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No. 88

Vėl 17 Angliakasių Žuvo, Įvykus 
Baisiam Sprogimui Kasyklose

TACOMA, Wash„ bal. 13.— 
Oai’boniado Pacific Coal kam
panijos kasyklose vakar vaka
rą įvyko baisus sprogimas, ku
rio buvo užmušti septyniolika 
angliiaiksisių.

Sprogimas, ‘kiuris įvyko 1,500 
pėdų kasyklų gilumoje, buvo

taip smarkus, kad darbininkai 
— visas paminos vienetas — 
buvo vietoj užmušti. Ramsčių 
šulai buvo išliežti ir kasyklų 
sienų dalys išgriautos.

Puse užmuštųjų kūnų buvo 
surasti trims valandoms pra*- 
slinkus' po sprogimo. Kitų dali’ 
ieškomą kasyklų griuvėsiuose.

Trijų, vietoj penkių, 
juros valstybių lai’ 

vynų sutartis

Fosteris ir keturi ki
ti komunistų vadai 

rasti kalti'
Londono konferencija baigiasi 

tik Anglijos, Jungtinių Val
stybių ir Japonijos sutartim

LONDONAS, bal. 13.—Pen
kių valstybių juros konferen
cija ketina pasibaigti ateinan
tį ketvirtadienį, nepasiekus to 
tikslo, kuriam ji buvo sušauk
ta.

Britų darbiečių premjeras, 
Ramsiay MacDonald, buvo pil
nas vilčių, būtent, ikad konfe
rencija duos gražių vaisių, kad 
ji bus pradžiai naujos ppsau- 
lio politikos, vedančios Į tau
tų sandarą ir taiką, o ne į 
karą.

Taip tikėjo ir Jungtinių Val
stybių prezidentas Hooveris ir 
Amerikos <|elegacija.

Bet taip neiš j o, kaip tikė
tasi. To priežastis buvo kivir
čai tarp Franci jos ir Italijos 
dėl jų laivynų dydžio. Italija 
norėjo turetti laivyną lygiai taip 
didelį, kaip Franiijos laivynas, 
o Francijia atkakliai spyrėsi, 
kad jos laivynas turįs būt di
desnis už Italijos.

Be to, Francija dar reika
lavo, kad Anglija ir Jungtinės 
Vailstybės garantuotų jos sau
gumą, vadinas, jei atsitiktų ka
ras, kad Anglija ir Amerika 
tuojau statų Francijai j pa
galbą.

Tiek Jungtinės Valstybės, 
tiek Anglija atsisakė šitokį 
franeuzų reikalavimą paten
kinti.

Nepavykus visoms penkioms 
juros valstybėms — Didžiajai 
Britanijai, Jungtinėms Valsty
bėms, Japonijai, Francijai ir 
Italijai — susitarti dėl laivy
nų apribojimo pakto, konfe
rencija vis (Įeito neišsiskirstys 
be nieko. Jungtinės Valstybes, 
Did. Britanija ir Japonija nu
tarė padaryti tarp savęs trijų 
valstybių laivynų \ apribojimo 
sutartį.

Tuo Janpu Francija ir Ita
lija diskusuos toliau savų lai
vynų klausimus, ir jei kada 
jiedvi susitars tarp siavęs, ta
da bus padaryta visų penkių 
didžiųjų juros valstybių šu
tantis.

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

Iš dalies debesiuota; kantais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
misrinąsi vejai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 610 F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 6:27. IMėnfio teka 8:13 
vakaro. i • i

Del riaušių per “bedarbių” 
monstraciją jiems gresia 
Įėjimas iki 3 metų

NEW YORKAS, bal. 13. — 
Vyriausias komunistų vadas 
AVilliam Z. Foster ir keturi ki- 
t i lyderiai — Robert Minor, 
komunistų organo Daily Work- 
er redaktorius; Isirael Amster, 
distrikto organizatorius; Joseph 
Lester ir Harry Raymondi — 
užvakar buvo teismo rasti kal
ti dėl riaušių kėlimo ryšy su 
vadinamomis “bedarbių” de
monstracijomis praeito kovo 
mėn. 6 dieną.

Nuosprendis jiems bus pa
skelbtas milandžio 21 dieną. 
Fosteriui ir jo draugams, ku
rie visi tapo uždaryti Tombs 
kalėjime, gresia trejų metų ka
lėjimo bausmė.

Bylos metų grupė komunis
tų bandė ties teismo rūmais 
padaryti demohs t raciją, bet tuo
jau buvo policijos išsklaidyta.

Mirė Švedų Darbo 
Sąjungos pirminin

kas Thorbergas
STOKHOLMAS^ Švedija, bal. 

13. — Parlamento posėdy stai
ga apopleksija mirė ArvidaiS 
Thorbergas, per daugelį metų 
buvęs Švedų Darbininkų Pro
fesines Sąjungos pirmininkas. 
Jis buvo 53 metų amžiaus. Po
sėdis tuojau buvo atidėtas.

[Arvidas Thorbergas buvo 
Švedų Darbo Sąjungos pirmi
ninkas nuo 1920 metų. Jis dir
bo su Tarptautiniu Darbo ‘Biu
ru Genevoje ir pirmiau buvo 
Taiitų Sąjungos Nusiginklavi
mo komisijos narys.]

Studentų streikas pro
testui prieš profeso

rių pašalinimų
HARROGATE, Tenn., tai. 

13. — Protestui prieš pašali
nimą dviejų profesorių, Dejonge 
ir Vann Diller, pašalinimą, 
Lincoln Memorial universiteto 
studentai paskelbė streiką. 
Daugiau kaip pusė visų aukš
tosios mokyklos studentų strei
kuoja. 
_ • ♦ 
Plėšikai paspruko su

$40,000 briliantų
NEWARK, N. J., bal. 13.— 

Du ginkluoti banditai vakar 
puolė čia Zeithmg and Co. 
graznų krautuvę ir paspruko 
>3U apie $40,000 vertės brilian
tų. ’ '
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Turkija patvirtino pre
kybos sutartį su J. V.
ISTAMBULAS, Turkija, bal. 

13. — Turkų parlamentas An- 
goroje ratifikavo prekybos su
tartį, padarytą tarp Turkijos 
ir Jungtinių Valstybių.

de- 
ka-

[Atlantlc and Pacifio Photo]

New Yorkas. — Vežimas, kurį gazo ekspliozija iškėlė į orą. Ekspliozija įvyko Broadway gatvėj

Senatui pasiūlytas 
federalinio darbo 

rupinimo bilius
WASHINGTONAS, bal. 13. 

— Prekybos komisija priėmė 
ir pasiūlė senatui Nevv Yorko 
•senatoriam Wagnerio bilių į- 
siteigti nacionalinę darbo rupi
nimo sistemą.

Einant bilium, Darbo depar
tamente butų sukurta1 Jungti
nių Valstybių darbo rupinimo 
biuras, kurio galviai butų pre
zidento paskirtas generalinis 
direktorius su $10,000 algos 
metams. Tas biuras išlaikytų 
federalinę darbo rupinimo tar
nybą ir rinktų tikras statisti
kos žinias apie nedarbą.

Biliumi numatoma įsteigti 
tam tikra federalinė patariamo
ji tarybą ir panašios atskirų 
valstijų tarybos iš samdytojų 
ir darbininkų, idant jos “be
šališkai ir nei t raliai, laisvos 

nuo politinių įtakų, diskusuo- 
tų ir spręstų įvairius nedarbą 
liečiančius klausimus”.

13 jugoslavų komu
nistų lyderių nu

teisti kalėti
BELGRADAS, Jugoslavi j a, 

bal. 13. — čiai pasibaigė dide
le septyniolikos asmenų — dak
tarų, žurnalistų, studentų ir 
darbininkų — byla. Jie buvo 
kaltinami dėl priklausymo ko
munistų organizacijoms. Try
lika kaltinamųjų tapo nuteisti 
įvairiems — nuo 2 iki 10 me
tų — kalėjimo, o likusieji ke
turi išteisinti.

Dr. Sol. Levy, kurs buvo kal
tinamas kaip komunistų inter
nacionalo kur jenas Jugoslavi
joj, gavo 10 metų kalėjimo.

Oro katastrofos
Du lenkų lakūnai žuvo

DANCIGAS, bal. 13. — Jų 
laeroplanui nukritus į Putzigo 
įlanką, į vakarus nuo Danci
go, žuvo du lenkų aviatoriai.

Aviacijos tarnybos viršila 
užsimušė

NEWPORT NEWS, Va., bal. 
13. W. C. M(xs», Chesapcake 
aviacijos tarnybos viršila, už
simušė, jo aeroplanui nukritus 
žemėn ir susikūlus?

Pilotas ,ir pasažierius žuvo
BCTTE, Mont., bal. 13. — 

Herman Ca/rbon, pilotas, ir Bill 
Gordon, jo pasažierius, užsimu
šė jų aeroplanui nukritus ne
toli nuo Tbree Forks aero
dromo. * ) ■

Farmų darbininkų
algų atpigimas •

Nedarbas fabrikuose davė tar
mėms daugiau darbininkų, 
negu reikia

WASHINGT6NAS, bal. 13. 
— Agrikultūros departamento 
statistikos žiniomis, farmų dar
bininkų algos šių metų balan
džio 1 dieną buvo žemiausios, 
kokios 'ka<|a buvo per pasta
rus aštuonerius metus. Farmų 
darbininkų pareikalavimas ba
landžio 1 dieną buvo 85 nuoš. 
normalaus reikalavimo.

Farmų daiįbdninkų mėnesio 
algos, su “burdu”, bal. 1 die
ną įvairavo nuo $23.30 pietų 
pa-Atla.ncio valstijose iki $53.- 
99 toliųjų vakarų valstijose; be 
.“Iburdo” — nuo $33.88 iki $77.- 
27; padieniui, su “Iburdu”, — 
nuo $1.20 pietų pa-Atlančio 
valstijose iki $2.55 šiaurės pa- 
Atla'nčio valstijose; be “bur- 
do” nuo $1.57 iki $3.38.

Farmų darbininkų algų at
pigimas psireina iš pasireiškian
čio nedarbo pramonės centruo
se. Faimose atsirado daugiau 
darbininkų, negu reikia.

Girto važiavimo auto
mobiliu vaisiai

JEiRSEYVILLE, III., bal. 13. 
— Vieškely, netoli nuo čia, 
įgirtam automolbilistui užgavus 
kitą automobilį, kuriuo moky
toja Miss Violeit Vidkmore su 
keliais mokiniais mokinėmis 
grįžo iš hsisikelbolo žaidimo, 
vienas mokinys buvo užmuš
tas, o mokytoja ir penki kiti 
mokiniai mokinės sužaloti. Mo
kytoja įr viena mokinė vei

kiausia nebeišliks gyvi.
i Nelaimės kaltininkas, T. H. 

ĖUiot iŠ Kansas City, suimtas. 
Jis pats keletą šonkaulių susi
laužė..

30 asmenų sužeisti kau
tynėse tarp prūsų fa
šistų ir darbininkų

BRESlIAVAiS, Pnisija, tai. 
13. — Vakar čia įvyko susi
kirtimų tarp fašistų ir darbi
ninkų. Riaušėse trisdešimt as
menų buvo įsužadoti.

Du asmenys žuvo sovie
tų javų sandėlio 

gaisre Rygoj /
RYGA, bal. 13. — Gaisras 

sunaikino čiai sovietų valdžios 
sukrautų 12,009 tonų įgrūdu. 
Per gaisrą du asmenys neteko 
gyvybių, o keturi kiti buvo 
sužaloti. Policija spėja, kad 
gaisras kilo iš padegimo.

Didysis Anglijos tek
stilės įmonių darbi

ninkų streikas
LONDONAS, bal. 13.—-Pro

testuodami prieš algų apkar
pymą, tūkstančiai didžiulių 
Yorshiro tekstilės įmonių dar
bininkų metė darbą.

Įmonių savininkai paskelbė, 
kad padieniams darbininkams 
algos numušama 9.24 nuoš., o 
akordiniams darbininkams — 
8.76 nuoš.

Tekstilininkų unija buvo su
tikus priimti algos numušamą 
5.8 paldieniams darbininkams 
ir 5.<14 nuoš. akordiniams, bet 
samdytojai tokį pasiūlymą at
metė.

Kai kurie samdytojai algų 
numušimo kol-kats nėra paskel
bę, todėl jų įmonių darbinin
kai dar dirba.

Du vokiečių komuni
stų redaktoriai 

nuteisti
LEIPCIGAS, Vokietija, bal. 

13. — Aukščiausio teismo bu
vo čia nuteistas dvejiems me
tams tvirtovės Fritzas Hampel, 
komunistų organo Rote Fahne 
redaktorius. Jis buvo kaltina
mas dėl kurstymų prieš esa
mąją valdžią.

jAntras to paties laikraščio 
redaktorius, Richardas Schulz, 
buvo kovo 14 dieną nuteistas 
penkiolikai menesių kalėjimo iiž 
tolygų nusikaltimą.

Kaltipimai buvo paremti iš
spausdintais Rote Failine straip
sniais. ;

Antibritiškos indų 
demonstracijos

LAHORE, Indija, bal. 13 — 
Vakar čia įvyko milžiniškos i li
eju demonstracijos prieš bri
tus, kuriose dalyvavo dvide
šimt tūkstančių žmonių. De
monstracijoms vadovavo Dr. 
Mohamed Aliam ir Dr. Satyapa.

Bombėjuje išsprogdiiu 
tos dvi bombos

BOMBĖJUS, Indija, 'bal. 13. 
— Čia buvo išsprogdintos dvi 
bombos. Viena jų sprogo By- 
cudlos vaigzalo laukiiamojoj sa
lėj ir sužąla jo du asmenis. An
tra' sprogo pieno pristatomame 
traukiny.

Vyriausybė mano, kad bom
bos buvo išsprogdintos ryšy su 
gelcžinkelių< ejarbininkų strei
ku.

MacDonaldo knyga 
apie Darbo partijų 

Vengrijoj užginta
BUDAPI£STAS, Vengrija, bal. 

13. — Socialdemokratai įnešė 
parlanlentc interpeliaciją vy
riausybei dėl organizuotų kra
što darbininkų persekiojimo 
Vengrijoje.

Be kilia1 socialdemokratų at
stovai papasakojo, kad žanda
rai konfiskuoja darbiu inkuose 
Anglijos premjero, Bamsay 
MlaeDonaildo, parašyta knyge
lę, pavardytą: “Kai Darbo par
tija paims valdžią į savo ran
kas”.

Pasikorė, nušovęs savo 
brolį ir seserį

HOVEN, S. D., kai.. 13. — 
Fiatrmoj, netoli nuo čia, rado 
negyvus tris asmenis, tos for
mos gyventojus: Josephą Mil- 
lerj, j<> brolį Johną ir jųdvie
jų seserį Gertrūdą. Josephas 
ir Gertrūda buvo nušauti, o 
Johnas karojo ant virvės dar
žinėj. Manoma, kiad Johnas nu
šovė brolį ir seserį, paskui 

pats pasikorė. Tragedijos prie
žastis nežinoma.

Lakūnai išgelbėjo vana
gų užpultą ožkutę

JEFFERSON CITY, M<>„ bal. 
13. — Du laiviatoriai į vietos 
aerodromą pargabeno jauną 
ožkutę, kurią jie išgelbėjo iš 
vanagų nagų.

Abudu aviatoriai, skrisdami 
ne laiugsitai, pastebėjo vanagus, 
puolančius lauke paklydusią 
ožkutę. Plėšrieji paukščiai at- 
kartotinai tai kilo augštyn, tai 
vėl nėrė žemyn, nagais ir sna
pais puldami bliaujantį gyvu
lėlį, negalintį pabėgti nuo sa»- 
vo kankintojų.

Nusileidę lauke, lakūnai nu
vijo vanagus, paėmė dreban
čią iš baimės ožkutę į savo ae
roplaną ir ]>argabeno į aero
dromą.

Dokų darbininkų strei
kas Manchestery

MANCHESlTiR, Anglija, bal. 
13. — Čia kilo dokų darbinin
kų streikas. Darbą metė 3,000 
žmonių. Del streiko apie 30 
Jungtinių Valstybių, Kanados, 
Naujos Zelandijos, Australijos 
ir Baltijos kraštų laivų turi 
pasilikti uoste, kai kurie jų 
su vaisių ir kitų gendįamų daik
tų kroviniais.

..............  i ■■ f..  .....................
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Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama pinigai nu
eis į tris dienas -p- tik už 50 centų daugiau.

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

NAUJIENOS
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LIETUVOS^INIOS
Kaip pabėgo iš Zarasų 

komunistės
Nesenai pabėgusios iš Zara

sų kalėjimo komunistės buvu- 
sies atkeltos iš Kauno kalėji
mo. Jas Kauno kalėjime, ypač 
Chodosytė, buvusios neramios, 
nesukalbamos ir nuolat kilda
vę konfliktų. Todėl jos buvu
sios iškeltos į Zarasus. Čia sa
vo užsispyrimą dar labiau ro
džiusios. Prieš pabėgimą buvęs 
nuvykęs į Zarasus ir lankęsis 
kalėjime teisingumo ministeris 
p. Žilinskas. Jam administra
cija siūliusi neiti į Chodosy- 
tės kamerą, nes manę, kad Cli. 
bus perdaug nemandagi su p. 
ministeriu. Bet p. min. užėjęs 
ir Ch. tuo laiku pasirodžiusi 
nepapiastai rami, mandagi, čia 
ministeris pastebėjęs, kad tur 
būt kas tokio yra, kad Chodo
sytė tokia rami. Po kelių die
nų buvo pabėgimas.

Komunistės gulėjusios ant 
narų, prie lango, kur yrta gro
tai. Gulėdamas išpjovusios gro
tas ir išlindusios. Paskui, kaip 
jos pačios per radio pranešė, 
važiavusios iki Latvijos rube- 
žiaus automobiliu ir k.

Peiliais sunkiai sužalo
jo važiavusius

Kovo 1 d. Pakuonio v. Mer
gininkų k. pil. K. Dienonis su 
savo kaimynais, P. šalčiu, J. 
Kemešiu ir B. Jočiu iš A. Pa
nemunės miestelio važiavo na- 
!mo. Trečiame kilometre nuo 
miestelio jiems pastojo kelią va
žiavusieji kitame vežime pil. 
Kazys ir Pranas šiškai, Juozas 
Kazys ir Antanas Rimai, gyv. 
Pakuonio valse. Debilios km., 
kurie peiliu sužalojo pil. Ka
ziui Dienom ui kairįjį šloną. 
Dienonis sunkiai sužalętas, pa
guldytas Kauno ligoninėn.

Padegta iš keršto
• ■1 1 '1 - ■■

Kovo iš 24 į 25 naktį sudegė 
pil. V. Žilinsko Rakšalės vink. 
Panemunio v. Rokiškio ap. klo
jimas su turtu. Nuostolių pa- 
(fcryta 3000 litų. Yra rimtų da
vinių, kad buvo padegta iš ker
što. Klojimas neapdraustas.

Plėšimas
Kovo 21 d. naktį Pluščiko 

dvare Kražių vai. Raseinių ap. 
įpuolę pro langą 2 plėšikai su
rišo vadžiomis savininkę Hur- 
činskienę. Iš nerakinto stal
čiaus plėšikai pavogė 2400 litų.
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Indiana Harbor, Ind
SLA. 185 kuopos f tįsi rinkimas

Balandžio 7 d. Ivvanovo sve
tinėj jvyko SLA. 185 kuopos su
sirinkimas. Susirinkimas buvo 
šaukiamas atvirutėmis ir buvo 
pažymėta, kad susirinkime bus 
renkama Pild. Taryba ir de
legatai į Seimą. Bet nežiūrint 
to, narių tik pusė teatsilankė. 
Matote, kita pusė pas mus nie
ko nepaiso, jiems nesvarbu, 
kas gali atsitikti su jų pačių 
sudėtais pinigais į Susivieniji
mą. Tai yra labai peiktinas 
narių apsileidimas. Jei narys 
per ištisus’ metus negali atvykti 
j susirinkimų, tai, man rodosi, 
kad iš tokio nario mažai nau
dos. Priegtam jis kitus narius 
išnaudoja, nes’ jie; turi visą, or
ganizacijos tvarkymo naštą 
vilkti ant savo pečių.

Po atlikimo bėgančių reikalų 
eita prie Pildomosios Tarybos 
narių rinkimo. Visi balsai pa
duota už lietuvių sąrašą, mas'k- 
viniams’ teko tik devimtas nuo
šimtis. Paskui buvo delegatų 
rinkimas. Išrinkta keturi dele
gatai. Būtent: Steponas Barz- 
dys, Pranas Kesilis, Juozas Va
lavičius, Pranas Barzdys ir du 
pavaduotojai. —A. Turkevičius 
bei Pr. Remeikis.

Visi išrinktieji j Seimą dele
gatai yra geri lietuviai ir ne
turi nieko bendra nei su juo
daisiais bei raudonaisiais ta- 
vorščiais.

Tenka pažymėti, kad per pas
kutinius du kuopos susirinki
mus geros valios nariai sumetė 
aukų Jonui Sasevičiui. SLA. 27 
kuopos nariui iš Auburn. III. 
Aukų, rodosi, surinkta $13 su- 
viršum.—SLA. 185 kp. narys.

Lee Park, Pa.
SLA. 68 kp. susirinkimas

Balandžio 6 d. įvyko 68 kp. 
susirinkimas. Svarbiausia susi
rinkimo tikslas, —tai Pildomo
sios Tarybos rinkimai ir dele
gatų siuntimas i seimų. Susi
rinkimas buvo skaitlingas. Na
rių dalyvavo apie 90.

Pildomosios Tarybos rinkimų 
rezultatai yra sekanti:

Ant Prezidento: St. Gegužis
51, M. Bacevičia 34. Dr. Grai- 
čunas 2.

Ant Vice-Prezidento: A. Mi
kalauskas 54, P. J. Petronis 34.

Ant Sekretoriaus: J. Jurge- 
liutė 54, E. N. Ješkevičiutė 33.

Ant Iždininko: K. P. Gugis
52, B. Salaveičikas 33, J. Ta
raila 1.

Ant iždo globėjų; M. A. Ra- 
ginskas 54, J. Januškevičius 50. 
I). G. Jucius 30, L. Joneikis 33.

Ant daktaro-kvotėjo: Dr. Kli
mas 50, Dr. PaleVičius 33.

Delegatais j Seimų išrinkti 
šie: St. Žukauskas ir V. Suc- 
kus. Kaip matote, rinkimai pra
ėjo gerai. Nors komunistai bu
vo gerai prisirengę, bet nieko 
nelaimėjo.—St. Žukauskas.

Toronto, Kanada
TorontieČių veikimas

Torontiečiams ši žiema buvo 
viena iš šalčiausių, todėl Toron
to lietuviai daugiausiai’ veikė, 
tur būt, bijodami sušalimo. Tai 
pagirtinas dalykas ir reikia pa
stebėti, kad net visų gavienią 
jaunimas linksminosi ir šoko 
vietoj rąžančių kalbėję. Tai yra 
vienas faktas daugiau, kad at
gyvenusi religija pradeda šalin
tis iš gyvenimo.

Bal. 5 d. čia buvo surengtas 
pusiau šokių vakaras su vaidi
nimais, kurį rengė Sūnų ir Duk
terų pašelpinė draugija. Vaka
ras) buvo vienas įdomiausių, — 
publikos prisirinko pilna svetai
nė. Tuoj matyt, kad naujoji 
valdyba ir komisijos geriau dar
buojasi,’ negu pernykščios.

Balandžio 21 d., t. y. pirma-

lAtlantic and Pacific Photo)

Roma. — Švedijos karalienė Viktorija, kuri šiomis dienomis 
pasimirė, būdama 68 metų amžiaus’. Ji buvo gimusi Vokietijoj.

dieni K. L. J. Sąjunga rengia 
nepaprastą koncertini vakarą 
su šokiais. Yra užkviesti gabus 
svetimtaučiai artistai išpildy
mui koncertinės programos.

Po koncerto seks šokiai, grie
žiant J-mo S-gos orkestrui. Taip 
pat bus skrajojantis paštas, ir 
mergina, laimėjusi daugiau at
viručių, gaus prizą.

Vakaras jvyks St. Agnės sve
tainėj, kampas Grace ir Dun- 
dar g-vių. Todėl nepraleiskite 
šios nepaprastos progos, nes tai 
gali būti paskutinis pavasario 
sezone. Pradžia 7:30 v. vakaro.

Korespondentais.

Daktarams žinotina
lėliškas ih Lietuvos. D-rui A. I 

‘Gini čunui

Ci-
Gerbiamasai Kollega:

Pranešu Tamstos ir kitų 
kagos lietuvių gydytojų žiniai 
šią įdomią jums naujienų.

Š. m. gegužės mėn. 5-10 d. 
Vašingtone įvyks tarptautinis 
“Mental Flygiene” Kongresas. 
[ šitų kongresą pasiruošę vykti 
net trys atstovai is Lietuvos, 
būtent: doc. d-ras Juozas Bh- 
žys (nervų ir psych. ligų kated
ros vedėjas Lietuvos Universi
tete, be to, L. Univ-to Medici
nos fak-to sekretorius), d-ras 
Jonas Kairiūkštis (Kalvarijos 
psychiatrinės ligoninės sekreto
rius), ir d-ras Ant. Smalstys 
(Klaipėdos' Kr. psychiatrinės 
ligoninės ordinatorius). Š. m.* 
balandžio 16 d. jie sės i laivų 
Hamburge. Balandžio men. 25 
d. jau jie atplauksią į Niujor
ką. Laikotarpis tarp š. m. ba
landžio men. 28 d. ir gegužes 
5 d. skirtas lankymui Š. Am. 
Jungtinių Valstijų psychiatri- 
nių įstaigų, žada, be Niujorko, 
apsilankyti Bostone, Filadelfijoj 
ir kt.. kur jus nuveš kongreso 
rengėjai. Kongresui pasibaigus', 
V. 14 d., jie mano jau sėsti 
Niujorke i laivą, kuris juos veš 
atgal, namo.

Aš jiems patariau aplankyti 
didžiausią Amerikos lietuvių 
koloniją, kur yra apsigyvenę 
arti visų Amerikos 
vių gydytojų. Ar laikas 
leis tatai padaryti, negali 
kyti. Man rodos, butų 
gera, kad užmegstume su j%is' 
atatinkamų ryšių; o gal ir ga
lėtumėt juos pas save pasi
kviesti.

Jų adresas: 1) Niujorke, —. 
Lietuvos Generalinis Konsulas; 
2) Vašingtc-ne,—Lietuvos' Atsto
vybė.

Už siunčiamas iš Amerikos 
mediciniškojo .gyveninio žinias 
tariu širdingą ačiū! Kas tiks, 
bus sunaudota “Medicinoj”.

š. m. gegužės men. sueis 10 
metų, kaip yra pradėjusi eiti

lietu- 
jiems 
pasa- 
labai

“Medicina”. “Medicinos” Nr. 5 
bus jubiliejinis numeris.

Nuoširdžiai spaudžiu Tamstai 
ranką.

J. Staugaitis.
P. S. Brooklyniečiai ir arti

mesnių rytinių kolonijų lietuviai 
daktarai malonėkite pasitikti 
gerb svečius.

Dr. A. L. Grajčunas,
Sekr. Am. Liet. Dakt. Dr-jos.

Paieškoma
Kunickas, Kazys’, kilęs iš Žas

lių valse., Trakų, apskr., gyve
nęs Bostone, pas Jonų Baumi- 
lą, 358 Athęns St. ir pas T. 
Babicką, SorfĮ^viJl^ Mąss. Pa
ieško brolis hTbftfetfr.

Bartulis, Jurgis, Amerikon 
atvykęs 1910 metais, apie 44 
m. amžiaus šiuo metu, dirbęs, 
kasyklose Mitherbee. Paieško 
motina Ona, Vilkaviškio apskr.

Iieškomieji arba apie juos kų 
nors žinatieji prašomi atsiliept į 
Lietuvos Genertilis Konsulatas. 
15 Park Raw, New York. N. Y.

K. Jurg’Slas, sekr. a. i.

Paieškojimas Nr. 28

. Ik

JEI JUS NUTARTUMĖT išdirbt geriausią kada rūkytą ci
garetę ... ar jus nepradėtumėt pirmiausiai išrinkdamas 
geriausius tabakus visam pasauly? ... Ar jus nepraleistumėt 
laiko ir pinigų be rubežiaus išrast ir padaryt vieną tobu
liausiai sumaišydami? . . . Žinoma, jus tai darytumėt. Tą ir 
Camel padarė. Del to Camel cigaretas taip greit pasidarė 
populiariškiausias visoj Amerikoj cigaretas. Del to, neatsiž
velgiant kiek jūs mokėsit, negalit prilygint jų lengvumo, 
nunokusio kvapo, ir to švelnaus pilnumo, kuris padaro tobulą 
rūkymą... Patyrę rūkytojai jums pasakys... Tai yra puikus 
cigaretas!

I z - ’

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

Baltrušaičiui, Povilas ir Pet
ronėlė. Kilę iš Viduklės valse.. 
Raseinių apskr.

Brazauskas’, Bcnis. Gyveno 
kadaise Chicagoje.

Korženiauskas, Mykolas. Ki
lęs iš Žiežmarių miesto, Trakų 
aps. Gyv. Chicagoje.

Linkevičius, Mečys. Kilęs’ iš 
Baisogalos valse., Kėdainių aps. 
Kadaise gyv. Sprihgfield, Illi
nois. i *

Šilteris, Juozas. Kilęs’ iš Smu
kučių k., Jurbarko valse., Ra
seinių aps. Prieš karą gyv. 
Chicagoje.

Urbanavičiaus, Bonifaco. Ame
rikos eks-kareivio įpėdiniai.

Zakarauskas. Petras. Kilęs iš 
Panevėžio miesto. Kadaise gy
veni Chicago JIeigh’ts, Illinois.

Zambžickieno, Elena. Ameri
koje vadinosi “Elena Belozero- 
va”. Kilusi iš Panevėžio mies
to.

Baktis, Petras'. Kilęs iš Lie- 
piškių k., Šiaulėnų valse., Šiau
lių aps.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsultas,
Rm. 1032—608 S. Dearborn St., 

Chicago, Illinois.
u----- , —■ i......................... '
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BURLIOKIŠKĄ 
PRIGIMTIS
(Iš M. Zosčenkos)

Aną? mėnesį išvalė iš partijos 
vienų žmogų. Kas jis, - tai nes
varbu. Svarbu tik tai kad ji iš
valė.

O išvalė jį dėl labai paprasto 
dalyko - jis mėgdavo išsitrauk
ti.

Na, bendrai imant, tokia pas 
jį burliokišką natūra. Jis ’be- 
mažko sau už apikaklės nepilė. 
Nors ir su saiku. O kitokių pra
sikaltimų jam primesti nebuvo 
galima. Jis ir darbininkas buvo 
neblogas. Ir su žmona gana tai
kia sugyveno. Ir vidaus pasko
lom fboną pirko, užmokėdamas 
106 nuošimčius. Tai tiesiog 
skriauda ir tiėk.

Blogiausias dalykas, kad ko
misija perdaug griežta pasitai
kė. Kas kų, kas 4<am, kas dclko? 
Na, ir pritampė žmogų. Kodėl, 
sako, fronte bebuvai? 0 jis, gal 
būti, ūkio reikalais buvo užim

■: * ■

Žiūrėkit
‘ ■ . b ’ /

ŠIUO

Neatsisakykit sau gausumo

Camels
©1930, R. J. Rev*6tds Tobacco 
Company, Winston-Saletn, N. C.

tas ir nepateko j frontą. O da
bar jam už tai išmetinėja.

Na, vienu žodžiu, pašalino.
Nors, sako, jus ir proletariš- 

kas elementas, bet, sžtko/pas jus 
pasireiškia ir kažkas smulkiai 
JniržuaziŠkas. Jus rckonstrukty- 
viškoj musų gadynėj, sako, ne
tinkate mums.

Ir labai jau žmogui markatna 
pasidarė.

Ak, tai taip! Kiek metų, gal
voja,, aš laikiaus ir valdžiau sa
vų burliokišką natūrą, o jus 
man 'tokias dainas dainuojate! 
Kiek metų, galvoja, aš nei vie
nam per snuki neųžVėžiavau ir 
su savo Žmona gana mandagiai 
apsiėjau. Ir už paskolos boną 
106 nuošimčius užmokėjau. O 
man jus dabar tokias dainas 
dainuojate!

Ir vienu žodžiu, žmogus išvys
tė savo veikimą. Užrišo bedą vir
vute* ir pradėjo kas dienų lermų 
kelti. Bėgiu tik vienos savaitės 
jis sunaikino visą savo mantą. 
Nuplėšė nuo sienos visokius ak- 
tuališkus obalsius. Žmonai šon
kaulius suskaitė, būdamas gir-

tame stovyj. Vienu žodžiu, per 
trumpų laikų lokių dalykų pri
darė, kad jam net protokolą su
rašė. f x

Tik kart|i su tuo vystosi ki
tas dalykas.

Kadangi aš esu nepartinis, tai 
nežinau, kaip tai techniškai da
roma. Bet tik žmogaus reikalais 
po pašalinimo vystosi. Ir juo vi
si labai susidomi. Ė, girdi, ta 
burliokišką natūra! Kas ką, kas 
kam, kas kodėl? Ir trumpai kal
bant, gražina žmogui visas tei
ses. *

Grąžina jam visas teises ir 
dar magaryčiomis praneša jam 
apie lai.

Vietoj linksmintis, jis labai 
jau susirūpina.

Nieko tokio ypatingo nekal
ba tik vis kartoja: “Broliukai, 
broliukai”... Ir vis kitiems už 
rankos griebia, lyg maldauda
mas dovanoti už savo paskuti
nių laikų nusidėjimus. Ir, žino
ma, bėga kur jam reikia.

-t-AcIi, ach, ir ką jus su ma
nim darote?

—O kų? - -sako. 1

Kaip tai ką? Iš pradžių ma
ne valote, o paskui ir vėl atgal 
priimate.

Žmogus 'tiesiog negali supras
ti, kaip elgtis. Ir kokių teisių lai
kytis? Ar nepartinio teisėmis 
naudotis, ar laikytis partijos 
disciplinos?

—O kų? - sako.
—Kaip tai kų! Per tą trumpą 

laikotarpi aš visokių smulkiai 
buržuaziškų dalykų padariau ir 
nukrypau nuo klasinės linijos.

Jam sako:
—Vadinasi, tamsta, draugas, 

ne tyro vandens proletaras. Tik
ras partijos narys nuoširdus ko
munistas turi visą laiką būti 
lyg vienas ir žibėti, kaip stik
liukas.

Na, ir vėl atnaujinama jo rei
kalas ir jį vargšą nustumia nuo 
platformos.

Bet nežiūrint i tai, jis užsilai
ko labai ramiai, guli lovoj ir su
murmėti bijosi. Ir tikisi, kad jį 
vėl į partiją priims.

Nežinau, Negaliu žadėti.
Verte K.
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SUSI

Nauja brolija

Pasipuoškit Velykoms

Margučio” vakaras
G. C. BURBA

Burba Cloak Shop
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

Gegužio 24 dieną
Class Health institute

Dideliu Laivu1420 Kilocycles

Oscar II

MILDA

193 Grand Street Brooklyn, N. N,
NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro

Feen®mint
Kalbančios italo*.

iTHEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tuae Each Day

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

$2.50

$1.50

ThC GOU&SC IS FUlt O?

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

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gunui 
Soknis Tik 

Mėtos _

kiek kurio 
mane

THEATRE
3140 S. Halsted St

ikiaiip ligoniui pasaldyti vaistai 
Jeigu Vanagas mokės ją ir ait- 
j|y praves! i ir 

•‘'Margui
los lietuvių la ilk raiščių 
ko j e ir 
skaitytis

(Pacific

Tokio. -
vienas seniausių

žinomi
Tokia kri-

o pn-
• taip

V. Poška išvažiuoj 
j Springfieldą

OSCAR II laivas yra 
didelis ir pasieks 

KLAIPĖDA 
be jokio persėdimo.

Mes dabar turime didelį pasirinkimą 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pava
sarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

Nupirkome iš sykio daug stako, todėl 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis. Atsilankyki! pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Iš .to, kokis ūpas ir gyvu 
mas pasi reišk ia broli j os 
.rinkimuose, galima tikėtis 
gei artimoj ateity teks daug 
girdėti apie ją.

Prašymas mielašir 
dystės

iš lobui imt i, tai 
pastos j pirmas ei- 

Ameri- 
juo tikrai reikės 

Dacit.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

incidentų, kurie gerai 
Chicaigos lietuviams 
tika yra laibai įtekminga 
klikai lengva priimti, -

Pačiu paskutiniuoju 
s u sic:gian izavo n ui j a

Programas bus labai įdomus ir tvarkin- u? 
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos $ 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl įoĮ 
nepraleiskite neišgirdę!! A

HAS 
MADE GOOD wlth 

millions!

KRAUTUVĖS 8
ŠIANDIE VAKARE 8 

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 0 
Duos Lietuvišką Programą W

-iHERf ims k time os cotfiaes 
G5UU> CUSS CW IOO0 MV 

---------- _______________________________________

Nedelioj ir Panedėly

Balandžio 13 ir 14

»n<l Atlantic Photo]

Kunigaikštis Saion- 
Japonijos 

diplomatų, kuris sunkiai susir-

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economlcal 

EfHclent 
MILLIONS OP POUNDS 

U8BD BY OUR GOVBRNMBNT

Velykos jau čia pat. Bo abejones jus, 
lietuves moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Esi Pavargęs? 
fgykit Naują Energiją 

au Esorka!
Ar jus jaučiatės nuolatos 

pailsęs? Kodėl neatgautl reikia
mą energiją su Esorka? Sis 
laiko (rodytas tonikas pagel
bės jums sugryfttl į normalumą. 
Pagerina jūsų virškinimą, paša
lina pilvo pakrikimus, konsti- 
paciją ir pairusius nervus. 
Klausk savo apiekininko. 14

“Naujienų” reporteris ir vie
tinių žinių redaktorius, drg. V. 
Poška, šiandie išvažiuoja dien- 
aaščio reikalais į Springlieki, 
III., iš kur jisai rengiasi pa
siekei visą eilę lietuvių kolio- 
nijų pietinėje valstijos dalyje. 
Chicagon grįš už keleto savai
čių. Per tą laiką vietines ži
nias tvarkys dug. Julijus Mic
kevičius.

laiku 
lietuvių 

;.'i olija. Jos nariai susideda iš 
lietuvių medikų ir dentistų sitUr 
(lentų. ,Ka:p ir pilnai tinka, 
uauja b/olija pasivadino Lamb- 
dįa. Mu Delta (Lietuvių Medi
kų ir Dantistą Brolija).

c Narių skaičius greitai padi
dėjo, ir visi darbuojasi, kad 
^padaryti šią naują organiza
ciją vieną geriausių .lietuvių 
jaunuomenės rateliuose.

Visas kalbantis didysis pa 
veikslas

“Troopers Three”
Iš kareivių gyvenimo

Dalyvaujant
REX LEASE, ROSCOE
KARNS, SLIM SUM- 
MERVILLE, DOROTHY

GULLIVER
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Royal Four Flusher”

N AUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Tardamas iš anksto jums šir
dingą ačiū, lauksiu jūsų ; pa 
gembes, hrainigųs broliai ir i 
sccys lietuviai,

Joseph Lapinskas.
1337 So. 19 Court, Cicero, III

Aš, Joseph Lapinskas, me
džioklėje persišoviau. Deliai to 
(penkerius metus esu ligos su
gaustas.

Likęs be sveikatos ir be cen
to, neturi ui pas ką paigelbos 
šauktis, kad nuaiiitintis ir pa
sigydyti. O mineralinių sūrių 
šalttinių varnose yra vilties pa
sveikti.

Bet tas neturtais visiką truk
do. Todėl atsišaukiu į jus, bran
gus broliai ir seserys lietuviai, 
prašydamas mielaširdystčs, pra- 
šydntm pasigailėti manęs ligo
nio vargdienio 
malonę sušelpti mane kokia 
aulkele, draugiją susirinkimuo
se ar tarpe savo pažįstamų pa
rinkti kiaid ir mažą auką. Sa
vo dauguma man daug pagel- 
bčsiite. (

Už tai busiu jums dėkingias.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužes 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Si kelione bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengtu speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius. Už. per vežimą iki Klaipėdos $120.00.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

Balandžio 6 d., nedėlios va
lka rą, Lietuvių Auditorija ne
galėjo .untia-lpimti visų žmonių, 
kurie atėjo pasiklausyti komp. 
A. Vanagaičio dainos ir Mar
gučio Redaktoriaus skanaus 
juoko. Prieš tą vaidinimą ne- 
kurie musų veikėjai mane, ka< 
.tik jie žino ką žmonės mėgsta 
ir kas jiems patinka. Jie bu
vo tikri, kad Vanagas nežino, 
šiandie Vanago seras jau pa
kilo. Musą veikėjai noroms ne- 
noroms turės pripažinti, kac 
Vanagas “knows his s-tufi”.

Ir ta didelė minia, kuri su
sirinko, neapsivylė. Nepaisant 
to, kad susigrūdimas Audito
rijoj nebuvo smagus, nepaisant 
to, kad keli šimtai žmonių tu
rėjo stovėti per suvirs tris va
landas, nepaisant kitų n epą Tan
kumų, visi atydžiai klausėsi ir 
tėmijo vaidinimą. Jeigu v?|i- 
<|inimas nebūt buvęs perdėm 
įdomus, tai publika nebūtų taip 
ramiai užsilaikius, y

Iš šio vakaro išnešiau kele
tą minčių. Pirma, ikad Varia
gas yra naturalis artistas. Juk 
jo veikalukas “Margučio Ofi
sas” buvo mažiau repetuotas. O 
jame viskas <|ejosi natūraliai

65 East Garfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS. REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

’r lengvai. Jo dirigavimas ebo- 
ui ir inteipmtalV'imas dainą 

šėijo laJL'ii gerai. P.vimk’mjO 
‘Stasį’’. P. Šia u ris, chorvcdis 
Vaidyhi choro, p 'jitailkė tą dai- 
ią I baJsL/ms. Vanagas diri
gavo Vardylų chorui, ir cho
rui bedainuojant šių dainą, jis 
atsisuko į publiką ir veido 
ekspresijomis ir rankų judė
jimu interpretavo tą dainą, iir 
tas pats rankų judėjimas per
davė chorui takia ir charak
terį. Čia naujas būdas diriga
vimo, nauj is būdas dainos in
terpretavimo. Vanago akcija, 
Kiekviena šypsena, kiekvienas 
'•asijudinimas yra išaugtas ta
me haomente, k»a<Ua reikalin
ga. lai nėra rezultatas repeti
cijų. Tokį vaidinimą gali at
likti tiik naturalis artistas.

Vanagais yra nepamainomas 
teiatraninkas. Jis sau pasirašo 
veikalą. Jis sau sukompanuo- 
ja dainų. Jis sau surežisuoja 
vaidinimą, ir jis pats vaidina. 
Gal kitą tokį airtistą mes Ame
rikoje neturime. Be to, jis yra 
biznierius. Ji> redaguoja ir lei
džia. laikraštį. Jis supranta gar
sinimo budus, ir tie visi jo ga
bumai d u odai jam galimybės 
surengti įdomų ir originalų va
karą, ir sutraukti daug publi
kos.

Vanago specialybe yra “fo- 
nes” ir juokai, ir su jais jis 
pritraukia publiką. Bet jis ją 
nepaleidžia namo nepalietęs vie
ną kitą rimtąi klausimą ir ne
davęs rimtą pamokinimą. Prie 
rimtumo Vanagas prieina sar
kazmo ir pasijuokimo keliais. 
Pereitą nedėlią jis pasityčiojo 
iš bolševikų. Anekdotai apie gu- 
ziką ir apie keliaujantį inteli
gentą, kuris nori pasigarsinti, 
ir kiti juokai yra paimti iš

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiuro* 
daiktu.
’J'AI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms taar^site ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Uaterine, dantų tepaima, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustatė 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
dama* dantų emale* — ta* sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didele tūba Listerine. dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
sausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
L<mi*» U. S. A.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

V1RĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ............ ..............
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................... ..... .........
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičiuą gyventojų, kiek 
yra ūkininku, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........................  60

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................  55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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ŽMONIŠKUMO LAIMĖJIMAS.

Angliškai kalbančių tautų darbininkai nepasižymi 
gabumu leisti laikraščius. Kuomet Vokietijos socialistai 
jau seniai yra išvystę galingų savo spaudų, tai Angli
joje per ilgus metus nebuvo nė vieno darbininkiško 
dienraščio. Tik prieš keletu metų, kada Darbo Partija 
jau turėjo milionus narių, tapo įsteigtas Londone di
džiųjų trade-union’ų pastangomis “Daily Herald”.

Bet tas Londono dienraštis buvo silpnas, palygi
nant su milžiniškais Anglijos kapitalistų laikraščiais. 
Jisai buvo daug už juos mažesnis, ir jį skaitė tik nedi
delė darbininkų dališ, kadangi jisai negalėjo duoti savo 
skaitytojams tiek įvairių žinių, straipsnių ir iliustraci
jų, kiek duoda jie.

Prieš kiek laiko tečiaus “Daily Herald” leidėjai nu
tarė savo dienrašti padidinti ir paįvairinti, pritraukda
mi prie jo daugiau kapitalo ir pasamdydami specialis
tus jo bizniškų pusę tvarkyti. Šitos reformos jau tapo 
įvestos. Laikraštis dabar turi 20 puslapių kasdien; ja
me yra visi skyriai, kokius tik turi didieji dienraščiai. 
Ir trumpu laiku pasirodė pasėkos.

Per tris savaites “Daily Herald” įgijo 750,000 nau
jų skaitytojų. Jo cirkuliacija dabar viršija milionų.

Šiandie Darbo Partija tame laikraštyje turi stiprų 
ginklų kapitalistų spaudos atakoms atremti.

KLERIKALIŠKAS ŠLAMŠTAS

Neva darbininkų reikalams pašvęstas Bostono lie
tuvių klerikalų organas įdėjo tokių, “žinių” iš Santa 
Ana, Cal.:

Šiomis dienomis įneštas į teismų mirusios po
nios Fanny Bixby Spencer, 50 metų amžiaus, pasi
žymėjusios ‘revoliucionieriškais’ darbais socialistės 
testamentas, kuriame pažymėta jos nuosavybės ver
tė. Pasirodo, kad toji socialiste, kuri smerkė kapi
talistus už išnaudojimų darbininkų ir už iš jų pra
kaito krovimų sau milijonų, paliko $2,371,329 turto, 
kurį susikrovė skelbdama socializmų. Nieko nepa
prasto. Jeigu prisižiūrėsime į mūsiškių socialistų 
gyvenimų, tai pastebėsime, kad jų skelbiamas so
cializmas yra tik tam, kad pasinaudojus iš suklai
dintų darbininkų ir iš jų prakaito susikrovus tūks
tančius. Paimkime Michelsonus, Grigaičius ir kitus 
mes pamatysime, kad jie turtu pralenkia visus sa
vo pasekėjus. Socializmas yra jiems tik įrankis 
mulkinti nesusipratusius darbininkus.^
Tai ve kaip tas “katalikiškos doros” šlamštas teikia 

savo skaitytojams žinias. Pradėjo jisai pasakoti apie 
mirusios Californijoje moters testamentų, o pabaigė 
šmeižimu Grigaičio!

Ar to šlamšto rašytojas yra skaitęs Grigaičio “tur
tus”?

Ir kuo jisai remiasi, prikaišiodamas Grigaičiui 
“krovimų tūkstančių iš darbininkų prakaito”? Ar jisai 
turi bent kokį pagrindų manyti, kad socialistų kontro
liuojamose įstaigose darbininkai gauna menkesnį atly
ginimų arba dirba ilgesnes valandas, negu kitur?

Yra faktas, kad “Naujienose” darbininkų algos 
yra bent 30 ar 40 nuošimčių aukštesnės, negu, sakysime, 
klerikalų spaustuvėse.

Toliaus, iš kur tas šlamštas paėmė, kad Fanny B. 
Spencer “susikrovė” du su viršum milionu dolerių,

Maža, bet labai kultūringa Europos valstybe, Da
nija, jau per 38 metus nėra nubaudusi nė vieno nusi
kaltėlio mirtim. Bet iki šiol ji dar turėjo įstatymu ku
riuo numatoma mirties bausmė tam tikriems nusikalti
mams. Dabar Danija mirties bausmę ir iš įstatymų iš
braukė.

Kur žmonės apsišvietę, tenai jie supranta, kad nu
sikaltėlių žudymas yra barbariškas darbas. Mirties 
bausmė juk būna vykinama žmonėms, kuriuos valdžia 
suima ir uždaro kalėjime, vadinasi, — belaisviams, ku
rie jau nebegali valdžiai priešintis. Net karo lauke su* 
imtuosius belaisvius galabinti butų nežmpniška.

Danijos valdžia kontroliuoja socialistai. Taigi ma
tote, kiek tiesos yra klerikalų ir kitų atžagareivių pra
simanymuose, kad socialistai trokštų “kraujo”.

ANGLIJOS DARBININKŲ LAIKRAŠTIS

Ufaisakymo kaina:
Chicago  je — paltu:

Męttyns $8.00
Pusei metu.............——____ — 4.90
Trims mėnesiams ~.......... 2.00
Dviem mėnesiam -k.-n.. i J
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iėneiiotojusi
Viena kopija_____ ■ , _____ _ 8c
Savaitei —________ _ ,■ -____— 18c
Mėnesiui______v ,, 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams............ ..................  $7.0(
Pusei metu____________ —___ 8.5(
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams________— 1.25
Vienam mėnesiui ___-____—__ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuase 
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metu 4.0$
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“skelbdama socializmų”? Labai galimas daiktas, kad tai 
yra visai ne jos sukrautas, bet tik jos nuo tėvų ar nuo 
kokių savo) giminių^ paveldėtas turtas. Ir ar dėl to gali
ma socialistus kaltinti?

Kuris sveiko proto žmogus gali daryti socialistams 
priekaištų dėl to, kad turtinga moteris užsimanė būt 
socialiste ?<

Šiandie ir maži vaikai žino, kad socialistai neati
ma turto iš žmonių, kurie įstoja į jų partijų. Jeigu p-ia 
Spencer, būdama turtinga, prisirašė prie socialistų (ar 
ji tikrai buvo prisirašius, mes nežinome, nes niekuomet 
nesame girdėję nei apie jų, nei apie kokius ten jos “re- 
voliucionieriškus darbus”), — jeigu, sakome ji prie so
cialistų prisirašė, nepaisydama to, kad socialistai yra 
darbininkų partija, tai tas visai nereiškia, kad ji turėjo 
socialistams ir savo pinigus atiduoti. Tokių dalykų so
cialistai nereikalauja, kadangi jie netiki, kad šitokiu 
budu gali būt panaikinta kapitalistiška išnaudojimo 
sistema.

Atskiro asmens turtų pasiima, “idėjos” vardu, sa
vo naudai ne socialistai, bet ta sekta, kuriai tarnauja 
minėtasai Bostono šlamštas, būtent, katalikų bažnyčia. 
Katalikų kunigai steigia vienuolynus (klioštorius) ir 
vilioja į juos silpno proto merginas ir vaikinus, žadė
dami įstojaritiems “dangaus karalystę” po mirties. Bet 
kas stoja į klioštorių, tas turi atsižadėti visų “svieto 
marnasčių” ir paaukoti savo turtų “Ponui Dievui”. O 
kadangi Ponui Dievui pinigų ir kitokių gėrybių, žino
ma, nereikia, tai tas turtas tenka jo gudriems agen- 
tams. ,i '

Tai ve kur reikia ieškoti mulkintojų ir išnaudotojų, 
— bet ne pas socialistus, kurie neužsiima nei pardavi
nėjimu “lotų” dangaus karalystėje, nei “dvasios uba
gystės” skelbimu! »

SLA. Reikalai
Del mano dvylekio 

“N.” No. 71-me
(Eina kalba apie SLA.)

“Sandaros” No. 13t p. Sargy- 
bininkas ir “Sandaros” No. 14 
Senas narys duoda man vėjo 
kam aš drįsau rašyti.į kad so
cialistai yra prisidėję prie SLA. 
auginimo nemažiau kaip tarei- 
liniai tautininkai, šitie mano 
keli teisybės žodžiai buvo tarsi 
smirdanti bomba'Anosios gvar
dijos tautininkams. Deja, as 
savo straipsnyje neturėjau noro 
neigti visų tautininkų darbus 
S-e L. A. Anoiptol, vien kal
bėjau apie tuos', kurie save 
skaito SLA. išgelbėtojais, o so
cialistus netikina kaipo didžiau
sius SLA. priešus. Jeigu pp. 
Sargybininkai ir Seni Nariai 
butų tyros -sąžinės žmonės, tai 
jie nebandytų kitiems primesti 
kokius ten sąžinės negrynumus, 
bet butų senai užprotestavę 
prieš Žemantaus'ko ir kitų siun
tinėjamus. socialistus šmeižian
čius, lapelius, taipgi prieš ra
šinėjimą laiškų kai kuriems S. 
L.A. darbuotojams. Mat, že- 
mantauskas ir kiti, kurie juo
dina socialistus, yra jūsų parti
jos žmonės, tad jiems leistina, 
jūsų supratimu, bile šmeižtus 
skleisti prieš socialistus. Taigi 
kamgi, po šimts pypkių, kalbėti 
apie kokius ten sąžinės' grynu
mus, kuomet viską savo parti
jos mastu matuojate!

Yra žmonių, kurie myli di
džiuotis' priklausančiais ir ne
priklausančiais ,zjiėms nuopel
nais. Kai kurie musų tautiniu 
kai yra specialistai savintis gar
bę, kuri jiems visai nepriklau
so. Pavyzdžiui, jie didžiuojasi, 
kad tai jų vienų nuopelnas, kad 
jie išaugino SLA. virš 20,000 
narių ir kad SLA. turi virš mi
lijono dolerių. Well, man at
rodo, kad* kai kurie ponai tau
tininkai iš tikrųjų nori sau ir 
saviškiams užmauti' net kepurę, 
kurioje ir gyventi galėtų.

Praeitame savo staipsnyje 
“Gugis, Tareila, Socialistai ir 
kiti galai”, rašiau, kad už iš- 
auginimą SLA. priklauso kredi
tas vėlesnių laikų SLA. virši
ninkams, bet dar didesnis kre
ditas priklauso patiems' organi
zacijos nariams, kurie darbavo
si ir darbuojasi organizacijos 
gerovei. Tokių nuoširdžių SLA. 
darbuotojų, kurie eina pareigas 
kuopų organizatorių, pirminin
kų, sekretorių ir t.t., tai yra 
keliolika šimtų—jie yra tikroji 
duona ir druska musų organi

zacijos, jie yra tiesioginiai SLA. 
augintojai. Tarp tas pareigas 
einančių narių atrasite skirtin
gų ' įsitikinimų žmonių: bepar- 
tyvių, sandariečių, bolševikų, 
socialistų ir dar kitokių. Taip 
buvo praeityje, taip yra dabar. 
Todėl duoti kreditą vien po
nams tautininkams už išaugini- 
mą SLA,,. nors jie to kredito 
ir kažkaip norėtų, — butų 
“smertelnas griekas”. Taipgi 
butų nemažesnė nuodėmė pa
vesti organizaciją globoti vien 
tareilinio plauko tautininkams 
arba bent kuriai vienai srovei 
žmonių, nes šitą organizaciją 
subudavojo ne vienos kurios 
srovės žmonės. Jeigu tas butų 
norima padaryti, tai galėtų pa
sikartoti Damijonaičio-žeman- 
tausko-Tareilos istorija, kuomet 
iš 9,000 narių liko nepilnai 4,- 
000.

Sakoma, kad 1910 metais S 
LA. Seimas užgyrė naują kon
stituciją ir ją pavedė valdybai 
vykdyti gyvenimam Tas tie
sa. Bet čia ir gludi didžiausia 
klaida, kad tos konstitucijos 
vykdymas buvo pavestas ne- 
kompetentiškiems žmonėms. 
Jeigu tie žmonės, tai yra tuolai
kinė valdyba, butų neturėję 
diktatoriškų palinkimų, bet bu
tų buvę nuoširdus' organizacijos 
tarnai, tai vietoj erzinančių 
dekretų siuntinėjimo kuopoms, 
butų patys aplankę kuopas, iš
aiškinę reikalingumą būtinų pa
mainų konstitucijoje sėkmin
gam organizaęijos gyvavimui ir 
t.t. Tada nebūtų reikėję kaltin
ti socialistus, kad ardė SLA. 
Tais laikais.'apie kuriuos pra
eitame savo straipsnyje minė
jau, kaipo apie “choleros” lai
kus, nariai buvo spenduojami 
vien už tai, kad pakritikuodavo 
Pildomosios Tarybos darbų ne
tikslumą. Buvo ištisos kuopos 
išbraukiamos vien už tai, kad 
kuopos susirinkime buvo priim
ta nepalanki rezoliucija prieš 
jos didenybę pildomąją Tarybą.

Tiesa, socialistų spauda ašt
riai kritikavo netaktiškus Pil
domosios Tarybos žygius, bet 
vietoj taisyti savo nachališku- 
mą. Taryba pradėjo socialis
tams keršyti—kur tiktai buvo 
nors mažiausia proga prie so
cialistų prikibti, jie buvo me
tami lauk iš organizacijos. Bu
vo net tokių atsitikimų, kad 
kuopos sekretorius kreipiasi i 
SLA. centro sekretorių arba 
pirmininką reikale , tam tikrų 
paklausimų organizacijos reika
lais, o centro ponai, jeigu ži
nodavo, kad socialistai vadovau

ja kuopai, paklausaus’ ir Visą 
kuopa žemiausiais gatviniais žo
džiais išniekindavo. Tokiu bu
du išprovokuodavo ištisas kuo
pas, kad jos neštų protestus 
prieš Pildomąją Tarybą; na, 
o tokias kuopas paskui spenduo- 
davo. Socialistai organizacijo
je visuomet buvo veiklu^ ir 
jautrus' elementas. Jie gyvai 
domėjosi ir SLA. reikalais, bet 
negalėjo pakęsti, kad jie buvo 
tyčia niekinami. Neturėdami 
kur daugiau kreiptis su nusi
skundimais, viena išeitis ir bu
vo jautresniems nariams —eiti 
lauk iš organizacijos, žinoma, 
tas traukimos narių iš organi
zacijos buvo laikinas — atėjus 
organizacijai į normales vėžes, 
veik visi išėjusieji nariai grįžo 
darbuotis SLA. naudai.

Kad socialistai buvo veiklus 
elementas SLA. ir kad jie yra 
daugiau pasidarbavę SLA.* nau
dai, negu tareilininkų plauko 
■tautininkai, tas yra aišku kiek
vienam, kuris atidžiai seka SL 
A. darbuotę įvairiose, kolonijo
se. Aš nenoriu plačiai rašyti 
tuo klausimu, nors butų galima 
surinkti ilgiausias litanijos so
cialistų darbuotojų SLA. Už
teks vien paminėjus vaizdesnį 
faktą. Mass. valstijoje per tam 
tikrą laiką SLA. čarteris ne
buvo įregistruotas, čarteris bu
vo įregistruotas tiktai atėjus 
p-lei Jurgeliutei sekretoriauti. 
Reiškia, Mass. val&tijoje SLA. 
buvo kaipo ir nelegalė organi
zacija. Per tą laiką tareilinio 
plauko tautininkai, tarsi pelės 
po šluota, nepasirodė savo ak
tyvumu —- bijojo prasikalsti 
Mass. valstijos apdraudos de
partamentui. Bet tuo pačiu 
laiku Worcesterio socialistai su 
p. Dedynu priešakyj SLA. 57 
kuopą iki 600 narių išaugino. 
Reiškia, vien Worcesterio socia
listai savo kuopon daugiau na
rių prirašė, negu visų tauti
ninkų vadovaujamos! kuopos' vi
soj Mass. valstijoj kad narių 
turėjo.

Tiesa, nuo 1909 metų iki 1912 
metų socialistai daugiau buvo 
pasyvus, bet SLA. pasukus į 
sveikesnę vagą, socialistų veik
lumas vėl atgijo, šiandie socia
listai ir bolševikai yra dvi skir
tingos partijos, bet tas nei kiek 
nemažina \ socialistų kredito 
SLA.

Vėl sakoma, kad SLA. valdy
boje visuomet buvę geri tauti
ninkų. suprask tareilinio plau
ko žmonės. Ne visai taip. Ka
da SLA. pradėjo šimtais narių 
mažėti, tai s'avo politiką linkui 
socialistų tautininkai buvo pri
versti keisti. Vidiko istorija 
mums irgi gerai žinoma. P-as 
Balutis tais' laikais buvo deši
niųjų tautininkų dvasinis va
das. SLA. reikėjo geresnio re
daktoriaus ir p. Balutis matė, 
kad Vidikas yra gabus' vyrukas 
ir bus “Tėvynėje” kaip tiktai 
tinkamas. Kadangi Vidikas bu
vo suvargęs Valparaiso moks
leivis', tai manė, jog jis bus 
dėkingas p. Balučiui už “džia- 
bą” ir p. Balutis naudos' jį kai
po savo įrankį. Bet buvo skau
džiai apsirikta. Vidikas per itą 
pačią “Tėvynę” pradėjo ponams 
tautininkams kailį karšti. Tu
rėjo tad jį greičiausia vyti lauk 
iš redakcijos. P-nas Račkaus
kas, stojęs dirbti prie “Tėvy
nės”, dar nepilnai buvo per
traukęs ryšius su LSS., bet ji
sai mokėjo taikią, politiką ves
ti,—kad avis butų čiela ir vil
kas sotus. Jam priklauso dide
lis' kreditas SLA. auginime. 
P-as živatkauskas', kuris ėjo 
SLA. prezidento pareigas, dar 
tuo laiku tebebuvo sykiu ir LS 
S. narys. P-nas Strimaitis, 
nors ir nebuvo niekuomet pa
lankus' socialistams, bet turėjo 
gerų norų SLA.— jis netingė
jo socialistams rašinėti laiške
lius, kviesdamas darbuotis nau
dai SLA. Tokia tai istorija bu
vo apie Vidikus, živatkauskus 
ir t.t.

Kad išgelbėti SLA. nuo ga
lutino žlugimo, dešinieji tauti
ninkai buvo priversti užleisti 
savo vietas pažangiems tauti
ninkams arba ir artimiems so

cialistų žmonėms, žinoma, tas 
planas buvo gana gudrus, nes 
tiktai tokiu budu pasyvius so
cialistus buvo galima įtraukti 
į darbą ir grąžinti juos organi- 
zacijon— organizacijos' vežimą 
traukti. Taip, ponai tareilinin- 
kai, socialistai jums nėra tie 
maurai, kuriuos, kai jie atli
ko didelį darbą organizacijoje, 
jus galėtumėt pastumti, o pa
tys nepelnyta garbe vainikuo
tis. Ne. ta garbe, kad SLA. iš
augo, išbujojo į tą galingą jė

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emilą Skujenieks

(Tąsa)
Įvairus eilėraštėliai ir linkė

jimai. Robertas Neikė turėjo 
skaityti, ką jis pats' prįeš dau
gelį metų buvo įrašęs savo mo
kyklą baigusiai mokinei. Bet 
akyse tas pats lengvas rūkas, 
kuris buvo valgomajam. Vistik 
pagaliaus prasiskleidė. Fridą 
Tomberg žiurėjo į jį visai su
žavėta — tur būt įsitikinusi, 
jog jis paskendęs maloniuose 
atsiminimuose. Bet ir sužavėji
mas' turi savo ribas. Įbruko Ro
bertui Neikei į rankas gilelėmis 
apsiuvinėtą! pluksnakotį.

“Prašau parašyti, šiai dienai 
prisiminti.”

Robertas Neikė girdėjo, bet 
nesuprato. Atkreipė į1 ją miglo
tas akis.

“Na, ką nors'... Ką nors gra
žaus. šio vakaro atsiminimui.”

Dabar tai Robertas Neikė ma
tė visai gerai. Net ir galva mo
mentui lyg kiek prasi blaivoj o. 
Stebėjo tą svetimą ir aiškų 
rankraštį, po kuriuo buvo jo 
vardas ir pavardė., Ir žinojo, 
jog reikia rašyti. Bet ką? Fri
dos Tomberg pirštas su brili- 
jantiniu žiedu dūrė į tuščią vie
tą po anų metų raštu.

Robertui Neikei kas tai mirk
telėjo atmintyje. Pasažieriai ne
turi jaudintis mažais nepatogu
mais, kurie neišvengiamai kyla, 
atnaujinant tautinį judėjimą... 
Bet tai juk buvo iš laikraščio 
apie gelžkelio remontą prie Je- 
rikių... Ne, ne!.. Po to t.uojaus 
tas, ką ten pirma prie, stalo... 
Lyg miške, lyg smulkus lape
liai miške tarp milijonų...

Jis parašė rūpestingai pamėg
džiodamas savo ankstybesnę ra
šyseną. Taip pat, delnu — nu
braukė prakaitą nuo kaktos. 
Ką ten dar pridurti? Ant lai
mės prirašė dar. Jau išėję, jau 
išėję iš miško... Pagalvojo ir 
dar pridūrė... Tėvynėje... O pa
čiame gale eilutėj: ir savo na
muose...

Parašas nusisekė gerai. Net 
tais laikais' jis po juo neparan- 
gydavo jokių paukštyčių. Skir
tumas. aišku, buvo — bet tai 
galėjo būti ir iš to, jog šis ra
šalas žalias, o tuometinis buvęs 
juodas. Argi ilgi metai, praleis
ti svetur, negalėjo padaryti įta
kos į rašyseną?

Fridą Tomberg jau žvalgėsi 
per petį. Ir pažvelgęs aukštyn, 
Robertas Neikė pastebėjo, jog 
ji šypsosi. Ana! Jis atsilošė į 
atramą ir leido ukui užlieti akis 
ir susupti galvą. Juk čia taip 
gera... Fridos Tomberg kvapas 
judino jo smilkinius’ plaukus. O 
žieduotoji ranka stvėrėsi jo ran
kos ir tvirtai ją spaudė... Jis 
spaudė dar tvirčiau ir šypsojo
si. Ir permetė vieną koją per 
kitą. Ir momentui išrieto kruti
nę dar labiau. Robertas' Neikė 
— taip, tad buvo jis... Liežuvis 
atsipalaidavo ir pasidarė nema
tytai lankstus. Jis kalbėjo, kal
bėjo, kalbėjo. Ir apsvaigo — 
nuo savo kalbos', ar nuo tų svai
giųjų gėralų, kurie išnaujo 
ėmė rodyti savo galią. Ji pa
skendo rausvam linguojančiam 
debesyje, plaukė kartu, ir nie
kas ten jo negalėjo nei sulai
kyti. nei sutrukdyti. |

Fridą Tomberg vedėsi jį atgal 
į tą kambarį, kur jis' pirma 
prausėsi. Prie durų jis sulaikė 
jos riebiąją ranką savojoj. Dar 
norėjo jai pasakyti ką nors vi

gą, kokia ji yra šiandie, pri
klauso nemažiau socialistams ir 
kitiems, kurie darbavosi orga
nizacijos budavojime.

Todelgi dar pakartoju, kad 
Susivienijimai Lietuvių Ameri
koje—nėra nei sandariečių, nei 
kokių ten tareilinių tautininkų, 
nei bolševikų, nei socialistų or
ganizacija, bet visų lietuvių or
ganizacija, visų tų, kurie dar
buojasi organizacijos labui. Jie 
vis' yra lygus organizacijos na
riai.—Julius Mickevičius.

sai širdingo ir artimo. Matyti, 
ji to ir laukė./ Ranka nedarė 
nei mažiausių pastangų išsi
traukti... Aha! dabar jis atsi
minė.

“Žinai, man tuomet vistik pa
tiko Ona Stal'tman... toji, su 
raudonais plaukais, trečiame 
suole... Bet Tamsta daug — ką 
aš sakau, daug! Tamsta puiki... 
Tamsta begaliniai... žodžiu sa
kant, nuo šios dienos velniai.te
ima visas Onas, Minnas ir Du
rnas!”

Fridą Tomberg nuo šio neti
kėto storžieviškumo tačiau su
raukė kaktą ir išliuosavo ranką. 
Bet tuojaus vėl nusiramino. Juk 
jis ką-itik parvažiavęs iš Tolimų
jų Rytų ir šį vakarą tiek ge
ras. Linktelėjo galva. Pq valan
dėlės dar sykį nusišypsojo ir 
pravėrė jam duris.

Antrame koridoriaus gale 
pirštu pamojo Amalijai. Prisi
lenkusi šnibždėjo į ausį.

“Tu čia dažniau pasiklausyk 
prie durų — ar jis eina gulti, 
ar ką nors’... Toks truputį su
vargęs — gal jis ko nors rei
kalingas.”

Amalija linktelėjo, galva. Juk 
ir ji ką nors žinojo apie tokius 
susirgimus... Ir atsistojo už du
rų dežuruoti.

Kai durys užsiskleidė, Rober
tas Neikė valandėlę stovėjo 
kambario viduryje, atstatęs 
krutinę, plačiai šypsodamasis. 
Jis buvo savim patenkintas, vi
sai patenkintas. Taipgi ir Fri
dą Tomberg, ponu Tombergu, 
krčs'linais ir net negražią;]a Ro- 
za Meija. Šįvakar jis buvo visu 
pasauliu patenkintas. Ne, gy
venti tėvynėje buvo ne taip jau 
bloga. Ir kodėl gi ne? Ar gi 
jis ne Robertas Neikė, kurį ve
žė automobiliu ir barstė gėlė
mis, kuriam sakė tiek daug gra
žių komplimentų?.. Juk tai bu
vo jis' pats. Tegu tik paveda 
jam. tegu pasako... Oho, tegu 
tik pasirodo tas, kuris mano bū
ti jo priešininku!

Rūkas akyse ėmė lyg tirštėti. 
Divonu dengtasai parkietas po 
kojomis lyg pakrypo. Bet jis 
jį privertė atsitiesti.

Bedarbiai... Maišas su skyž- 
miai perrištu smaluotu virvaga
liu... Krikštomočia... Klegiantie- 
ji žydai... Visa tai nuplaukė ir 
dingo už akiračio, žalia naktinė 
lempa čia pat virš galvos. Mels
vo šilko langų užlaidos švelniai 
mirgėjo. Pasieny sunki, raudo
nai lekeruota lova... žalsvai- 
melsvai-rausvas rūkas lėtai tirš
tėjo. Robertas' Neikė lengvai 
ir greitai važiavo lyg vaivorykš
tės tiltu. Viršum vingiuotų 
miškų, ežerų, pelkių raistų... Yo- 
kohama, Singaporas, Suecas. 
Jelgava, naujas geležinis til
tas.. Viršum visko... O aname 
gale lengvai suposi raudonai le
keruota lova su trimis storais 
priegalviais.

(Bus daugiau)

MOTERYS
VARTOJA MILIONUS ORANGEINE 

MILTELIU. 
DAKTARO RECEPTAS 

Pašalina 
GALVOS SKAUDĖJIMĄ, 

ir 
SKAUSMUS.

Sėkmingai vartojami per virš 30 metų
10p ORANGEINE OKp 

MILTELIAI

OmNgeiNe
(POUDERbl
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Tarp Chtcagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

ar tuo 
visam amžiui?”

(4š praeities ir dabarties)
Dės Moinas, Io\va, lietuvis 

igirinorius anglia^asis užėjo į 
lietuviško žydelio krautuvę pie- 
lyčios nusipirkti.

Žydelis įklusiei pirkėjo: “Ko- 
ikios piolyčios nori 
laikinės, ar

Grinorius angliakasis klau
sia žydelio: kokis yra šių dvie
jų .pielyčių prekės skirtumas.

žydelis, paėmęs paprastų pie- 
lyčių, rodo jų lietuviui ir sa
ko: “Ši pielyčia kaštuoja 15 
centų. Ji laikysis 
sį, o P<> to ir vėl 
ti naują.”

Pasisukęs gi ir

koki mone
tų rėš i pirk-

Juokdariai kalima,' kad nuo 
šių metų Chicagbje parčs su
mažės, o krikštynų skaičius žy
miai padidės, ba Chicaga ap
lankęs koks ten kunigas misio
nierius ir įgraudenus kiekvie
nos parapijos aveles, — vedfi- 
oiss ir pavienes, — kad gy
vybes užniazgos nenaikintų.

Ir kaip laikais švento (la.- 
brieliaus, kuris panelei šven
čiausiai apreiškė vaisių, taip 
ir šiandie, Dievo pareiškimu 
ar storone, gyvybe pasireikš.

Ir moterys ar merginos, gar
niui pradėjus sukinėtis apie jų 
namelius, neprivalo baidyti jį 
nuo kamino. Ba kurios nesi
liaus garnį baidžiusios, tos, 
anot misionieriaus, po mirties 
karštose pragaro žarijose spir
gės ir niekuomet nesuspirgės.

Taigi numailoma, kad, dėka 
m i si o n ie r iau s išk i d ba i, 
krikštynų Chicagoje 
o kai kam ir biznis 
Antroje gi pusėje —
rių (gyvenimas pablogės.

Pasaulin Vergas.

SPORTAS

Bložis pasižymėjo

Man teko nugirsti 'tokį 
lyką. Praeitų savaitę ant mat- 
raso susikibo Denis Bložis su 
W. Juzėnu, (kuris yra pusėti
nai tvirtas vyras. Ir, kaip man 
pasakojo, Bložis per septynias 
minutes pagulėjęs Juzėną tris 
kartus.

Iš to jus dabar galite sprę
sti, kad Bložis yna vienas ge
riausių lietuvių ristikų. Balan
džio 25 d. jis susikibs su tvir
tu vokiečių ristiku Bill Beeik 
Mįarųuette Parko parapijos sve
tainėj. Ten jau risis Rosclando

da-

kliufoo rkstikai su Universial
kliubo ristikais. — N

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

rodydamas 
pirštu į savo pačią, žydelis 

aiškina -toliau:
“O štai ši ta 

pielyčia. Imki ją 
Ir užtikrinu, kad 
ve iki mirties

kovo 15
dirbtuvės

Akių Gydytojai Įvairus GydytojaiLietuviai Gydytojai
JTij<<^t4burw-wru-vf-Lrxr»-iJ»u»-«ri<* “ —

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 įki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
—O-----

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rečiaiDR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su ęlektra, 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
* **hO»....

Ofiso Telefonas Virgrinla 0036 
Bes. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die
nų. Namų ofisas North Slde

8413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

-......... O -......... .

6

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10 

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

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

skaičius 
padidės, 
pagerės, 
kai ku-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
-----  -o--------

jau amžina 
už 25 centus, i 
ji pieluos Ui-

dienos Henry 
Chicagoj pra

per- 
nori 
600

Fordo 
ciūjo diiibti pilnai. Daugelis 
rių ėmė <iirbti net trimis 
mainemis. Ir, sakoma, 
kasdien jnuliibti neit |>o 
karų.

Kaip ilgai Foido dirbtuves 
dirJ;s lokiu smarkumu, sunku . 
pasakyti. Vienok Fordo korpo-l 
racija, sakoma, tikisi geresnes 
pasėkas tureli karų pardavime, 
nei praėjusiais metais, bj, nau
dasis Fordo mašinų modelis' 
asus pagerintas, o mašinos par-! 
siduo(irnčios ta pačia kaina, 
kaip ir praeityje.

Visa Fordo dirbtuvių siste-; 
ma kovo pabaigoje 7,750 karų I 
kasdien. Ateity tikisi dirbti po 
8000 ir daugiau mašinų kas-' 
dien.

Fram Youth to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenimo: kada mergaitė 
subręsta i nioterj, kada moteris 
gimdo pirnnj kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais I^dia E. Pinkliam’* 
Vcgetable Cohipound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatų ir 
gyvumu.

LYD1A E PINKHAM’S 
VFt.LIABLt COMPOUND 
LYDĮA Ę. P1NKHA.M MtO. (O.. L Y N N, M \SS.

KAZIMIERAS SENAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 dieną, 
landą po pietų, 1930 m., 
kęs 44 metų amžiaus, 
Kauno rėd., Panevėžio 
Smilgių vai., Kibeldžių 
Amerikoj, išgyveno 17 
Priguli Simano Daukanto Te
atrališkam Jaunuomenės Kliu- 
be. Paliko dideliame nubudime 
Mortą Chepukienę, seserį Au
gustiną ir švogerį Juozapą 
Aleknevič, 1 pusseserę Ameli
ją Kačinskiene ir pusbroli Juo
zapą Šenauską. Lietuvoj mo
terį Pauliną Senauskienę ir 2 
sūnų — Stanislovą ir Kazimie
ra ir 2 seseris, 2 švogeriu — 
Tamošiūną ir Sazevič. Kūnas, 
pašarvotas, randasi S. M. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks balandžio 
16 dieną, 2 vai. po pietų iš 
graboriaus S. M. Skudo koply
čios bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Senau- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti, jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės, Draugai ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefo
nas Roosevelt 7532.

4:30 va- 
sulau- 
gimęs 

apskr., 
kaime, 
metų.

Spedalletae gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti ncgulčjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS i» } r ■
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioria 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų 
jiamus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančiu ypatų 
ir turiu 20 metu praktikos.

Jei abejoji apje savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
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. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

20 st.

PO

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas

Lietuviai Gydytojai

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

' 4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
V

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

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

------- .----p-----------

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

Lietuves Akušerės
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chjcagoj.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

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
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

1616 W. 46th St

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakdrą, išskyrus tetvergą.
Nedėliomis nuo 9 iW 42 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
■ ■ ■

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7689

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691 .Phone Canal 6222DR. S. 1IEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

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

Telefonai
Boulevard 5203 Phone Armitage 1740 

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

(TAMOŠAITIS') 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 
1608 Mihvaukee Avė, 

Corn. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Phone 
Hemlock !

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

9252
prie 

duodu

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

1
;x$::

i 309
IGNACAS BAGOČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 12 dieną, 2 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Papilių parap., Druginių kai
me. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Juzefą po tėvais 
Ši m kaitė, 2 podukras — Oną 
Powell ir Josephine Brymane, 
2 žentus — Lawrence ir Wil- 
liam, posūnį Antaną, brolį An
taną, brolienę Oną, 3 seseris — 
Stanislavą Kunevičienę, Vero
niką Švažienę ir Barborą Mit- 
chell, 2 švogeriu — Mykolas ir 
Juozapas ir giminės, o Lietu
voj seserį ir švogerį. Kūnas 
pašarvotas, randasi S. P. Mažei
kos koplyčioj, 3319’ Auburn av.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 15 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Bagočiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, '
Moteris, Podukros, žentai, Po
sūnis, Brolis, Brolienė, Seserys, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo-

JUOZAPAS M1KA1TIS

viso-

SMade by

Telephone Armitage 4415

A. E. HUFFMAN

Persamdome automobilius 
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wąbansia
CHICAGO

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, museular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
mokykla Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak. Tek Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir nakti
KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Graboriai

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 Wallące Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

YOURotS
Night and Morning to kcep 
thcmClean,Clcaraml Hcalthy 

Write for Free “Fyc Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

C«.. Dept- D. S..9 B. OhioJSt., Chkogo

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 12 dieną 11 valandą 
vakarę, 1930 m., sulaukęsv 47 
metų amžiaus, gimęs rugpiučio 
10, 1882, Kuršėnų narap., Šiau
lių apskr., Girelės kaime. Pa
liko dideliame ’huliudime mo
terį Oną, 3 sunai — Antanas, 
Steponas ir Adolfas ir gimi
nės. Kūnas našarvotas, randa
si 3732 Deodar St., Indiana 
Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks utarninke 
balandžio 15 dieną, 10 vai. ry
te iš namų bus nulydėtas Į 
Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame, 
AJpteris ir Simai.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Ėez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK 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.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Įvairu
TIK SUGRĮŽĘS 16 EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždarytą 
Nedėlioj pagal sutartį

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

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

John Kuchinskas

M.

^Gydytojas ir Chirurgas 
9421 South Hakted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo f? iki 8 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 12

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė v 
3265 So. Halsted Stredt 

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

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

S K Y R I US:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

Graborius ir 
Balzamuotojas

DYKAI KOPLYČIA

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0.1). 
OPTOMETRISTAS

PRANEŠIMAS
M. T. SHflKOL

i LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kęs) po nr. 2423 We»t Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 Iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

M. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Waahington Street

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

Namų Tel. Hydc Park 3395’ ------o

A. MONTVID, M. D. 
1579 Mihvaukee Avenue, Room 209 
Ka North Avė. ir Damen Avė.

1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
TeL Brunswick 4983 

telefonas Brunswick 0597 
UltraAįioletinė šviesa ir diathermia

N

Vai

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastcbčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30. ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Office Boulevard 7042

DRĮ. C. Z. VEZELIS
Lietuvis dentistas

4645 ^MHith Anhiand Avenue 
Ant Zaleskio A pliekos 

1CH1CAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

. LIETUVIS ADVOKATAS 
lu5 W. Adams St., Room 2117

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9- 4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Panedoliais ir Ketvergais

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

Tel. Randolph 5180 ___
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldg, 

38 So. Dearborn Street

Vakarais 2221 W. 22nd Street
(Sn Adv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pet. 5-G. tel. (Janai 2552



CHICAGOS 
ŽINIOS

Užmuštas autų sel- 
monas

Ryšy su galvažudyste minima
ir lietuvio vardas

prie 
gat- 

nušauitas I<<!ward .1. 
Wolf, 45 melų, automobilių 
selsmohas, kuris dirbo -McFad- 
<len automobilių agentijai, 
10358 So. Michigan avenue, 
Roselande.

Piktadarių ar piktadario dar 
nesurasta iki sekmadienio.

Policija daro spėjimus, ku
rie remiasi tokiais daviniais:

\Volf rasta pašautas ir mir
štąs, 45 m i n uitiems praslinkus 
po to, kai jis išvažiavo demon
struoti automobilį 
pažįstamu vyru, 
“Webcr“.

Policija mano,
pažįstamasis buvo narys autų 
vagių genges. Kai Wolf ir tas 
/nepažįstamas pavažiavę toliau 
nuo didelio įtrafiko, tai nepa- 
žį«tamasis mėginęs atimti iš 
Wolfo automobilį. Bet žinoma, 
kad praeity Wolf buvo geras 
boksininkas. Taigi, manoma, 
tarp Wolfo ir vagies į vyku-

Penktadienio vakare, 
ūmai avenue ir 95-tos 
s, rasta

kartu su ne
pasivadinusiu

kad gal ne-

— U ■ ■ o ■ » ■■ .■

sios muštynės, 
buvo pašautas, 
gęs, palikdamas ir automdbiij.

Kitas spėjimas yni toks: gal 
Wolf turėjo simpatijų moterų 
pirkėjų .tarpe. Taigi gal nušo
vė jį ik s nors keršydamas. Bet 
policijos tyrinėjimas nesurado 
nieko tokio, kad butų galima 
primesti Wolfui, jogei jis flir
tavęs su svetimomis moteri
mis.

Dar laikraščiai Įvelia lietu
vio Lonis iMcngel vardą. Girdi, 
Mengel (gyv. 11526 So. Michi
gan avė.) buvo užsisakęs iš 
minėtos agentijos auitoiuobilį. 
Bet automobilio agentija ne- 
■)asiuntusi jam, kadangi jis j- 
mcktijęs tik $5. Tai <del to, kad 
autas nebuvęs pasiųstas jam, 
gal Mengel ir buvo supykęs.

Vienok taip laikraščiai, kaip, 
maityili, i>olicija mini 'Mengelio 
vamdą tik ryšyje su vardais tų 
košt u merių, kurie galėję būti 
dėl tos ar kitos priežasties ne
patenkinti Wolfu. Nieko lėčiau 
policija neturi tokio, kas leistų 
jai primesti kaltę lietuviui.

Policija, kaip galima sprę
sti iš paskelbtų žinių, dedan
ti pastangas surasti nepažįsta
mąjį, pasivadinusį “Wėber“, 
su kuriuo Wolf išvažiavo 
monstruoti automobili.

Suminėtas “Tribūne” ir 
tuose dienraščiuose Mengel

ir vi
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W. REIZNER
1833 So. Halsted St.
Hardware, Paints 

ir Wall Papers
JEWELL PAINTS

Jeigu reikalinga maliavų, popieros 
sienom ir vamišiaus — geriausia 
vieta pirkti kur galite sukalbėti 

savo kalba
Maliava už galionų .........
Geriausia maleva .............
Vamišiaus specialė kaina 

galionas .......................
Šioj krautvėj užlaiko visokių rei

kalingų daiktų ir pigiomis 
kainomis.

$1.45
$1.90

$1.45

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

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

irai naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.
V ' ------------—>

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen 

“Let’s Go Places” 
dalyvaujant 

Lola Lane, Sharon Lynn, 
Dixie Lee

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

------ ——

kuriose Wolf neseniai pranešęs 
o vagis pake- terei, kad

Chicagon, jba Dijąs 
Teisėjas nužiūrėjo I 
mę“ pakankama 
priežastimi.

gerai žinomas Roselando 
sos Chicagos lietuviams 
kas.

Bijoma, kad žuvęs 
atorius • ežere

Chicagiečiai pasigenda 
to ir

ki-
yra

avi-

artis- 
isportininko aviatoriaus 

Ralph Fisher Skeltom Jis ren
gėsi lėkti orlaiviu per Michi
gan ežerą. Taigi išreiškiama 
baimjes, bene nukrito jis eže
ran. šeštadienį visą dieną kiti 
aviatoriai ieškojo Skeltono, be
ne užtiks jį kur nusileidusį va
dinamuose San d Dunes ar ba 
nors jo orlaivio liekanų.

Bedarbis nusižudė
Pasikorė Larvvrence Clark, 

metų, gyvenęs su žmona ir duk
terų (2 metų mergaite). Jisai 
diribo kaip t rok o draiveris.
Kompanija fcu'bank ratavo. Clark 
netdko tfarbo. Kito negalėjo 
gauti. Nepajėgė nė gazo bilų 
užsimokėti. Kompanija uždare 
guzą. ,

Byte moteris išėjo, pasiiėmii- 
si mergaitę, į Chicagos univer
siteto kliniką prašytis vietos, 
kaijangi laukia kito kūdikio ar
timoj ateity. Vieta jau buvo 
pažadėta.

Kai sugrįžo namo, tai rado 
vyrą pasikorusį.

Sudegino medžiagą 
drabužiams

21

Penki vyrai įėjo Careful 
Tailoring kompanijos diribtu- 
vėn (127 So. Market st.), įvei- 
<ė du darbininkus ir suliejo 
jau pasiutus drabužius ir mar 
tori jas drabužiams rakštimis, 
Kurias sugadino, sudegino 
Nuostolių padjaryta apie 
000.

“Protestuoja”
16 

ei jos

jas.
$3,-

poli-vaikų nugabenta į
stotį. Iš visų šešiolikos 

tik vienas pasirodė vyresnis, 
Kaip 16 metų. Suimtieji pasi
sakė esantys komunistai.

Apie tris šimtus itų vaikų su
sirinko ities švietimo tarybos 
rObesiu “protestui”.

Suimtųjų 16 vaikų tarpe bu
vo 12 mergaičių ir keturi ber
naičiai.

“'Protestas“ veltui nenuėjo. 
Apie jų “didvyriškų“ žygį til- 
x> žinia visuose laikraščiuose. 
Na, kuo ne “didvyriai“ jie yra?

Vyras bijo gengsterių, 
pati gavo skirybas

—r----- ----
iMrs. Mary Bigan, 29 metų, 

gyv. 5234 Woodlawn avė., ga
vo skirjibas. Teisme ji papa>- 
sakojo ve ką. 
venąs Vienoje, 
ketinęs atvykti

Jos vyras 
Austrijoj. 

Amerikon.

gy- 
Jis 
Bet

jai, savo mo- 
anąs ladvykti 
is gengsterių.

PROBAK AD VT

Išmainė vyrą ant 
automobilio

Mrs. Madie Vesely Kirian, U 
metų, gyv. 1847 So. 57 avenue 
Cicero, gavo skirybas. Alimo 
n i jos ji gavo automobilį.

Kitaip sakant, vyrą ji išimai 
nū ant automobilio. Užklausta 
ar patenkinta. Jokiu mainu, ino 
toris atsakiusi, kad klausimai: 
netikslus. Bet, girdi, vienai 

[dalykas yra aiškus. Jei ir tek 
šią automobili “krenkiuoti” 
tai autas nespardys ją j nu 
garą.

Prapuolė vyras ir 
pinigai

Jau 10 dienų kaip ptapuok 
Michael Kloni, setkre torius i 
direktorius Dili pro- įBuildfiių 
and Loan Assn. Peržiūrint aso 
ciacijoG knygas pasirodė tru 
kūma $50,000. Policija lošk( 
Klemo. Asociacijos įbuveirte y n 
prie Rice gatvės ir Oaklej 
blvd.

Vargas Chicagoj
Z s

Mrs. George Allen McCorkle, 
prezidentas School Children 
Aid Society, praneša, kad nuo 
praėjusio rugsėjo mėnesio iki 
balandžio šių metų jos vado
vaujama draugija atlaikiusi 
21,795 prašymų suteikti mo
kyklas lankantiems biednų šei
mynų vaikams drabužių.

Deportuoti išvežė 125
Per Chicagą, New Yorko liu

ku i, pervažiavo partija iš 125 
ypatų, gabenamų į Ellis Island 
deportacijai.

Got
COLD?

At the first sign of a 
cold or sora throat, 
gargie with full 
strength Listerine. 
These ailments are 

caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsini5seconds.

LISTERINE
KILIS GIRMS IN , 

15 SICONDS

New
delight in
Cheese flavor

Štili another Kra£t-Phcnix 
triumph! Ncw digcstibility,1 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese.

In Vclvceta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Goodforer^- 
one, including the children.

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

KRAFT

yelveeta
▼ The Delicious New Cheese Food

DVIEJŲ AŠMENŲ |
BLEIDAI 1

Geriausi skustis, ko- ’ 
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavikas ne
gali Jum aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums.

į 50c už 5 — $1 UŽ 10 1
| Sempelio bleidas — 10c

I PROBAK CORPORATION
99

si tanui AVINUI N(W YO*K

—(Tarsnis visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo 

Palieka Janų plaukus 
bliZKiinėhiH. HveiktiH ir 

ne p<jr hhiihiih! Juhij 
mėgiamoj gankrovoj — 
arba rašykite dėl nemo
kamo aempelio | Pinami, 
Dept. M., 220 East 21 
St., New York.

MADOS

.3289
3289. Naujos 

suknelė. Tai yra 
žiaus modelis, 
tė ir aukšta, 
rijos, šilko arba kitokios.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. •

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

paprastamados
paskiausias Pary- 

Joje išrodysi laibu- 
Tinka iš bile mate-

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

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

?ĘRINGMON\^RLD,

PAVASARIO MADŲ KNYGĖLĖ
Kas nori pasirinkti sau naujoviš- 

do styliaus suknelę, gali gauti ma
dos knygų. Kaina knygos 15 centų, 
Ket kas užsisakys kartu ir paternų, 
gaus kn^^ų ir paternų už 25 centus.

P hone Vi r g i n i a 20 5 4
JOSEPH VILIMAS

Namu Statymo . | 
c KONTRAKTORIUS ' I

4556 S’o. Rockwell SU Chicago, III.

Duos gražų Radio 
Programą.

šiandie vakare, bal. 14 d., nuo' 8 
iki 8:30 vai., (centraliniu laiku) 
Maytag duos gražų programų visu 
N. B. C. radio tinklu, taip kad pro
gramas bus girdimas visoje Ameri
koje, nuo Atlantiko ' iki Pacifiko. 
Chicagoje jį bus galima girdėti iš 
KYW stoties.

Programas Susidės iš gražesniij 
muzikos kurinių iš paskesnių veika
lu: “Show Boat”. “The Pagan”, 
“Lord Byron of Broadway” ir k. ir 
ii pildys didelis Florito’s Maytag 
Orkestras, geras vokalis trio ir pia
nų duo.
Vasaros karščiams užėjus troškuli 
galima numarinti geriant gerų sodę. 

MUTUAiL iWHITE BOSE 
BOTHJNCr CO.

FRANK PETROKOVITCH 
Išdirbėjai augštos rūšies gėrimų 

3308 Emerald Avė.
Tel. Yards 2512

PRANEŠIMAS
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

CLASSIFIED ADS.
_ . _  _ 4

Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę-

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
• 3106 S..;Ęalsted St. 

CHICAGO. -II Ji.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit

ERAL AUTO ENGINEERING 
SCHOOL 

2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

' Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainom 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
. Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Petamadmas

PATENTAI, copyrirhti — išradimai 
aokloa rųšlea.

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chicaco Ava. 

Brunswlck 7187

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.C. CZEPUKAS,
Malevojam, popieruojam flatus, 
(rooms) ir šiaip visokį pertaisymo 
ar budavojimo naujų namų darbų 
padarom pigiai ir garantuojame.Tel. Brunswick 9131

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Pianos

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 senų ir statymas naujų; 
mūriniai ir mediniai garažai; namų 
pakėlimas ir pamatų padėjimas. 
Cash ar mėnesiniais išmokėjimais.

Tel. Nevada 1916

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

$59; 8 šmotų riešuto miegamojo 
kambario setas $64; 7 šm. valgomo
jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

Krauątimas-Pakavimas-Gabenimas 
4811 W. Lake St.. 
tel. Columbus 0467 

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

For Rent

Financial
Fi nansai - Paskoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ? 

Skolinam 
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

irpinigus ant medinių 
2%.

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

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgitius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

b

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučerne ir grosemę 
geroj vietoj. Biznis yra cash ir ge
rai išdirbtas. 3158 So. Union Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu Dry 
Goods ir batų krautuvę ant namo, 
arba loto, nes apleidžiu Chicagų. 
4903 W. 14 St., Cicero, Telefonas 
Republic 4151.

PARDAVIMUI grosernės stakas 
ir bučernės įrengimas geroj apielin- 
kėj, nėra kompeticijos, duos ilgų ly- 
sų, pagyvenimas užpakaly. šaukite 
Virginia 0770.

PARDAVIMUI groseme, cigarų, 
kendžių ir smulkmenų. Parduosiu pi
giai. 6529 S. Western Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Mainyčia 
ir ant privatiško namo. 2057 W. 
22 PI.

Paskolos suteikiama 
i viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrų. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

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

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

Help Wanted—Malė

REIKIA patyrusių shearmanų j 
geležies atkarpų yardų. Kreipkitės 
Peoples Iron and Metai Co., 5835 S. 
Loomis St.

Miscellaneous
Įvairus

ATVAŽIUŲKITE IR PAMATYKITE 
musų iškirstas žemes Menominee 
paviete, Michigane. Geraiusias pie- 
ninkystės pavietas visoje Michigan 
valstijoje. Užtektinai dobilų. Už 
nedidelius kaštus žemė gali būti pa- 
vertsa į derlingas farmas. Galima 
pirkti tų žemę nuo $5 iki $10 už 
akrų, žiūrint apielinkės. Geri ke
liai. Del platesnių žinių rašykite 
arba atsilankykit pas

WM. MAURER, 
13785 Leyden Avė., 

Riverdale, Chicaao, III. 
Tel. Intęrocean 9709

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

MOTERIS iš Jeruzolimo, kalba 
10 skirtingu kalbų, minties skaity
toja; pasakp praeiti, ateiti ir dabar
tį.

Atsako į visus klausimus.
SOPHIE NICHOLAS 
417 So. Halsted St.

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

1633 Milwaukee Avė.

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

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

trunk _______
1929 Standard Coupe; run only 

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

Late
1929
1929

$495
$335

$395

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

FARMA su gyvuliais, arti Chica
gos, pardavimui ar mainymui ant 
geros Chicagos prapertės tik su pir
mu morgičiu. J. F. Tomala, 2650 
W. 51st St.

FARMA
Lietuviškas dvarelis išsimaino ant 

namo, upelis bėga per žemę, 240 
akerių, budinkai, gyvuliai, mašinos 
viskas mainos už $6500, senukas li
ko vienas, negali laikyti, vienas lai
mės šitų bargenų. Klauskit

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. We$tem Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo naujų murinę 

bungalow arba 2 flatų po 4 kamba
rius mūrinį namų ant išmokėtų lotų. 
Bankas greitai parduos — foreclo- 
sins, todėl turite veikti greitai. Ra
šykite arba atsišąųkite pas J. F. 
Tomala, 2650 W. 51 St.

Real Estate For Sale
,. . į Narnai-že m ė Par day i m u i_____

PARSIDUODA geras namas Brigh- 
ton Park aprelinkėj, 2 po šešis kam
barius. Namas yra gerame padėji
me, su modernišku įtaisymu; vir
šus yra medinis, c apačia muro, ir 
vieno karo garažas. Rendos neša 
$65 į mėnesį. Pamatę narna daži- 
nosite kainą. 4250 S. Campbell Avė., 
Chicago, Iii.

' ■■■ i.iy-'i u............... .............

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 SL

x Victory 4898
Chicago, I1L

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI lotas, kuris ran
dasi Musele Shoals. Alaba. Arba 
mainysiu ant 1930 Buick. J. C. Mou 
stoiko, 902 W. 38 PI. Phone Yards 
0388.


