Jusius 25; Joneikis 22.

Už betvarkės kėlimą SLA. 
122 kuopa turėtų pasidarbuoti 
ir 
ti

I)r. kvotėjo vietai I)r. Kli
mas —■ 23; Paliavičius — 10.

Taigi pasirodė, kad S.L.A. 
109 kuopos nariai didžiumoj 
pritaria, iscnąjai pildomąja! ta
rybai.

Buvo renkami delegatai į 
busima ^.L.A. Seimą. Buvo 
perstatyti 6 kandidatai, o kuo
pia gali siųsti tiktai 2 dclejgat- 
tus į svirną. Bet vienas pasi
rodę suspeniduotaSį tai 'buvo 
renkama iš penkių. Didžiumą 
baisų Įgavo sekami kaindidaitai 
— G. Stungis 21, G. Strupin- 
sikas 16 balsų.

Bet po susirinkimo kilo gin
čai ir protestas, kad (i. Stiiai- 
piiiskaig negavo reikalai!jarmos 
daugumos balsų. Balsavo 34 
narilair, o Strupinskas gavo tik 
16 bailsų. Gi reikėjo gauti 18, 
kak! sudaryti didžiumą balsų. 
Tai dėlto ateinančiiame kuopos 
susirinkime, gegužės 2 dieną, 
turės butL <papildĮomi rinkimai.

A. Kundrotas, 
S.L.A. 109 kuopos pirmininkas.

Apsirgo p-nia Nella 
Urnežiene

Deniktaidienio vakare sunkiap 
ajisirgo p-nia 
“apendeksu” - 
padarytai operacija. Ligonė e'i-

C Urnežiene 
skubiai buvo

Tarybos ir delegatų j 
Prieš šį susirinkimą, 
instruktuoti komisarų, 
‘progresyviai” vartojo 

šmeižtus ne tik

60;

Ra- 
57;

bolševikų agitatoriams išduo- 
persikėlimo lapus. —Narys.

West Side
me-S.L.A. 109 kuopai laikė 

nešini susirinkimą balandžio 4 
dieną, M. Meldažio svetainėj, 
2244 W. 23ixl Place. Atidarė 
susįrintkimą 8 vai. vaikare.

PirmiaiUB'ia buvo tvarstomi 
kuodus reikalai. Juos apsvars
čius, prieita prie balsavimo pil
domosios tarybos.

Narių dalyvavo 36, o bal
suoti galėjo tik 34. Du buvo 
nauji nariai. Balintus išdalino 
Izulsų skaitymo komisijia, o 
pulkui vėl surinko ta pati ko
misija. Reznltaita« Balsavimo 
pasirodė toks:

Iš Politikos Lauko

'SLA. Generallis Organizato
rius, p. A. Žukas, atvyko Chi- 
cagon ir ketina čia pabūti ko
letų dienų. Rytinėse vailslijose, 
kur p. Žukas iki šiol darbavo
si, Susivienijimo nariai, pasak 
jo, yra Įabaii susidomėję' busi
muoju seimu ir žada atsiųsti 
į Chicagą daug delegatų. Ji
sai spėjai, kad viso busiu seime 
d|clega.tų daugiau, kaip pen’ki 
šimtai.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mžnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI darbininkai —1 vy
ras ir moteris —• į Rooming House. 
Box 69, Naujienų Skyrius, 3210 S. 
Halsted St.

For Rent

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPI

NES. Lotų savininkų ir draugijų 
atstovų visuotinas susirinkimas 
įvyks septintadieny, 13 d. Balandžio 
(April), 1930 m., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Bū
tinai atsilankykit į šį susirinkimą, 
nes randasi daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo.

Kviečia Kapinių Valdyba.

METINIS SOCIALISTŲ VAKA
RAS. — Koncertas ir Balius, — 
rengiamas LSS. Chicagos centralinės 
kuopos, įvyks Verbų nedelioj, 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,

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus utarninke, balandžio 8 d., Ma- 
sonie. Temple svet., 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkite susirinkti laiku.

X. šaikus.

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lie
tuvos susirinkimas įvyks balandžio 
9 d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug dalykų apsvarstyti.

Valdyba.

PRANEŠIMAS

CLASSIFIED ADS

Norintieji garsintis 
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

V. <M. Stulpiną, k&ndklaitą į 
Staitc Bepresentaitiive iš 3-čio 
disitrikto III. valsltįjoš, indoi’sa- 
vo šios amerikiečių organiza
cijos ir laikraščiai:

1. Leigislaltive Voters Lęa- 
gue;

2. Cooik County League of 
Womcnj Volėms;

3. Ex-Sewice Mon’is Cam- 
piaig'n Commiititee;

4.
5.

Am eii eaiu F e< i e ra ti o n a 1 i s t;
The Democralt Newis;
The Chicago Daily News;
The Chicago Daily Trib-

Business Service
Biznio Patarnavimas

, PATENTAI, copyrltfhti — i&radlmai 
šokio® rųfiiea.

B. PELEOHOWICZ 
2800 W. ChicaffO Av®. 

Brunswlck 7187

▼i-

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios yiųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
niausi darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

nine;
8. Central Diisitriot Progress.

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

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

Tel. Brunswick 9131

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydąmos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą" 
judą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. Res. Hemlock 1292 J f

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

Tel. Nevada 1916

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

b MODERNIŠKAS 5 kambarių Ba
tas ant rendos, garu apšildomas, 
saulės gonkos ir seklyčia, tile mau
dynės ir lašų maudynės; prie to ap
šildomas garažas. Renda $70 i mė
nesį, 6752 So. Sąngoman St.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Financial
Finansai-Pnskolos

AR NORI PINIGŲ
. ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

2%.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

RENDAI penki akeriai su daug 
medžių, Willow Spring Rd. ir 79 
Street; tinkama vieta dėl “barbo- 
kių”. A. Bachas, 216 Woodside Rd., 
Riverside, 111. .

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. I^afavette 6738-6716

Business Chances
PardavimulBizniai 

PARDUOSIU arba mainysiu Dry 
Gpods ir batų krautuve ant namo, 
arba loto, nes apleidžiu Chicagą. 
4903 W. 14 St., Cicero, Telefonas 
Republic 4151.

ŠTAI JŪSŲ PROGA
Pardavimui vienas iš geriausių 

ir pelningiausių cigarštorių ir aįs- 
kriminių seniausioj lietuviu koloni
joj, South Sidėj. Pigi renda, garu 
šildoma, du dideli kambariai pagy
venimui. Kas pirks — pasidarys pi
nigą. Savininkas turi kitą biznį. 
Tel. Roosevelt 7552.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

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

1633 Milwaukee Avė.-

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo! karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDS—FORDS
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black $495 

Tudor; clean as new ....... $385
Fordor sedan, side mount.

Late 
1929 
1929 

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

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

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

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

Furniture & Pianog
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; pusryčiu setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

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

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

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo vyro Juozo Bund- 
zos. gyvenusio Amerikoj, 15 Willard 
St., Carnegie, Pa., nuo kurio žinių 
neturiu nuo 1923 m. Ji pati ar ži
nančius kur jis gyvena, prašau pra
nešti man laišku, už ką busiu labai 
dėkinga. Marė Bundzienė, Šiaulių 
miestas, Stoties g-vė No. 2.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
tarpe 50 ir 60 metų senumo, prie 
ruiming House; nereikia patyrimo, 
turi būt pavienis. 477 Deming Rlace; 
važiuokit Clark St. karu iki 2500 N. 
Clark St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris virėja j 
restaurantą, Broadwav Restaurant, 
2 Broadwgy, Melrose Park, III. Tel. 
Melrose Park 624. Klauskite Mrs. 
Širmulis.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
blaiva moteris prižiūrėti vaiką. At- 
sišaukit 4. v. p. p. 923 W. 33 Place, 
2 fli

 Exchange--Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, 
nius.

C.
farmas, lotus ir visokius biz-

P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So, H ai s te d St.

Yards 6751 ‘

B1ZNIAVĄ namą ant bizniavos 
gatvės mainysiu ant farmos. Sto
ras ir 8 pagyvenimai, sulig naujos 
mados įtaisyti; nebrangiai rokuo- 
siu — bus galima susirokuoti.

FRANK DOBROWOLSKI 
1406 W. .14 St., 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

STATYTOJO NUO
STOLIAI

JŪSŲ LAIMĖJIMAS
Dabar jus galite pirkti 

vieną iš šių

HARVEY NAMŲ
kainą, už kokią jus niekad dau-. «... gįe namaiUž L.

giau nebegalėsite gauti.
tapo įgyti delei namų statytojo ne^ 
pasisekimo ir yra parduodami už 
mažiau negu statytojui kainavo. 
Morgičių korporacija, kuri dabar 
juos valdo, NĖR A real estate biz
nyje ir nesisiekia pelno iŠ pardavi
mo šių namų.

VIETA
Paulina ir Marshfield gatvėse, 

tarp 157 ir 159 gatvių, Harvey, 3 
blokai nuo mokyklų ir bažnyčių ir 
vienatinėj Harvey daly, kuri yra 
restriktuota tiktai dėl rezidencijų.

NAMAI YRA MŪ
RINIAI-

5 dideli kambariai, dideli užpaka
liniai porčiai, viškos pilnai su grin
dimis (užtektinai vietos dar dėl 
dviejų kambarių). Įbudavotas plum- 
bingas ir daugelis kitų moderninių 
ypatybių, ugnavietė, knygų šėpos. 
Tikrai modemiškas namas.

TURITE VEIKTI 
DABAR!

Per pastarąsias kelias dienas 8 
šių namų buvo pastverti vikrių pir
kėjų. Kiti irgi GREITAI išeis už 
sekamas kainas ir sąlygas., tiktai

$7,750
$500 CASH

Nusispręskite tuojaus pamatyti 
pilnai įrengtą modelio namą, kuris 
randasi 15727 Paulina Avė., Harvey, 
arba leiskite man jums aprodyti, pa
telefonuojant

MR. BAGDONIS
ar tai

Ilairvey 1757*

arba
Central 4804

Padarykite tai DABAR.

Atidėliojimas iki rytojaus yra lei
dimas gyvenimo progai .pasprukti.

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

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St 

Victory 4898 
Chicago, III.

MODERNIŠKA 5 kamb. muro 
bungalow, iriKuliuota; Grand Avp. 
gatvekarių ir M., St. P. traukinių 
tranaportacija; pigiai. Sav. 2364 
Normąndy Av«„ Merrimac 3517.


