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Lietuvos Valdžia Pavedė Šve
dams Degtukų Monopolį

Monopoli švedų degtukų trustas gavo 35 
metams, o už tai jis duoda Lietuvai 6 
milijonus dolerių paskolos

KAUNAS, bal. 15. [Chicago 
Tribūne Press Service.] Šve
dų degtukų trustas, ištisus me
tus vedęs tjerybas su Įdėtu vos 
vyriausybe dėl degtukų mono
polio (Lietuvoje, pagaliau pada
rė sutartį, kuria einant Švedų 
degtukų tms'tas gauna mono

polį degtukams 'Lietuvoje 35 
melams, o už tai duoda Lietu
vai (i milijonus dolerių pasko
los.

Sovietų valdžia stipriai tam 
priešines, kaidamgi šia sutarti
mi -beveik visai uždaromos Eu
ropos rinkos rusų degtukų 
tr tįsiui.

IA cianui: ana Puc>iic PbotoJ

Sovietų Rusijos komunistų jaunuomenės sąjungos nariai, kasinėjantys žemę kapuose netoli 
Odesos. Kapuose jie ieško “kulokų” paslėptų žemėj grudų

Lietuvos žydai guo- Penkioms juros val
džias! dėl jų mokyk- stybėms p a g ai i a u

lų “lietuvinimo”
Ekonominis žydu gyvenimas 

Lietuvoje taip pat esąs vis 
labiau ir labiau sunkinamas

Žydų telegrafo agentūra sa
vo pranešimu iš Kauno, bal. 
12, informuoja žydų užsienių 
spaudą, kad “žydų mokykloms 
Lietuvoje gresia naujas pavo
jus.“ Pavojus toks, kaiti Lietu
vos vyriausybė norinti visas 
privatines mokyklas krašte 
“sulietuvinti.“ Ji norinti pri
versti, ka<| visose privatinėse 
mokyklose' dėstomoji kalba bu
tų lietuvių kalba.

Žymių žydų delegacija bu
vus dėl to nuėjus pas prezi
dentą Smetoną. Prezidentas 

• prižadėjęs neva neįtraukti lie
tuvių kalbos Į privatines žydų 
mokyklas, tačiau jo prižadėji
mas buvęs tuščias, nes visos 
mokyklos jau esančios lietuvi- 
namos.
30 talmudo mokyklos studen

tų suėmimas
Toliau žydų telegrafo 'algen- 

tura praneša, kad Kaune tapę 
areštuoti trisdešimt talmudo 
mokyklos studentų, dalyvavu
sių priėmime rabino Gurevičo, 
ką tik grįžusio iš Amerikos. 
Lietuvoj, mat, tebeviešpatauja 
karo padėtis, ir daugiau kaip 
penkiems asmenims neleista 
susirinkti nei gatvėj, nei na
muose. Suimtieji talmudo stu
dentai tad esą kaltinami dėl 
slapto mitingo organizavimo. 
Jie busią kariuomenės teismo 
teisiami.
Ekonominis žydų gyvenimas 

vis labiau sunkinamas
Žydų telegrafo agentūra to

liau skundžiasi, kad ekonomi
nis žydų gyvenimas Lietuvo
je esąs vis labiau ir labiau 
sunkinamas. Įvairiuose Lietu
vos miestuose vyriausybė da
bar įsakius iškelti rinkas iš žy
dų miesto dalies į krikščionių 
gyvenamas vietas. Tuo budu 
daugybei žydų krautuvininkų 
busią atimti pragumai duonai 
pelnytis.

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

Gali buit lietaus iš ryto; ne
dideli temperatūros atmaina; 
vidutiniai rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40° ir 420 F.

šiandie saulė teka 5:09, lei
džiasi 6:31. Mėnuo teka 10:43 
vakaro.

pasisekė susitarti
Sutartis beliko tik galutinai 

suredaguoti; bus pasirašyta 
ateinantį antradienį

LONDONAS, bal. 15.—-Jung
tinių Valstybių delegacijos at
stovas šiandie pranešė, kad vi
sos penkios valstybės, dalyvau
jančios laivynų apribojimo kon
ferencijoje, jau beveik visai su
sitaikiusios visais sutarties 
punktais, ir kad sutartis bu
sianti pasirašyta ateinančią sa
vaitę, veikiausia antradienį.

Svambiausi Francuos ir Ita
lijos delegatai jau išvyko na
mo. Ūko tik ekspertai, ku
riems pavestas 'galutinis sutar
ties suredagavimas. Amerikos 
delegacija rengiasi išplaukti iu> 
mo ateinantį trečiadienį, balan
džio 23 dieną.

Sovietai vartos kali
nius žemes ūkio 

darbams
LENINGRADAS, bal. 15.— 

Leningrado vyriausybė nutarė 
vartoti kalinius ir pabustas 
darbams kolektyvizuotuose že
mės ūkiuose (“(kolchozuose’’).

Jau dabar kuopos kalinių 
tapo pasiųstos žemėms darini 
dirbti.

Suėmė šerifą, kaltina
mą dėl distrikto proku

roro nušovimo
MAUSTON, Wis., bal. 15.— 

Del Juneaui kauntės distrikto 
prokuroro Clin'tono Price nu
šovimo praeitą sekmadienį, ta
po suimtas buvęs tos kauntės 
šerifas Lyall Wriight.

Prieš kiek laiko Wright bu
vo teismo nubaustas dėl są
mokslo su bu t Jėgeriais, tad spė
jama, kad prokuroras Price bu
vo pasalomis nušautas iš kei> 
što.

Estradai sulužus, 13 žy
dų choristų sužaloti
VARŠUVA, bal. 15. — Kon

certo mėtų, kuris buvo žydų 
socialistų Bundu organizacijos 
Lodzėj surengtas Filharmojos 
salėj, įlūžo estrada, neišlaikiu
si skaitmeningo choro. Trylika 
choristų buvo skaudžiai suža
loti.

Graf Zeppelin dirižab
lis išlėkė į Ispaniją

FRIEDRICHSIIAFEN, Vokic- 
tija, bal. 15. — Dirižablis “Graf 
Zeppelin” šiandie po pietų iš
skrido su clviem dešimtim pa- 
sažierių į Seviliją, Ispanijoje.

Sprogimas Hercules 
parako įmonėje

Vienas darbininkas užmuštas, 
keletas kitų sunkiai sužaloti

GARTHAGE, Mo., bal. 15. 
— Hercules Powder kompani
jos įmonės sandėly šiandie įvy
ko 7,000 svarų nitroglicerino 
sprogimas, kurio vienas dar
bininkas buvo užmuštas, o ke
li kiti pavojingai sužaloti.

Sprogimas buvo toks smar
kus, kad Carthage, kuris yra 
penkias mylias nuo įmonės, ir 
kiti artimesni miestai buvo su
purtyti.

Presbiterių bažnyčia 
nutarė leisti mote
rims būt kunigais

NEW YORKAS, Irai. 15. — 
Noav Yorko presbiterių bažny
čios konferencija 51 balsu prieš 
29 nutarė leisti ir moterims 
būti kunigais.

“Slapieji” Austrijoj lai
mėjo 133,281 balso 

dauguma
MELBURNAS, Australija, 

bal. 15. — Kovo 29 dieną įvy
kusių visuotinių balsavimų pro- 
liiibicijos klausimu galutinis 
balsų suskaitymas parodo, kad 
antiprohibiciųinkai laimėjo 133,- 
281 balso dauguma. Už prohi- 
biciją paduota 419,005 balsai, 
prieš — 552,286.

Išrado vaistą padaryti 
banknotus nesunaiki

namus
PARYŽIUS, bal. 15. — švei

carų mokslininkas M. U. Schoop 
surado būdą, kaip padaryti po
pierinius pinigus nesunaikina
mus.

Popieriaus masė, iš kurios 
diibami pinigai, tam tikiu bu
du apipurkščiama švinu, kuris 
apsaugo banknotus nuo plyši
mo ir nuo ugnies.

Ledai plaka Romą
ROMA, Italija, bal. 15.—Ro

moj visai ne velykinis oras. 
Šiandie mieste siautė smarki 
vėjo, lietaus ir, pagaliau, ledų 
audrai.

PEIPING, Kinai, bal. 15.— 
Praneša, kad kinų banditai 
čangčave pagrobė Kanados mi
si jonierių Bridgemaną ir vie
ną kunigą kinietį. Banditai rei
kalauja iš jų 200 tūkstančių 
dolerių' išsipirkti.

Jugoslavų miestelis gai
sro sunaikintas

LAI BACHAS, (Jugoslavija, 
bal. 15. — Kilęs gaisras visai 
sunaikino .nedideli Kalu'kos 
miestelį, netoli nuo ‘Laibaicho. 
Gaisras kilo iš vienų namų, kur 
vaikas apvertė virtuvėje puodą 
riebalų ant besikūrenančios 
krosnies. Vaikas žuvo lieps
nose.

Jis virėsi sriubą, bu
vo per stipri — 

ekspliodavo
DETROIT, Mich., bal. lp.— 

Jo žmonai nesant namie, Alex- 
as Sut beriančiais nusitarė išsi
virti stiprios, karštos sriubos, 
su daug pipirų, — tokios, ko
kios jis visados troško, beit žmo
na niekados jam nedavė.

Gera) proga. Jis privertė gau
siai raudonų pipirų, ir juodų 
pipirų, ir kitokių pipiiringų 
prieskonių, kad sriuba butų 
kaip reikiant stipri, pastatė 
puodą ant krosnies ir braukė 
degtuką pakurti.

Po kelių minučių kaimynai 
traukė Alexą laukan iš laužų 
krūvos, (reprezentuojančios bu
vusią Sutherlando virtuvę. Jis 
pats buvo be sąmonės.

“Ta sriuba... sriuba, turbūt, 
buvo per karšta... ir eksplio
davo,’’ kiek atsigavęs stenėjo 
Alexi?)s. 1

Praslinkus dar gerokai lai
ko, kol kaimynai galės jį įti
kinti, kad ekspliodavo ne jo 
karšta sriuba, bet susirinkęs 
virtuvėje iš atsuktos krosnies 
gazas.

Bolševikų valdžios susi
milimas nepolitiniams 

kaliniams
RAKU, Azerbeidžanas, bad. 

15. — Artinantics dešimties 
metų sukaktuvėms nuo įsteigi
mo Azerbeidžano kaip sovietų 
respublikos, bolševikų valdžia 
nutarė pasmerktiems sušaudy
ti nepolitiniams nusikaltėliams 
mirties bausmę pakeisti dešim
ties motų kalėjimu. Darbinin
kai, nuteisti ne daugiau kaip 
metams kalėjimo, 'bausmė vi
sai dovanojama.

Neleido klausytis Amos 
‘n’ Andy — divorsas
DETROIT, Mich., hal. 15.— 

Theresiai Aronica apskundė sa
vo vyrą teisme, reikalaudama 
divorso. Kaltina jį dėl žiauru
mo. Vyro žiaurumas toks, kad 
jai ir vaikams neleidžiąs kas 
vakaras klausytis per radio 
Amos ’n’ Andy.

Indų nacionalistų ne
ramumai Kalkutoj

Kautynėse su policija 19 as
menų, jų tarpe 6 policinin
kai, rimtai sužaloti

KALKUTA, Bengalija, Indi
ja, bal. 15. —• Bhowaniporc 
Sikh kvartale šiandie įvyko 
smarkių kautynių tarp indų na
cionalistų ir policijos. Daug 
asmenų buvo sužaloti, devynio
lika jų pavojingai, šeši poli
cininkai taip pat buvo rimtai 
sužaloti.

Šiaurinėj Kalkutoj liuvo šau
dymų. Nors ginkluotai polici- 
jiai ir veikiantiems šarvuotiems 
automobiliams t 'pavyko kiek 
riaušes apmalšinti, neramumai 
vis dar šen ir ten pasireiškia. 
Kai kur riaušininkai degina 
tramvajus ir naikina laidus.

Kanados prekyba su 
Jungt. Valstybėms 

padidėjo
OTTAWA, Kanada, bal. 15. 

—■ Kanados prekyba su Jung
tinėmis Valstybėmis per pra
eitus dvylika mėnesių, pasibai
gusių vasario 28 dieną, siekė 
$1,413,001,297, laliba $48,132,- 
326 daugiau nekaip per tą pa
tį laiką metai atgal.

Du užmušti fašistų su 
antifašistais muštynėse 

Paryžiuje
PARYŽIUS, bal. 15. — Mie

sto daibininkų gyvenamame 
kvartale vakar vakarą įvyko 
muštynių tarp fašistų ir anti
fašistų. Muštynėse du italų fa
šistai buvo užmušti, trečias 
skaudžiai sužalotas.

10 asmenų sužeisti kel 
tuvui nutrukus

;CHATTANOOGiA, Tenn., bal. 
15. — Viename vietos viešbu
čių keltuvui nutrukus ir nu
kritus keturis a ugštus žemyn 
į trobesio rūsį, buvo sužaloti 
dešimt asmenų, jų tarpe bur
mistras Bass.

Kovo mėnesy apie pusė 
emigrantų — žydai

Kovo mėn. iš Lietuvos emi
gruojančių beveik pusė bus žy
dai, kurie skuba, nuvažiuoti j 
Pietų Afriką anksčiau negu 
ten įsigalios vadinamoji “kvo
ta”. Į Pietų Ameriką palyginus 
su pernykščiais metais važiuoja 
nedaug žmonių dėl tebesitę
siančio ton ekonominio krizio.

Sustreikavo ežero laivų 
darbininkai

MILWAUKEE, Wis., bal. 15 
— čia sustreikavo Goodrich 
kom p.;in iijos laivu darbininkai, 
reikalaudami 35 centų valan
dai algos. Dabar jiems moka
ma 25 centai valandai.

Vokiečių fašistų 
bombos prieš 
Youngo planą

BERLYNAS, bal. 15.-Bom
bų sprogdinimai Vokietijos 
miestuose, kaip Bad Oldesloe 
ir Neumiu.ns.tery, pasirodo, bu
vo vokiečių fašistų darbas — 
jų kampanija prieš Youngo re
paracijų plano priėmimą.

Ryšy su tais bombų sprog
dinimais įjolicija suėmė D-rą 
Hellmaną, chemiką; Paulą 
Kochą, balnių; Rudolfą •Mucl- 
lerį ir Wilamowiitzą-Moellen- 
dįorfą, mechanikus. Visi jie yra 
fašistinės1 Vilkalaikių (Wer- 
wolf) draugijos nariai. Ta 
draugija yra paskilbusios mo- 
narchistų Plieno Šalmo orga
nizacijos dalis.

'Pasak policijos, suimtieji pri
sipažino, kad bombų sprogdi
nimais jie tikėjęsi sukelti Vo
kietijos žmones prieš Youngo 
planą, kuris dabar jau yra 
reichstago priimtas.

Bolševikų vaikai gaus 
prizus už kovą su Vely

kų šventimu
RYGA, bal. 15. — Maskvos 

Piravda praneša, kad Rt'zJiož- 
nikų (bedievių) draugija orga
nizuojanti mokyklų vaikus 
kampanijai prieš Velykų šven
timą. Kiekvienas berniukas, 
kuris prisižadės kovoti namie 
su' velykų šventimu, gaus rau
doną kaklaraištį dovanų, o 
'kiekviena mergaitė — raudo
ną skarelę.

Savaitę prieš velykas moky
tojai pamokys vaikus mokyk
lose, kaip 'jie turi kovoti na
mie prieš tos religinės šven
tės šventimą.

Dar 4 bankai užsidarė 
Williamsono kauntėj
MABION, III., bal., 15.—Wil- 

liamfiono kauntėj vakar dar 
keturi bankai užsidarė: vienas 
jų Marione, antras Cartervillėj, 
trečias Gambrijoj ir ketvirtas 
Piitlsburge.

Bankų užsidarymo priežas
tis ta, kad žmonės ėmė urmu 
atsiimti savo įdėlius.

Praeitą savaitę Williamsono 
kauntėj. užsidarė trys bankai.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama pinigai nu
eis į tris dienas — tik už 50 centų daugiau.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Ispanijoje paskelbta 
visuotinė amnestija 

politiniams
MADRIDAS, Ispanija, bal. 

15. — Ispanijos vyriausybės 
laikraštis šiandie išspausdino 
karaliaus pasirašytą dekretą, 

kuriuos paskelbiama visuotinė 
amnestija visiems (politiniams 
nusikaltėliams.

Penki Chicagos komu
nistai teismo nubausti

CHICAGO. — Penki komu
nistai, kurie buvo vasario 18 
dieną suimti, kaltinami dėl ko
munistinių atsišaukimų dalini
mą ir šokimą policijai į akis, 
vakar buvo municipalinio tei
sėjo Fairbanko nubausti kiek
vienas po $1 pabaudos ir pasi
mokė,ti d|ar teismo lėšas. Nu
bausti buvo: Paul Clein, And- 
rew Stillen, Eugene Bachtold, 
Eriok Johnson ir Fontaną Hum- 
bert.

Miss Chairlotte Levin, 23 me
tų mergina, už tą patį nusi
kaltimą buvo kiek pirmiau pa
našiai nubausta.

Miesto Valdyba prašo 
kreditų

Kauno miesto valdyba krei
pėsi į Vid. reik, minisiteriją, 
prašydama 300,000 lt. kredito 
Kauno piliai su tvarkyti.

Kauno miesto valdybos pra
šymas artimiausiu laiku bus 
svarstomas Vid. reik, ministe
rijoj.

Kaip Lietuvos studen
tai skiriasi tikybomis
KAUNAS. — 1929 m. pava- 

sūrio semestro statistika rodo, 
kad Universirtete esamai .— 2„- 
434 katalikai, 1,070 izraelitai, 
143 evangelikai, 35 laisvama
niai, 2 mahomedai, 1 senovės 
lietuvių ir k.

Nusinuodijo jauna 
mergaitė

Kovo 25 d. Kalvarijoj nusi
nuodijo acto esencija pil. Gri- 
ncvičiu'tė Jiamynai 17 metų am
žiaus.

Sudegė troba
Kovo 9 d. I>atLgirduonių km. 

Privašiunų vai. Alytaus ap. su
degė šventmidko Mečislovo gy
venamas namas ir tvartas.
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Išvakarių šnekos
šalykelėsc po pievas 

sias beržai svyruoja, Kad ga
lėtų žaliąsias rankas ištiesti, iš
tiestų, parodytų pavasarį lan
kose kandalų neperžengiant... 
Kad galėtų laukų gėdai sprandą 
nusukti, nusuktų bent rytmetį 
žaliomis šakomis susiviję, ir pa
karuokliu pakabintų šaly kelio... 
Kad galėtų sušaudyto brolio se
sutei rasa rytmetine ašaras iš
džiovintų, ir paguostų, 
luotų našlaitę užu vartų 
pusią...

Ir upelis, kurs per 
šnerena tylus, išsekęs,
ašaras krantuose: vasaros kait
rią dieną nebejos jau bernai 
bėrių girdyti, neplauks krantais 
daina laisva, galinga ir jurginių

ryta. Antrajam gale per lan
gus sklido neaiškus garsai: ma
šina traškėjo, čerškėjo, lyg ak
menų pridėta... Visas miestelis 
žinojo: Slunkius dešras daro. 
Gatvėse sklido čirškinamos' mė
sos kvapas ir susipynęs su iš 
pievų kylančiu ruku — apgau
bė miestelį, stulpais nukaro ties 
ežerais. Miegojo visi: tik kle
bonijos antram aukšte klaidžio* 
jo kaž koks paklydęs žiburys. 
Miestely kaž kas kaž ką kepė...

III
Rytą nubudo Slunkius ypa

tingai laimingas: kaimiečiai va
kar kelius išpylė, pakeles jau
nais beržais nustatinėjo, virtu
vėje kaž kas kepama gomurį 
glostė: laimingas buvo Slun
kius ; storas rapkas sunėrė, 
tisus prikando, ir žiurėjo į pa
lubę*...

— Kad prie tokių apystovų 
medalį dar gavus — rojus bu
tų!... Taip mažą medalį iš pa
čio ministro rankos... Ir pinigų 
atsirastų tuomet... (B. d.)

geltonai teptąm Slunkius gyve
na. Eidami kąimieįiai būtinai 
pusvarsčiu apsukdavo namą: iš 
namo girdėjosi keisti garsai, 
lyg kaulus piaųstė. Antrajame 
geltono namo gale mėsinyčią 
buvo: čia pirko mėsą klebonas 
ir dar kelios žydės užeidavo. 
Kaimiečiai sieksniu nusispiau- 
davo:

— Ar vilkai, kad žmogieną 
ėstume... Pasipiovė — teėdie!...

■

Kur grauudioriąi žuvo, ten Essęx triumfuoja. — Essex the Callenger Coupe išlaikęs sunkiuosius grei
tumo, įsibėgėjimo ir brėkiavinio bandymus ant ledo Grenadier Pond ežerely, ties Toronto, Kanadoje. Tame 
ežerėlyje, kaip savo padavimai, Įlūžo ir žuvo visas Anglu grenadierių pulkas, ėjęs malšinti sukilusius indėnus.

plačia- liais blykščiojo. Krūtinė—kaip 
paprastai berno: nerami, kilno
jos. Kasė:

— “Brangioji!... Rašau Tau 
gal paskutinį kartą. Aš su bro
liu dar po tėviškes žilu stogu 
gyvenu. Kiti bernai jau į miš
kus ištraukė. Ištraukė ir šau
tuvus išsinešė. Supranti?...

Pas Tave mieste pavasaris 
gal jau. Pas bus ir obelys ne
žydo šiemet: Tavoji išdžiuvo, 
— gal kad pavasario nėra. Pir
kia kasdien menkėja, senatvė 
jau...

šilas lyg negera ką pranašau
ja: žinai, nesuvaikysi jį: kokią 
godą vėjas atnešė, taip ir ošią. 
O visgi, žinotum, šile neramų: 
kapai: laidojam mes, laidoja

pamy- 
suklu-

kaimą 
barsto

krūme netauškęs lakštingala se-į kiti kaimai... Liūdna... žinotum,
sutei pavasarinės pasakos — 
nes sesutė, brolį tą naktį su
šaudžius, išėjo užu vartų, ber
žą plaukais žydinčiais apnėrė ir 
nebegrįžo... Ir šnera liūdnai upe
lis per dienas ir ašaras barsto 
krantuose.

Pieva nežvanga vasarą dal
gių daina — šienai neglebeščiuo- 
ja bernų krutinės, nes bernai 
vieni išėjo, kiti rengias eiti pie
vų gėdai sprandą nusukti. Tik 
po pievą dilgėlynų arimu apsėtą 
pavasaris ant kojų ir rankų iš
neša grandines, sužvanga pri
sėsdamas ant kupsto, ir pasine
ria svajonėse apie laisvajai 
pievą... O pieva nežysta žvan
gučių rauda, pievai tik bernus 

kritusius 
šone, rasa

rytmetis nudažyti

.štai kas naujo: se-
sulaužė rankas ir

išeinančius palydėti, 
priglausti pamiškės 
ugnine kas 
kapus...

Tėviškėj 
na i beržai
stagarais švytuoja šalykelėse — 
kas rytas, kas vakaras upelis 
patvinsta ašarų rauda, pava
saris ankstyvas pievoje žalioje 
ant rankų ir kojų išneša gran
dines, ir s u virkšta lyg pievos
dilgėlynų arime — rytais vieni 
bernai išėjo, kiti rengias eiti tė
viškės gėdai sprandus nusukti...

Kaimą miškas supo: žalias, 
tvirtas, tėvų pasakojimu dar 
baudžiavoj sodintas miškas. Pa
vasari miškas lapų sermėgą už
simeta, miške pavasari paukščiai 
gieda. Kaip ir paprastai, šie
met žalios pušys, gluosniai nuo
gi išstovėjo — miške netaukšė
jo paukščių
margas genys... Miškas 
go, lyg godones žilam 
siuntė...

balsai, netukseno 
sustin- 

vėjui

raudonai

gal ir man teks pas bernus į ši
lą išeiti; o ten, žinai, ir vietos 
daug ir laiko,, Jei gali, knygų 
atsiųsk: aš ir bernai busim Tau 
dėkingi.

Šilo plote bernai sveikina Ta
ve: Jonas”.

Vos spėjo baigti paskutinį žo
dį į pirkios duris kažkas pabel
dė. Lauke liepsnelės paklydo, 
Jonas prislinko prie lango, -re
volverį išsitraukė, paklausė:

— Policija!...
Lempa, pamačius esanti ne-j 

reikalinga, pati užgniužo. Jo
nas pribėgo prie brolio lovos:

— Vacy, kelkis, policija na
mus supa...

Vacys irgi bernas: atsikėlė, 
pasi raiže, mieguistas akis pa
trynė — iš po pagalvės revol
veri išsitraukė. Keliais žings
niais bernai pirkios kampe už
sibarikadavo.

— Policija, pasiduokit! — šu
kavo už durų storulio baisas.

šilas dar graudžiau ošė — lyg 
su žeme norėjo susilįeti. Su
skambėjo pirkios langai. Kaž 
kas smarkiai kirčiu gūžtelėjo į 
duris — išvirto durys, nors tė
vo buvo statytos, ąžuolinės. 
Liepsnelės, tos kur lauke kla
jojo, švystelėjo duryse.

— Stot, rankas aukštyn!,..— 
per durų plyšį mauzeris išlindo 
ir du pirštu. Vėliau rudi ūsai 
raitės. Storulis už durų ko
mandavo.

Neiškentėjo — ir pirkios 
kampas dviem šūviais subliovė. 
Už durų kažkas suriko, sukeikė. 
Policija ratu apjuosė pirkią, 
šūviai pabiro — bernai kovės. 
Vėl kas kas trinktelėjo lauke — 
mišku alkanas balsas nuskarde
no. Sopią pirkią apibėrė polici
jos granatos, šaudė. Pirkia 
nesuspėjo spragų užkimšti — 
ir mirties marškinių neturėjo — 
o be jų -— koks mirimas... Tru
pėjo sienojai aržuoliniai ir žemė 
praryti kaž ką rengės...

Staiga ant kreigo du bernai 
pasikorė. Vienmarškiniai bal
tavo. Policija šaudė. Pirkia 
tuo laiku po lova granatą rado 
— ir bernams padavė, 
kreigo bernai baltavo — 
nata 
storulio pilvą. Storulis kebe
riokšt! — aukštokai iškilo, pas
kui nusileido. Policija .bėgti 
rengės — į vežimus sukrito 
Miškas ošė — nekur išbėgsi — 
ir kapai savi: keli pabėgo, ki
tus pašilėj bernai pavijo, lyg 
kačiukus sušlapusius ištraukė 
iš griovių, po šakomis sukurstė.

Tik vidurnakčiu grįžo broliai. 
Paspaudė Jonas ranką:

— “Tai ką, teks nešiotis iš 
namučių, brolau. Nieko ne
veiksi!... Tu eik ir bernams 
pranešk, aš iki ryto pabusiu ir 
svečius sutiksiu...”

Neatsisakykit
Camel cigaretų gausumo

iO^iž

Ale nemanykit,

Kaime 
bernai gyveno. Jauni bernai pa
vasarį plugus ištraukdavo, išei
davo voluoti šilainių krutinės: 
vakarais pargrįžę tėkšdavo į 
kampą dienos prakaitą, žaliu ši
lu plėšės daina, jauna, berniš
ka. Už šilo kiti kaimai sustaug
davo — ir plasnojo daina iš lan
kos į lanką po tėviškės kraštą,
— nepaklysti jai šilo gale...

Šiemet nei daina skamba, nei 
širmis traukia surūdijusį plūgą
— bernai patyliais susieję šne
ka, šilu gal nepasitiki, spaudžia 
kumščius ir žvelgia užu šilo...

Paskui laikas bėgo: kaip pa
prastai Miškas kapais augo. 
Laidojo kaimas, laidojo kiti kai
mai. Bernai vis dažniau nakti
mis dingdavo, — pakluonėmis 
šešėliais slankiojo ir vis tvirčiau 
šautuvus spaudė, žaliam šile — 
kapai augo — ir bernų nevie
nas ilsis ten. šile pušys staga
rais išvirto — ir kaimą juodos 
marškos apniaukė.

Kaime du liko bernai: Geru
lių jauniausieji: ir tie ne arklių 
traukti — tik gal miško kapams 
saugoti. Du vyrai kaip vienas: 
aukšti, tvirti, gražus: kodėl ne
aukšti, kodėl netvirti, juk šilas 
auklėjo, šilas juodas garbanas 
glostė, kodėl ne vyrai?... Tiedu 
tik liko.

Kryžkelėse pirkią turėjo: sa
manotą, dar tėvų statytą, šiau
diniu stogu. Tąje pirkioje ir 
gyveno bernai Geruliai. Gilų
vakarą vyresnysis prie stalo sė-itas namas: langai visuomet už
dėjo, laišką rašė pažystamai mo-j daryti, surūdijus blcta prika- 
kytojai. Lempa melsvais šeše-1 bintą — ir be jos visi žino, kad

Už miško — kaimas.

Ant 
ir grą- 

sprogo rūsy — tiesiai į

Paspaudė bernai lankas, pa
sibučiavo ir išėjo...

II
Katiniškių miestelis. Anks

tus rytas. Kelios purvinos že
mėje išsivežiojusios krautuvės. 
Žydė mieguista vandens velka
si parnešti. Liesos katės ant 
langų išsitiesę, ryto saulės kai
tinamos raižos.

Prieš bažnyčių — geltonu tep-

Pargrįžę iš arešto bernai pa
sakojo miestely
geltonu tepto namo antram ga
le policijos nuovada esanti. Pats 
vyriausias ministras suteikęs 
Slunkiui valdžią; iš Vokietijos 
net mašiną parsiuntęs. Matę, 
sako, graži, naujai ištepta esan
ti, tik dūzgia...

Slunkius pirmiausiai į nuo
vadą vedąsis — čia protokolą 
sustatęs. Jei mato — vyras 
gražus, rankos žiedais apnarsty- 
tos nebučiuoją, prie mašinos 
vedąs, aprišęs diržais, ir pas
kui, vyruti, paleidžia mašiną...

I Vėto, mėto, džiovina — ir išei- 
eina žmogus išnarstytais kau
lais, be kraujo, paliegęs, suny
kęs,., Jei mėsa gera esanti — 
pražuvęs vargšelis. Kur dings- 
sta — nežino žmonės: antram 
gale Slunkių vieno mėsą parda
vinėja. Visaip žmonės kalba...

Prieš tris dienas Slunkius ži
nią gavo, net plaukai pasistojo: 

| ministras atvažiuos. Sušaukė iš 
į vakaro žmones prieš mėsinyčią 
ir sako:

— Nemanykite, po velnių vy
rai, kad juokus darau. Tėvy
nės labas juodu ant balto para
šė kad: šiandien ministras at
važiuoją.
kvailiai, kad bet koks ministras
— ministrą
rąitas atjoja, kvailiai... Ryt žiū
rėkit, bukit visi kelių taisyti, 
aš jums,.. — pagrūmojo, per- 
brukč delnu pilvą — ir apsisu
ko... Atsiduso žmonės: kaž ko
kia motiną apglėbė sūnų:

— šį kartą išgelbėjau tave, 
vaikelį...

Ryto motą kelius taisė: mo
terys smėlį vilko, grovius vyrai 
kasė pilimus pylė. Slunkius 
ašarotomis akimis visur landžio
jo. kumščiojo. Kas į dešrinę 
patekti nenorėjo dirbo, prakai
tą braukė.

Pavakarys. Pastebėjo Slun
kius iš toli, ant kelio, kažką va
žiuojant, Slunkiui blusos apmirė
— nejaugi ministras?... Neža
botas daiktas vėžlioja vis artyn 
ir artyn — per keliamus dulkių 
debesis tik ragai matyti: ragai 
paprasti, kaip šėmio, margio. 
Slunkius uždusęs atlekuoja pas 
darbininkus:

— Vyrai, ministras atvažiuo
ja — kepures šalin!... Sveikin
kit, žalčiai!...

Ragai prisiartino — dulkes 
kelia: virš dulkių du ragai, po 
dukėmis — nagos gražios, nule- 
kiruotos. Vadinasi, ministras... 
Slunkius prisįtupė, davė ženk
lą;

— Pvalio, ralio, karvyte!...
Kaž kas netikėto įvyko! ra

gai su gauruota galva šmėkšte
lėjo iš dulkių, spyrės į šoną — 
pievoj zylioti ėmė karvė. Ma
žas žmogelis, drumzlinu veidu 
vos sulaikė, išlindo iš po kar
vės smakro;

— Ar piemenys, esat, ar kas, 
po velnių?... Vedu karvę pas 
bulių
teismą išeiškosiu, karvę pa- 
traukdinot — grasė.

— Vyrai, čia Pabiržės dvaro 
olandiška karvė — pernai visą 
metą milžau...

Slunkius pašoko, kumštį žmo
geliui į panosį atstatė:

— Papuolei, gyvate, ministrą 
nužudyt norėjai — priešvalsty
binį darbą varei... Tau karves 
raguotas vedžiot, kada minist
ras važiuoja...

Žmogelis ir gelto ir balo.
— Namo galit vilktis — rik

telėjo atsisukęs j darbininkus— 
tu, gyvate, į nuovadą eisi,,.

— Jau 
nes—kaž 
tamjam.

Tai
vę laimėjo, ir žmogų. Ir alie
jaus bus ir mėsos... — kalbėjo 
skirstydamies darbininkai.

Pavakariu dešrinė buvo užda-

galva atvažiuoja,

— o jie raliuoti ims!.. Per

negrįši, broli, iš dešri- 
kas murmtelėjo suim-

bent uždirba: ir kur-

■-^.
* . ...v

e • TIKRAS RŪKYMO GAUSUMAS, o brangiau nekainuoja! Pil
niausias, labiausiai patenkinantis rūkymo — malonumus, koks 
kada buvo cigarete — ir paprasta cigaretų kaina! Kodėl būt 
patenkintu mažesniu, kuomet galit turėt galutiną rūkymo ma
lonumą, rūkydamas Camel cigaretus?

Camel gausumas prasideda — parinktiniausių Turky ir na
minių lapų tabakų kokius tik tegalima išrinkt. Visas lengvas, 
nunokęs, ir naturališkas šių tabakų gerumas užlaikytas uišskir- 
tinamoj Camel rūšy — kvepėjimo harmonija. Ir labiausiai mo
derniški ir mokslo išdirbimo metodai užtikrina Camels gausumą.

Vaišinki t save cigarete malonumu!

Camel
geresnis cigaretas

e 1930, R. J. Rtyaol* T«Imcc« 
Company, WoMtoa-Sal«n, N. C



čiadienis, balan. 16, 1930

i KORESPONDENCIJOS
Springfield, III

275 kp. susirinkimo

I’.alandžio 13 dieną įvyko 
Pild. Tarybos ir delegatų rinki
mai. Narių į susirinkimą at
vyko apie 100. 
lyvavo 85. Prieš 
bolševikų pusės 
kuošlykščiausia
agentai vaikščiojo po stubas ir 
žodžiu agitavo. O jau tų laiš-

Balsavime da- 
susirinkimą iš 
buvo vedama 
agitacija. Jų

NAUJIENOS, Chicago, GI.-- -----------— --------------------------------------------------------------  
rezoliucija kas link 57 kuopoje mą, vienbalsiai tapo priimta se- 
incidento su Centro org. A. žu- kanti rezoliucija.
ku. Rezoliucijoje reikalauja- . x ,v , ,
ma, kad 57 kuopa butų tinka- * *.zve g( amas.
mai nubausta už, jos chuliganiš- Kadangi nepriklausomybės 
ką ant org. Žuko užpuolimą ir. Paminklas turi būti visos tau- 
grasinimą jam galą padaryti, j ^os Paminklas, be tikybos, kal- 
Panašius įvykius jokiu budu ne
galima toleruoti.
fanatizuoti davatkos, matomai, 
jau pareina visas padorumo ri
bas. Visi balsavimai atliktai tei
singai ir leista dar nubalsuoti: 
ar visi sutinka, kad balsavimai 
gerai ir teisingi atlikta. Vien
balsiai nubalsuota, kad taip. 
Priešingų nesirado nei vieno.

’ —Gerulių Ainis.*

bos ir politinių pažiūrų skirtu-
Maskvos su-lmo»

Kaipo mai-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros II Apeskr. kuopų at

stovų suvažiavimo
- REZOLIUCIJA

už naujus

Viename ve kaip sakoma: New Haven, Conn 
“Gerb. Tamsta: Nedelioj bus 
jūsų S'LA. kuopos susirinkimas 
kuriame rinksite centro virši
ninkus ir delegatus į seimą. Už 
ką jus balsuosite!
nierys ar mainierio žmona, jus 
turėtumėt balsuot 
kandidatus va delko: Jus gerai 
žinote, kaip John Lewis elgia
si su mainieriais. Uniją baigia j baland. 6 d. 
griauti. Nariai persekiojami 
už mažinusį pasipriešinimą, me
tami lauk. Kada mainieriai vos 
nuo bado gali apsiginti, Latvis 
ir kiti viršininkai ima $12,000 
į metus. St. Gegužis dabarti
nis SLA. prezidentas ir vėl kan
didatuos tai vietai, yra išitiki- 
mas Levviso tarnas. Jis gauna 
iš unijos taipjau didelę algą 
ir prsiskaito sau daug išlaidų.

2) Kadangi sumanytas prisi
kėlimo bažnyčios paminklas yra 
tiktai katalikų, tai ne visos tau
tos paminklas;

3) Kadangi Kaune, grįžus ru
sų užgriebtoms % bažnyčioms’ ir 
taip yra bažnyčių labai daug, c 
žaliajame Kalne, kur manoma 
tas paminklas statyti, yra dvi 
bažnyčios;

4) Kadangi yra sumanymas 
statyti kitas' paminklas, Nepri
klausomybė Muziejus,, kuriame 
bus sutalpinti tautos kultūros, 
istorijos ir meno turtai, visiems 
Lietuvos piliečiams lygiai bran
gus ir pageidaujami;

5) Kadangi Lietuva ekonomi
jos atžvilgiu labai neturtingas 
kraštas ir negali ištesėti lėšų 
dviem paminklams’ statyti;

6) Kadangi kultūros atžvilgiu 
Lietuva labai atsilikus nuo kitų

nėra įvedus visur 
stinga mo-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros T L Apskričio kuopų at
stovų suvažiavime laikytame 

1930 m. lietuvių
salėj, New Haven, Connecticut 
valstijoj, apsvarsčius prisikėli-1 kraštų. dar 
mo bažnyčios’ statymo klausi- visuotino mokymo,

kyklų statymui lėšų, vaikai 
troškinami kaimų grįčiose dėl 
stokos mokyklų ir tinkamos pu

TODĖL, suvažiavimo atsto
vai vienbalsiai nutarė prašyti 
Jo Excelenciją. Poną Prezidentą 
daryti žygį sulaikymui prisikė
limo bažnyčios paminklo staty
mą ir tam tikslui lėšų eikvo
jimą, nes’, musų nuomone, pro- 
panuojamos prisikėlimo bažny
čios paminklo statymas yra ne
praktiškas, netikslus tautiniu 
atžvilgiu ir dar gi neteisingas 
nekatalikų atžvilgiu. Mes šir-

dingai pritariame ir remiam ne
priklausomybės paminklui Mu
ziejaus statymą.

Suvažiavimo
Pirm. V. Vi tukinus, 
Sekr< G. Levišauskas.

SIUSKIT PEK

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Ką Dr. Caldwell Patyrė
Per 47 Metus Praktikos

palaiko 
O kurie na- 
už naujus, 

ftiame susi-

wis mainierių unijoj. Ar jus 
norite už tokį žmogų balsuoti? 
Jūsų kuopos valdyba 
senus viršininkus, 
riai nori balsuoti 
tuos užpuldinėja.
rinkime jus turite suvaldyti sa
vo valdybą. Reiškia, jus turit 
pakelt maištą ant susirinkimo. 
Delegatais rinkite tik tokius 
žmones, kurie stoja už naujus 
viršininkus ir 1.1.”

Na, o tie naujieji, tai bolše
vikiškų kandidatų sąrašas, ku
rie Baltimorės seime kaip lau
kiniai staugė ir kojomis trypė. 
Ir ištikrųjų, jeigu tokiems gai
valams pavestume SLA., tai jie 
greit nugyventų kaip kad ir 
Lewis padarė su mainierių uni
ja. Nors bolševikai visą savo 
purvinos amunicijos arsenalą 
čia išpylė, bet musų kuopos bal
savimuose nuosakieji žmonės 
laimėjo ir Pild. Tarybos ir de
legatų balsavimuose. Už Pild. 
Tarybą balsai: ant Prezidento: 
St. Gegužis 50. Bacevičius 19, 
Graičunas 9. Ant Vice-Preziden- 
to: A. Mikalauskas 56, Petro
nis 23. Ant. Sekertoriaus: P. 
Jurgeliutė 58, E. Ješkevičiutė 
22. Ant iždininko: K. Gugis 58, 
šalaveičikas 19, Tareila 3. Ant 
iždo globėjų: Raginskas 59, Ja- 
nu'šlkevičius 58, Jusius ir Jonei- 
kis po 13. Dr. Klimas 57, Dr. 
Palevičius 23. f

Prisiėjus rinkimui delegatų, 
bolševikai nurodinėjo, kad daug 
delegatų nereikia siųsti. Užten
ka esą 1 arba 2. Turbut, jie 
numanė, kad vargu jie patys 
bus išrinkti, todėl ir agitavo, 
kad nereikia daugiau delegatų 
siųsti. Delegatų nutarėme siųs
ti 5. Nominuota 9-ni. Septyni 
lietuviai ir 2 bolševikai. Išrink
ta visi 5 geri lietuviai: V. Čer- 
nauskas, P. Pečiokas, Simas 
Lapinskas, St. Janarauskas ir 
Veronika Stimbiriene. O iš bol
ševikų nei vieno. Pavaduoto
jais palieka Jonas Raulinaitis ir 
Vincas Luišis. Taipgi priimta

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street®

Šiandic
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen
“Dangerous Para-

dise”
su Nancy Carroll ir

“Plantom in the
House”

su Ričardo Cortez
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

Dr. Caldwell sekė konstipa- 
cijos pasėkas per 47 metus ir 
pamatė, kad nežiūrint kaip 
žmones bus atsargus su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
mos, konstipacija vistiek pasi
kartos laikas nuo laiko, nežiū
rint kaip jos bus vengiama. To
dėl po to svarbiausia yra, kaip 
ją gydyti kai ji užeina. Dr. 
Caldvvell visuomet buvo palin
kęs kaip galima arčiausia pri
sitaikinti prie gamtos, todėl jo 
gyduolės nuo konstipacijos, ži
nomos kaipo I)r. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galinis mišinys. Jis negali pa
kenkti opiausiai sistemai ir nė
ra paprotį sudarantis prepara
tas. Syrup Pepsin yra malo
naus skonio ir jaunieji ji mėg
sta. Jis negnaibo. Tūkstančiai 
motinų rašė mums apie tai.

Dr. Caldvvell neužgyrė aštrių 
liuosuotojų. Jis netiki, kad tai 
butų gerai žmonėms pilti juos 
į savo vidurius. Per 47 me
tus praktikos jis niekad nema
tė reikalo juos vartoti, kuomet 
švelnesni vaistai, kaip Syrup 
Pepsin, išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir švel
niai, be gnaibimo ir pakenkimo 
sistemai.

Neturėk konstipacijos! Ji 
atima jūsų spėkas, sukietina

*

C. BURBA

3068 — Svečiuosna eiti naujoviškos mados modelis. Jame išrodysi 
plonutė ir smagi. Galima siūdinti iš bile materijos, bet geriaus išrodys 
iš tamsaus šilko, juodo, raudono arba mėlyno. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

4$

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

siusti man pavyzdi No .................
Mieros ......  «... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

AT AGE 83

jūsų arterijas ir prieš laiką iš
šaukia senatvę. Nebūkite ne 
vienos dienos be vidurių išsiva- 
limo. Nesėdėkit ir nelaukite, 
bet nueikite pas aptiekininką ir 
gaukite vieną iš didelių bonkų 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin. 
Paimkite tinkamą dožą tą patį 
vakarą ir ryte jus pasijausite 
kaip visai kitas žmogus. Pats 
vartok ir tegul vartoja šeimi- 
nos nariai nuo konstipacijos, 
aitrumo, surūgusių ir dygliuo
tų vidurių, blogo kvapo, stokos 
apetito, galvos skaudėjimo ir 
kad nuveikti karštį ir šalčius.

Pasipuoškit Velykoms
Velykos jau čia pat. Be. abejones jus, 

lietuvės moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

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. Atsilankykit pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Burba Cloak Shop
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt RcL 
arti St. LouIb Avė. 
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TRIJŲ VALSTYBIŲ SUTARTIS

Londono konferencijoje nepavyko padaryti penkių 
valstybių sutartį jurų ginkluotės klausimu. Francija at
sisakė siaurinti savo laivyno statymo programą, bijo
dama Italijos; o Italija nesutiko turėt mažiau laivų, 
kaip Francija. Po ilgų bandymų tas dvi valstybes per
kalbėti, kad jiedvi nusileistų, konferencijos iniciatoriai 
galų gale nutarė palikti jas dvi 'ramybėje ir sukoncen
truoti visas pastangas ant to, kad susitartų bent liku
sios trys valdžios — Amerikos, Anglijos ir Japonijos.

Šitos pastangos buvo sėkmingos, ir trijų valstybių 
sutartis, kaip pranešama iš Londono, bus šiomis dieno
mis pasirašyta.

Ta sutartis nereiškia, kad didžiosios jurų galybės 
nusiginkluos. Ji nereiškia net, kad jų karo pajėgos ju
rose bus sumažintos. Sutartis tiktai apriboja ginklavi
mąsi, nustatydama kiekvienai iš susitarusių valstybių 
tam tikrą laivų skaičių, virš kurio ji negali savo laivy
ną didinti. ■ . * $ J ®

Vadinasi, tikrumoje sutartis stabilizuoja tų valsty
bių karo pajėgas juroje ir tuo budu pašalina tarpe jų 
ginklavimosi lenktynes.

Tai ne kažin koks rezultatas, bet tai visgi laimėji
mas. Svarbiausia yra, kad pačios galingosios valstybės 
susitarė. Jeigu jos butų išsiskirsčiusios be susitarimo, 
tai jos viena per kitą butų ėmusios didinti savo laivy
nus ir tokiose ginklavimosi lenktynėse butų išleidusios 
pasibaisėtinas sumas pinigų, — nekalbant jau apie kare 
pavojų, kuri iššaukia ginklavimąsi. Prezidento Hoo
verio apskaičiavimu, Londone padarytoji, sutartis su
taupys per ateinančius šešerius metus Amerikai, Ang
lijai ir Japonijai apie pustrečio biliono dolerių.

• ———— — ■
CENTRAS SU MONARCHISTAIS

Naujoji Vokietijos valdžia, kurios priešakyje stovi 
katalikų Centro vadas, Dr. Bruening, pasilaiko tik su 
nacionalistų partijos pagelba. Pravedant finansinius 
valdžios sumanymus reichstage (krašto parlamente), už 
valdžios pusę buvo paduota tik keletas balsų daugiau, 
negu už opoziciją. Vieną kartą jos dauguma susidėjo iš 
9 balsų, kitą kartą iš 5, trečią — iš 4.

Katalikų Centras Vokietijoje yra, bendrai imant, 
pažangi partija. Mat, viešpataujanti bažnyčia Vokieti
joje yra protestonai; o katalikai sudaro tenai mažumą. 
Būdami mažumoje, jie yra priversti ieškoti pritarimo 
liaudyje. Katalikų kunigai Vokietijoje gerinasi darbi
ninkams, organizuoja darbininkų unijas, kovoja' už įsta
tymišką darbininkij apdraudą.

Kadangi senoji, kaizeriškoji Vokietija buvo kata
likams nepalanki, tai po revoliucijos dauguma Vokieti
jos katalikų pasirodė respublikos šalininkais. Jų vadą 
Erzbergerį monarchistai už tai net nugalabijo.

Bet šiandie katalikų Centras eina su atžagareiviais. 
Nacionalistai, kurie dabar balsuoja už Brueningo kabi
netą, yra monarchistai. Tai neišeis į sveikatą nei val
džiai, kuriai vadovauja Centro žmonės, nei pačiam 
Centrui. Respublikos valdžia, ieškanti paramos respub
likos priešuose, monarchistuose, stato save žmonių pa
juokai.

Ilgai pasilaikyti tokia valdžia negali. Kai ji bus 
nuversta ir įvyks nauji rinkimai, tai Centras brangiai 
užmokės už monarchistų talkininkavimą,.

NEPATENKINTI “ATLYGINIMU”
»

Geležinkelių darbininkų brolijų organas “Labor” 
skundžiasi, kad prezidentas Hooveris darąs didelę 
skriaudą Amerikos darbo žmonėms, skirdamas Aukš
čiausiojo Teismo teisėjais tokius atžagareivius, kaip 
Charles E. Hughes ir John J. Parker.

Hughes visą savo gyvenimą tarnavo, kaipo advoka
tas, stambiomsioms kapitalistų korporacijoms. Teisėjas 
Parker pasižymėjo, kaipo atviras darbininkų organiza
cijų priešas, paremdamas kontraktus, kurie draudžia 
angliakasiams dėtis į uniją.

Bet savaitraštis “Labor” truputį per vėlai pamatė, 
kad Hooveris nėra darbininkų draugas. Jungtinių Val
stijų prezidento rinkimuose geležinkelių darbininkų 
brolijos ir jų organas išsijuosę agitavo už Hooverį, ti
kėdamiesi susilaukti jo asmenyje ir gabaus krašto ad-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

M ę tanu____________,______ $8.00
Pusei metu ... ........ 4.00
Trims mėnesiams------------------2.00
Dviem mėnesiam 1*50
Vienam minėsiu!_____________ *75

Chicagoj per iinežiotojusi
Viena kopija__ >, -- -----------  8e
Savaitei  .......... ........»— --------- 18c
Minėsiu!............ ..... ............... — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicaaoj, 
paltu:

Metams  $7.00
Pusei metu____.....—------------- 8.50
Trims menesiams ___    1*75
Dviems minesiams 1*25
Vienam menesiui ------------

Lietuvon ir kitur ulaieniuoea 
[Atpiginta]

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metu 4.09
Trims minesiams --------------- 2.50
Pinigui reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ministratoriaus, ir palankaus darbo žmonėms valstybės 
vyro.

Darbininkai dabar negali Hooverio žinksniams nei 
priešintis, neturėdami savo atstovų įstatymų leidimo 
įstaigose.

Meteoritai
Krintančios žvaigždės arba me

teorai. — Sibiro meteoritas. 
—Kas atsitiko, kada tas me
teoritas nukrito? — Kūliko 
raportas. —Tunguzo pasiako- 
jimas. — Arizonos meteori
tas. — Mėnulio krateriai. — I
Didžiausi meteoritai. — Ar 
meteoritai užmuša žmones?

Apskaičiuojama, kad kasdien 
apie 20,000.000 meteorų pasiekia 
musų žemes atmosferą. Tačiau 
didelė dauguma jų yra labai 
maži. Bekrisdami per orų. jie 
labai įkaista ir sudega nepasie
kę žemes. Arba jeigu ir pa
siekia, tai tik dulkių pavidale. 
Tačiau pasaulio muziejuose ga
lima užtikti šimtus mažesnių ar 
didesnių meteoritų, kurie nesu
degė bekrisdami per orą ir pa
siekė žemę. Kai kurie jų yra 
pusėtinai dideli ir sveria po ke
letą tonų.

Per paskutinius kelioliką 
šimtmečių jų daug tūkstančių 
nukrito ant žemės. Tie meteo
rai, kurie pasiekia žemę, yra va
dinami meteoritais’. Nėra že
mėj tokios vietos, kuri butų 
saugi nuo tų dangiškų klajok
lių bombardavimo.

Del meteoritų kritimo gali 
pasilaikyt milžiniškų katastrofų. 
Tas faktas buvo aiškiai demons
truotas prieš dvidešimtį meitų, 
kai Sibire nukrito neįmanomai 
daug meteoriškos medžiagos'. 
Laimei, tai pasitaikė tundrose, 
kur nėra žmonių. Jei tie me
teoritai butų nukritę tirštai 
apgyventoj vietoj, tai butų žu
vę šimtai tūkstančių, o gal ir 
miilonai žmonių. Jeigu tas mil
žinas meteoras butų nukritęs 
ant Londono, Berlyno arba Pa
ryžiaus, tai katastrofa butų bu
vusi tokia, kokios pasaulis dar 
nebuvo patyręs. Yra žinomas 
dar ir kitas atsitikimas, kada 
meteoritas arba keli meteoritai 
butų galėję sunaikinti bile vie
ną didmiestį. Tie meteoritai 
nukrito prieš keletą šimtmečių 
Arizonos valstijoj.

Bet kas atsitiko Sibire, tai 
ir laki romanų rašytojų fanta
zija nebūtų galėjusi tinkamai 
perduoti. Birželio 30 d. 1908 
m. Enisei provincijoj buvo pa
stebėta krintanti žvaigždė. Ži
noma, nieko tame nėra nuosta
baus. Kiekvienas musų juk 
yra matęs krintančių žvaigž
džių. Keista buvo tik tai, kad 
žvaigždė krito septintą valandą 
ryto, kada jau buvo gana au
kštai saulė patekėjusi. Tūks
tančiai žmonių matė tą reiški
nį; desėtkai tūkstančių girdėjo 
tuo pačiu laiku lyg perkūno 
griausmą. Garso bangos užre
gistruotos Kirenske ir Irkutske. 
Kai žvaigždė (meteoritas) nu
krito, tai seismografas užrekor- 
davo žemės drebėjimą. Nežiū
rint į visą tai, per ilgą, laiką ne
buvo galima nustatyti, kur nu
krito tas meteoras.

Dauguma buvo suklaidinta jo 
nepaprastu žibėjimu. Jie manė, 
kad meteoritas* nukrito kur 
nors visai netoli. Irkutsko ob
servatorijos direktoriaus tyri
nėjimai vėliau parodė, kad me
teoritas nukrito kelis šimtus 
mylių toliau, negu pradžioj bu
vo manyta. Atrodė, kad taš 
dangaus klajoklis nukrito kur 
nors taigoj netoli nuo Tungus- 
ko upės. Ta vieta yra labai 
menkai apgyventa. Gyvena ten 
pusiau civilizuoti tunguzai.

Per kelioliką metų jokių šiek 
tiek tikslesnių informacijų apie 
to meteorito nukritimą nebuvo 
galima gauti. Ėjo gandai, kad 
didžiausi miško plotai buvo su
naikinti Tungusko upės apielin- 
kėj. Bet j tuos gandus mažai 

kas dėmesio tekreipė. Kai prasi
dėjo pasaulinis’ karas, o vėliau 
revoliucija, tai apie Sibiro įvykį 
žmonės beveik visai ir pamir
šo. Tik 1921 m. Rusų Mokslo 
Akademija suidomino valdžią ir 
gavo iš jos nedidelę sumą pini
gų ekspedicijos surengimui. Ek
spedicijos vadu tapo paskirtas 
L. A. Kulik. Jam pasisekė ki
tose Sibiro vietose surasti ne
mažai meteoritų ir surinkti dau
giau informacijų apie Tungusko 
meteoritą.

Ant galo, 1927 m. pavasarį 
Kulik išvyko į Sibiro taigas, su 
kita ekspedicija. Kelionė buvo 
neįmanomai sunki. Teko rogė
mis važiuoti, pėstiems eiti, o 
pavasarį valtelėmis plaukti. Ke
lionę apsunkino dar ir tas’ fak
tas. kad niekuomet nebuvo ga
lima tunguzais pasitikėti. Atei
davo jiems kas į galvą ir jie be 
niekur nieko pasišalindavo. O 
be jų pagalbos ekspedicija jo
kiu budu negalėjo apsieiti. Ta
čiau nežiūrint į visas tas kliū
tis, ekspedicija ne tik pasiekė 
savo tikslą, bet praleido keletą 
savaičių prie nukritusio meteo
rito, be tirdama jo sudėti.

Praeitais metais pasirodė 
spaudoj Kūliko raportas apie 
Sibiro ekspediciją. Raporte 
daugiausia kalbama apie Tun
gusko meteoritą. Tokio dalyko, 
kokį aprašo Kulik, iki šiol pa
saulio istorija dar nežinojo. Me
teoritas randasi tarp Strielka ir 
Vanovara (dvi savo rųšies pirk- 
liavimo stoti), tarpekalnyj. 
Prieš katastrofą tame tarpekaL 
nyj buvo tankus miškas. Dabar 
ten nesimato jokio medelio; be
veik nėra ir žolės.

Centre randasi didelė aikštė. 
Ji labai nelygi, •— atrodo, kac 
ji lyg butų išarta su milžinišku 
phigu. Tai vienu, tai-kitur ma
tosi įdubimai, panašus j mažų 
ugniakalnių kraterius. Aplinkui 
to centro matosi didelis žemės 
plojas, kur stovi milionai me
džių be šakų ir be žievės. Ga
lima pastebėti aiškių žymių, kac 
tie medžiai buvo nudeginti. Vie
nok tas nudegimas yra visai 
skirtingas nuo to, kokis pasilie
ka po miškų gaisro. Tie me
džiai, kai kurie jų nepaprastai 
dideli, buvo lyg išeksplioduoti. 
Suprantamas daiktas, kad nu
kentėjo ir žmonės, Kurie tuo 
laiku buvo netoli nuo tos vie
tos.

Vienas tunguzas pasakojo 
Kūlikui štai kokį dalyką. Esą 
jo giminaitis turėjęs miške 
krautuvę ir 1,500 briedžių. Vi
są tai sunaikinęs meteoritas. 
Po katastrofos tapo surasta tik 
keli apdegę briedžių lavonai. 
Krautuve ir sandėlis sudegė. O 
buvusieji geležiniai įrankiai su
tirpo į vieną masę.

Kol kas .dar neatkasta me
teorito dalys. Labai galima, 
kad prieš nukritimą meteoritas 
suaižėjo ir suskilo į dalis. Kū
liko apskaičiavimu, kiekviena 
tų dalių svėrė daug-maž 100 
trnų. Kai tokia sunkenybė nu
krito, tai ji. be abejonės, su
lindo į žemę. Tad planuoja
ma pasiųsti tinkamai prirengtą 
ekspediciją, kuri bandys ne tik 
atkarti meteorito dalis, bet, jei 
galima, sunaudoti ir geležį. O 
meteoritai paprastai yra tur
tingi geležimi.

Kas nors panašaus į Sibiro 
įvykį atsitiko ir Arizonos dy
kumoj. Atsitiko tai prieš ke
letą šimtmečių apie porą my
lių nuo Canyon Diablo. čia ir 
šiandien galima matyti didelę 
duobę, kurios diametras siekia 
4.000 pėdų. Įdubimas siekia 
600 pėdų gilumo ir žinomas kai
po “meteoro krateris”. Aplin
kui to kraterio tapo surasta 
daugybė mažų meteoritų. Vie

nok s’pėjama, kad milžiniška 
mase yra sulindusi giliai į že
mę. Per paskutinius 25, metus 
buvo daroma nemažai bandymų 
pasiekti meteoritą, nes norima 
pasinaudoti geležimi, kurios 
gal yra už kelis milionus dole
rių. Vūliausis planas yra kas
ti tunelį. Manoma, kad tuo 
budu pasiseks dasigauti iki me
teorito svarbiausios mases.

Meteoritų kraterių topogra- 
fiški pažymiai yra labai pana
šus į taip vadinamus mėnulio 
vulkanus. Kai kurie tyrinėto
jai tad ir spėja, jog mėnulio 
krateriai pareina nuo meteoritų. 
O tai labai galimas’ daiktas. Rei
kia žinoti, kad mėnulis neturi 
atmosferos, kuri galėtų jį ap
saugoti nuo meteorų. Pilnai 
galima tad daleisti, jog musų 
dangiškas kaimynas yra nuolat 
meteoritų bombarduojamas*.

Žmonijos istorijoj yra dau
gybė rekordų apie meteoritus. 
Senovėj, kada žmonės buvo 
tamsus, tai jie tiesiog garbin
davo iš dangaus atkeliavusius 
svečius. Vadindavo juos žmo
nės šventais akmenimis. Spėja
ma, kad magometonų šventovės 
Mekoj kampinis’ akmuo yra me
teoritas. Bet išanalizuoti tą ak
menį kol kas nepasisekė, ka
dangi, magometonių akimis 
žiūrint, tatai butų tikra švent
vagystė.

Seniausias meteoritas, kurio

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emils Skujenieks

(Tąsa)

Bambišo šefas, garsusis' Brikis, 
jau treti metai gynė poną Tom- 
berg' negražioj, delei asmeninės 
nesantaikos iškeltoj byloj dėl 
Lenkijos bulvių pristatymo tau
tinei kariuomenei. Banko tar
nautojas škelbelis tyliai pritai- 

I J . I

kū pono Tombergo prekybines 
knygas tiesioginių mokesnių ir 
inspektoriaus revizijai. O laik
rodininkas Reinvaldas. vistik 
atkariavęs savo aštuonioliktais 
metais žydui parduotąjį namą 
Stabų gatvėje, jautėsi begalo 
dėkingas kiekvienam tautiečiui. 
Gale stalo sėdėdamas, jis suža
vėtas žiurėjo į Robertą Neikę, 
paskui į poną Tombergą, stebė
damas. ar nereikia ploti ar kaip 
nors kitaip išreikšti savo prita
rimą. Jo buki, žieduoti pirštai 
nervingai glamžė žaliosios ge
lumbės raukšlę. Smailaliežuvio 
seimo atstovo pono Gulbės, sep
tinto centro komiteto nario, lai
mei, čia nebuvo.

Bambits pasitenkino pastaba, 
jog, jo manymu, laikraščio 
programą reikalinga smulkiau 
išdirbti. Krėslinis pabrėžė, jog 
būtinai turi būt įterptas punk
tas’ apie žydų pavojų malkų 
medžio prekyboje. Šusteris tren
kė kumščiu į stalą ir paraudęs 
sušuko, kad laikraštis privalo 
stovėti tvirto tautiškumo sargy
boje ir visomis priemonėmis 
remti politinę policiją, kovoje 
su socialistais ir komunistais. 
Tombergas ramiai ir apgalvo
tai. bot giliai pasipiktinęs nu
rodė likšiolinį žemės ūkį, žy
dus ir socialistus proteguojan
čios, finansinės politikos klai
dingumą ir priminė redakto
riams turėti omenyje ir ginti 
plačiausius kreditus tautinei 
pramonei, valstybines pašalpas 
tautinei statybai ir remontui, 
neatidėliotiną uždarymą komu
nistinių butų nuomuotojų ko
mitetų, visišką privatinės nuo
savybės teisių pripažinimą ir 
laisvas sutartis tarp nuominin
kų ir namų savininkų, škerbe- 
lis pridūrė dar ir tautinių val
dininkų. gelžkeliečių ir kitų 
tarnautojų profesinių organiza
cijų rėmimą kovoje su streikuo
tojais, su astuonių valandų dar
bo diena ir pašalpomis bedar
biams. Reinvaldas saugiai, bi
jodamas užgauti redaktorių, 
prasitarė ką tai apie mokinių 
apsaugą socialūs įstatymdavys
tės keliu, kuo esanti galutinai

amžius mums yra žinomas, nu
krito 1400 m. dabartinėje Če
koslovakijoj. Elbogen mieste, 
šalia rotušės. Amerikos Gam
tos Istorijos Muziejus, kuris 
randasi Ne,w Yorke, turi di
džiausi meteoritą. Tai vienas 
iš trijų, kurį Peary surado 
Grenlandijoj. Į muziejų jis! ta
po atgabentas 1897 m. Didžiau- 
sį iš trijų eskimai vadino “an- 
igito”, kas reiškia “palapine”. Į 
palapinę jis iš tiesų labai pana
šus. Apie jo didumą galima 
spręsti iš to, kad jis sveria be
veik 37 tonas. Kitas didelis 
meteoritas randasi Meksikoj, 
netoli nuo Bacubarito. Sveria 
jis maždaug 27 tonas. Prie 
progos čia bus ne pro šalį pasa
kyti. jog Chicagos Field muzie
jus turi didžiausią meteoritų 
kolekciją pasaulyj.

Kaip jau buvo minėta, meteo
ritas gali bile kur nukristi. Jei- 
gui taip, tai ar kartais tie dan
giški klajokliai nesudaro pavo
jaus žmonėms? Ar nėra žino
ma atsitikimų, kad meteoritai 
butų užmušę žmones? Tikrai 
taip. Rekordai rodo, kad 1674 
m. meteoritas nukrito ant šve
dų laivo ir užmušė du jūreiviu. 
Prieš dvejetą metų laikraščiai 
paskelbė žinią, kad Japonijoj 
nukrito nedidelis meteoritas ir 
užgavo vaiką. Tačiau tokie atsi
tikimai,— 'tai didelė retenybė.

—K. A.

kinęs, jog jis už akių man mez
ga įvairias intrigas.”

“Tamsta nervingas, lyg koki 
dama. Kaip Tamsta apsidirbsi 
su tuo laikraščiu...”

“Nesirūpink, tamsta. Tas' rei
kalas visai ne toks jau painus.”

Ir atsigręžęs, laimingiausiu 
veidu padavė Bambišui ranką. 
Spaudė ilgai ir širdingai.

“Dėkoju, ponai, dėkoju... Ir 
prašau: kiek galint tankiau pas 
mane... redakcijom., su nurody
mais ir patarimais...”

Nusilenkė vienon, kiton pu
sėn ir išėję. Vežikas snaudė ten 
pas ant kampo. Redakcijos tar
nautojas, uždaręs ’ durič, nubė
go jį pašaukti. Tik ką nukritęs 
sniegelis minkštai girgždėjo, 
kai vežikas, plakdamas arklį, 
pasuko prie durų, kur ponas 
redaktorius, portfeliu po pa
žasčia, statė naują vėb- 
rinę trisdešimts tūkstančių 
vertės apikaklę. Anoj gatvės 
pusėj sustojo ponas su dama, 
rimtai pažvelgė į Robertą Nei
kę, paskui pakėlė akis iki ant
rojo aukšto, kur šviežiai dažy
tame tautinėmis' spalvomis —. 
raudonai baltai — raudoname 
ruože per šešis langus žaliomis 
raidėmis buvo parašyta “Tau
tos širdies Balsas”.

Robertui Neikei lyg kas pa
kuteno širdį, kai jis’ atsilošė į 
minkštą pasostę. Tarnautojas 
pakėlė kepurę. Mažiukam auto- 
mobiliuje pravažiavo likierių 
fabrikantas ir demokratas Žie
melis ir sveikino... Malonu būti 
redaktoriumi... Bet Robertui 
Neikei maloni savijauta vėl 
greit pranyko. Paprastas' sun
kus nesmagumas apėmė lyg 
šaltas nešvarus vanduo. Visas 
laikraščio reikalas, Fridą, ponas 
Tombergas. visa ta svetima 
kompanija, visi jo talentai, vi
si jo įvairiausieji uždaviniai — 
visa tai atrodė taip stebuklin
gai negalima, kvaila ir nesu
prantama. Robertas Neikė to 
niekuomet nebuvo norėjęs — 
ne! Jis galėjo prisiekti. Bet 
vistik taip buvo. Ir bus — da
bar jau nebenukreipsi ir nebe- 
pašalinsi. Jis klimpo kasdien 
giliau į šias aplinkybes — lyg 
į bėgantį smėlį. Lyg netikėda
mas jis pažvelgė atgal į tuos 
nežinia kaip prabėgusius mėne
sius. Apie ateitį nesinorėjo ir 
galvoti. Kokia gi čia galėjo būti 
ateitis? Rūkas ir miražai, tuš
tuma ir baugi tyla... Bauginan
tis nežinojimas’ — o vistik jau 
įpratimas, vistik jau nenoras 
nustoti netikėtai įgytojo ir in
stinktyvus, gaivališkas smagu
mas šiame turtų ir išlepimo pa
saulyje.

Nesąmoningai Robertas Nei
kė paglostė pirštine vėbrinę 
kailinių apikaklę. Trisdešimt 
tūkstančių... ar tai ne sapnas? 
Visvien. kad ir sapnas! Jis pra
dėjo suprasti, kų tai reiškia — 
dėvėti šeškų kailinius su vėbri- 
ne apikaklę. O penkiolika tūks
tančių guli šernolėje. Kokią gi 
mažą reikšmę turi žmogus’ be 
to, kas jam ant kaulų ir kiše
nėje! Buvusis Robertas Neikė, 
telegrafistas ant Amūro gelž- 
kelio, ar tai išviso buvo žmo
gus? Nežiūrint visų dabartinių 
baugumų ir nemalonumų, Ro
bertas Neikė ėmė neapkęsti ir 
užmiršti savo buvusį asmenį. 
Tai buvo ne jis. Jis buvo tas 
pats, kas yra dabar. Argi jis, 
pagaliaus, nebuvo vertas savo 
dabarties? Argi bereikalo vis
kas taip įvyko, be jo žinios ir 
noro? Pasaulis ir gyvenimas 
turi savo logiką ir nuostatus, 
žmogus' — tai tik priemonė ir 
įrankis sauvališko likimo ran
kose. ,

Robertas Neikė pasidarė fa
talistas...

(Bus daugiau)

naikinama tautinė amatininkys
tė...

Robertas Neikė viską nervin
gai pažymėjo į blanknotą. Taip 
— jis viską ims domėn, apie 
viską jau jis pats pagalvojęs. 
“Tautos Širdies Balso” pirmojo 
numerio deklaracijoje viskas 
plačiai išdėstyta. Dar sykį nu
sišluostęs prakaitą, jis įdėjo 
blanknotą naujajan portfeliu 
ir kėlėsi. Pono Tombergo smer
kiantis žvilgsnis' jį skaudžiai gė
lė. Ne — ne taip jau lengva 
buvo žygiuoti vaivorykštės til
tu, ant kurio aklas likimas jį 
tokiu stebuklingu budu buvo 
pastatęs...

Iš kontoros kyštelėjo galvą 
stalius.

“Ar čia kuris nors yra ponas 
Neikė? Prašo prie telefono.”

Redakcijos bute telefonas dar 
nebuvo įrengtas. Portfeliu po 
pažasčia, Robertas Neikė išėjo 
kontorom Durys liko atdaros', 
ponai klausėsi. Robertas Neikė 
jau mokėjo stovėti prie telefo
no tikroje redaktoriaus pozoje. 
Tie vyrukai turėjo žinoti, jog 
jis čia svarbiausias' asmuo.

“Taip, taip... Kas kalba?... 
Aha! Sveika, širduk! Taip, po
sėdį baigėm... Ne, turėjome dar 
kitų reikalų... Taip, tėvelis ir
gi... Ar nebūtų galima kiek vė
liau?.. Būtinai?... Gerai, aš pa
žiūrėsiu... Taip. taip... Su
diev!...”

Ponas Tomberg jau stovėjo 
duryse. Liakierkomis po skied
ras šlamėdamas, Robertas Nei
kė ėjo į jį.

“Fridą, Sako, man būtinai 
tuoj aus reikią važiuoti, namo.”

Ponas Tombergas suraukė 
kaktą.

“Amžinai su savo niekais. Juk 
musų pusė ketvirtos sutarta su 
ponu Brikiu pas Švarcą. O da
bar jau bertainis ketvirtos.”

Sunkus auksinio laikrodžio 
viršelis piktai trinktelėjo.

“Taip. Bet ji būtinai nori. 
Tamsta nueik vienas. Aš tuoj 
grįšiu.”’

Jis patraukė poną Tombergą 
daugiau už durų.

“Tik, prašau, be Bambišo. 
Jis visur lenda ir kaišioja savo 
nosį.”

Ponas Tombergas patraukė 
pečiais.

“Nežinau, ko Tamsta jo taip 
bijai. Tamstai reikia jį atrem
ti, o ne bėgti.”

“Aš nebėgu, ne. Bot man ne
patinka jo įkyrumas. Aš įsiti

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Atsakymas raudonam fašistui 
Kalviui

Niekas taip pagyrimų neno
ri. kaip K. Danyla. Kad ji ki
tas negiria, tai jis pats save 
giria per komisarų gazietą, pri
sidengęs slaptvardžiu “Kalvis”. 
Nekreipčiau dėmesio, kad save
gi ria, nes raudonųjų fašistų 
toks amatas. Bet jis smerkia 
mane, buvusį “Aušros” knygy
no sekretorių, už pasiuntimą li
kusius “Aušros” knygyno pini
gus Lietuvos politiniams kali
niams pen Lietuvos Socialdemo
kratų Partiją. Pinigai gauti 
Lietuvoje ir priduoti kaliniams, 
nes' ir pats Kalvis matė pakvi
tavimą. Tai atlikti buvau įga
liotas draugijų delegatų ir 
“Aušros” likvidavimo komisi
jos. Jeigu Kalviui nepatinka ir 
jisai kniaukia it tas katinas, ant 
skaudžiosips' vietos užlipus, tai, 
tu r būt, jam kas nors yra 
“wrong”.

Dabar pranešiu skaitytojams, 
kaip Kalvis pasielgė su liku
siais “Aušros” knygyno pini
gais. Jis tam pat komisarų ga- 
zietos numeryj (77) giriasi pri- 
davęs pinigus T. D. A. sekre
toriui Vasiui. O pastarasis esą 
pasiuntęs Lietuvos kaliniams 
per “Balso” redakciją. Jeigu aš 
vaduočiaus tokiu protu, kaip 
Kalvis, tai galėčiau jį išplūsti. 
Taip daryti neužsimoka ir ne
gražu. Argi butų gražu plūsti 
viešai, kad vieni per vieną. įs
taigą, o kiti per kitą įstaigą pa
siuntėme kaliniams' pinigus į 
Lietuvą.

Neteisingai tas slapukas Kal
vis informuoja savo skaityto
jus. Jisai sako, kad neapdary-

tos “Aušros” knygyno knygos 
nutarta padėti po No. 10413 
dėl skaitymo. Jis informuoja, 
kad ten jau įsteigta skaitykla. 
Turiu pasakyti, kad tos knygos 
ten padėtos ir jas gali, kas no
ri, pasiimti ir nebegrąžinti. Jo
kios skaityklos netarė steigti.

No. 83 Kalvis' mane atakuoja 
už raportą, pasiųstą draugi
joms. Buk aš kėdės negerai su
skaitęs. Ne mano pareiga buvo 
skaityti kėdės, bet komisijos. 
Kad jos buvo negerai suskai
tytos, pats Kalvis esi kaltas', 
nes komisijoje buvai. “Aušros” 
knygyno komisijos' likvidavimo 
susirinkime, kuris įvyko gegu
žes 22 d. 1929 m. nutarta visas

Minimi direktoriai parode dide
lį sumanumą organizavime jau
nuolių ir palaikyme jų prie 
jaukto per visą sezoną. Šią, va
sarą, kaip atrodo, kliubo spor
tui priseis dilkčiai nukentėti. 
Štai kad ir ta priežastis, kad 
A. Narbutas, kliubo sporto pro
tokolų ir finansų sekretorius, 
padavė rezignaciją, nes dabar
tinis direktorius darąs dides
nes išlaidas, /kurių galima iš
vengt. A. Narbuto rezignaci
ja yra atidėta ateinančiam su
sirinkimui.

Įvykęs balius dėl sporto pa
laikymo davė gražaus pelno— 
$427.00 ir visi tie pinigai, kaip 
jau buvo kliubo tarta, yra ski-

demoralizaciją tarpe narių ir 
įklampinti valdybą. Del kliub- 
vietės klausimo tars savo žodį 
visi nariai extra sušauktame su
sirinkime.—Narys.

Dienos nuotykiai
Rašo žvalgas

Neseniai, šiais' metais Kris
taus metais, sutikau savo gerą 
draugą, kuris mylėjo svetingu
mą kaip ir aš. Draugas pava
dino mane pas savo draugą, o 
pas jo draugą dar buvo vienas 
draugas, na. ir pradėjome? drau

kedes parduoti už $25. Nebuvo 
skaitlius pasakyta, kiek tų kė
džių yra. Bet sekančiame susi
rinkime. kuris įvyko birželio 3 
d. 1929 m., P. Ražanskas išda
vė raštišką raportą. Raporte 
buvo pažymėta, kad už 25 kėdės 
gauta $25. Aš tebeturiu P. Ra- 
žansko rankraštį, jeigu netiki
te. galite sušaukti komisijos 
susirinkimą, tai galėsiu tą rank
raštį parodyti. Beveik po metų 
laiko Kalvis jau priskaito, kė
džių 49. Kodėl nesakėte komisi
jos susirinkime? Jeigu tada bu
tų pranešta komisijos susirin
kime, tai dabar nereikėtų abe
joti apie tas 24: kėdės. Aš pats, 
pamatęs' tą skaitlinę, pradedu 
manyti, ar tik kartais nebus 
sudėta kai kurios kėdės į gara
žą? —Buvęs “Aušros“ knygyno 

sekretorius.

Roseland
Iš Golden Star Kliubo veikimo

Pereitame kliubo susirinkime 
tarp kita ko buvo svarstoma 
apie perorganizavimą “base 
bąli’ jaukto ateinančiam sezo
nui. Prie dabartinio naujo di
rektoriaus, matyt, darbas neina 
taip pasekmingai. kaip pir- 
miaus, kada vadovavo direkto
riai A. Nakrašis ir P. Sadulas.

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumų mm. v o giminėms Lietuvoje ir i>r i vieloti prie I,ie- 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime Rali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

"Lietuvos. Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

riami “base bąli’ jaukto užlai
kymui.

Tai ačiū pasidarbavimui mu
sų gerbiamo nario A. Narvaišio, 
to vakaro gaspadorius, kuris 
rinkdamas programas nuo biz
nierių pašventė daug laiko ir 
paaukavo daug savo išlaidų ir 
už tą viską nereikalavo nuo 
kliubo jokio atlyginimo. Visi na
riai entuziastiškai išklausė A. 
Nakrašio smulkmenišką rapor
tą ir pareiškimą, kad tas šim
tines paklos čia pat ant stalo 
šį vakarą! Bet štai vienas ge
ras bolševikas J. Pakaušis, ku
ris nuolat runijo ant kliubo pir
mininko ir kuris niekad neuž
kenčia tų narių, kurie darbuo
jasi dėl kliubo labo ir čionai 
bandp prisikalbinti prie A. Nak
rašio, norėdamas \jį pažemint 
kliubiečių akyse buk tasai neti
kusiai dirbęs. Bet kliubiečių su
sarmatytas. jis nusiramino, o 
A. Nakrašiui pareikšta padėka. 
Ir reikia pasakyt, kad tos žmo
gutis, -J. Pakaušis, kuris nie
kad nėra parodęs kliubui pro- 
duktyvio darbo ir kliubo visai 
neremia (kas visiems kliubie- 
čiams paaiškėjo, kada A. Nak
rašiui jisai visaip išmetinėjo 
buk kliubas su juo nedarąs biz
nio, už lai jis kliubo ir nerem- 
siąs—neduosiąs savo apgarsini
mo) tiktai ant susirinkimų 
bando pint visokias painiavas, 
kad tik įvyktų didesnė demora
lizacija. Tatai parodo, kad ir 
šis faktas. Užpereitame susi
rikime kliubas nutarė, kad bu
tų atnaujinta kliubauzės sutar
tis. J. Pa/kaušis pirmutinis 
apsiima j komisiją. liet sekan
čiame susirinkime,' vietoj kad 
išduot raportą apie sutarties at
naujinimą. jis projektuoja kliu
bui kokias ten naujas kliub- 
auzes, ir dar tvirtindamas, kad 
esą šio vakaro susirinkimas pil
nai galįs tatai nutart. Bet na
bagas apsiriko, —visi jojo “ra
portai” buvo atmesti. Vadinas, 
ir čionai jojo buvo noras pasėt

giškai svečiuotis. Nors dan
giškuose skliaustuose aiškiai 
matės žvaigždės, mėnulis' ir 
naktis buvo stebėtinai tyki— 
vien karų gurgždėjimai retkar
čiais buvo girdžiami, bet mes 
svečiavomės ir svečiavomės vis 
daugiau ir daugiau; taip besi
svečiuodami— užmiršome, kad 
mes turime namus, kai kurie 
mus dar moteris ir vaikus'. Ro
dėsi mums, kad mes Dievo tver
ti vien linksmintis. * Bet nelai
mė, tas draugas pas kurį atėjo
me į sVečius, užsimanė miego; 
mes pradėjome, zigzagiuoti na
mo. Dar prisiminiau, kad mes 
eidami viens kitą prilaikome. 
Bet, tiesą pasakius, nežinau— 
ar tas buvo daroma iš reikalo, 
ar vien draugiškumo delei.

Viens iš musų grupės’ buvo 
kytriausias, — davė įnešimą, 
kad reikia imti gatvekarį ir 
važiuoti namo. Įnešimas buvo

priimtas vienbalsiai, nors be 
balsavimo. Gatvekarį greit pa
sigavome, pro konduktorį irgi 
sėkmingai prasvyravome. Gat- 
vekaryje mes jautėmės gerai, 
nes buvo tuščias. Be rriusų 
trijų nieko daugiau. Viskas, ro
dosi, buvo labai gerai, bet de
ja. kokiu tai nelemtu budu (tur
būt, mane pikulis apsėdo), kad 
aš, tarsi letargišku miegu už
migau. Iš ryto pabudęs žiū
riu ir stebiuosi, kad važiuoju 
gaitvekariu tiesiai į darbą. Ry
tas pilnai iššaušęs, saulė švie
čia. reiškia 8 valanda ryto. 
Klausiu p. kunduktoriaus kokiu 
budu atsidūriau šiame gatve- 
karyj—paaiškėjo, kad aš sėk
mingai skersavau trys sykius 
Chicagos miestą, bet buvau tik
ras džentelmonas, kiekvieną 
kartą, kada konduktorius mane 
norėjo iš gatvekario išvaryti 
jam f erą sumokėjau. Tiesą pa-

sakius, aš pats to visai neat
simenu.

Nors Visuomis. dar jam esant 
Amerikoje, man daug sykių mo
ksliškai aiškino apie gerąsias ir 
blogąsias dvasias, bet netikė
jau. šiandie jo mokslui tikrai 
tikiu. Piktosios dvasios mane 
užmigdė, o gerosios' mane pri
budino, kad konduktoriui forą 
sumokėčiau. Ant galo, po ilgos 
kovos geroji dvasia paėmė vir
šų ant piktosios — mane pribu
dino kaip tik tuo laiku ir toj 
vietoj, kur pelnau sau duoną— 
arti dirbtuves, šito nuotykio 
greit neužmiršiu ir saugosiuos', 
kad piktoji dvasia vėl nepaim
tų viršų.

Periodinei Skausmai
labai palengvinami su 

ORANGEINE MILTELIAIS
MiNonai kasmet suvąrtojami per 

virš 30 metų.
' NEKENKIA

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUAJA

1Ap ORANGEINE
MILTELIUS

OrąNgeiNe
IP()\Vl)LHSI

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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“KANADOS LIETUVIS”
Pirmas ir Vienintelis Kanados 

Lietuvių Laikraštis
I

Eina kas mėnuo, žurnalo formoje, 20 puslapių. Įdo
maus ir patraukiančio turinio; talpina įvairaus turinio 
straipsnius, apysakaites, eilutes, žinias ir t. t. Turi 
turiningą jumoro-juokų skyrių “Juokai ir Gryzbatos”, 
su iliustracijomis.

Be to teikia žinių apie Kanados lietuvių gyvenimą 
ir jų darbuotę naujame pasaulyje. “Kan. Liet.”, toks 
laikraštukas, kurį kiekvienas lietuvis pamils. Prenu
merata: Kanadoje, Amer. J. V. ir Pietų Amerikoje 
$1.25. Lietuvoje ir kitur $1.50. Laikraštis šiuo tarpu 
spausdinamas mimeografu, bet aiškiai įskaitomas. 
Kanados lietuviams jisai patinka, tad ir jums patiks.

Redakcijos ir Administracijos adresas:

“Kanados Lietuvis”,
12 Givens St., Toronto, Ontario, Canada

Didžiausia Kvailystė
Balandis yra kvailių mėnuo*, —• 

bet ar jus žinote kokia yra didžiau
sia kvailystė? Benjamin Franklin 
pasakė: “Nesveikata nėra klaida,
bet kvailystė.” Nesveikata papras
tai reiškia nešvarumą, o sveikata 
reiškia, kad užlaikai kūną švariai 
iš vidaus ir iš daluko.
TR1NERIO KARTUS VYNAS 
užlaiko jūsų kūno mašineriją šva
rią ir todėl g'eroj tvarkoj. “Chica
go. Vasario 27. — Vartojau Trine- 
rio -Kartų Vyną 'per 5 metus ir ži
rniu, kad be jo bučiau ligonis. Tas 
įstabus vaistas palaiko mano svei
katą ir energiją geriausioje padėty
je. Mrs. Juliana Jarecki”. Bandyk 
jį, vartok reguliariai, 1 stalavą šauk
štą už pusvalandžio prieš valgį Vi
sose aptiekose.,j fjęmpelis nuo Jos. 
Trincr Co., 1333, So. Ashland Avė. 
Chicago, III.

) 
NEMOKAMO S'KM l’EI.K > KOTONAS 

Dept. 24

Vardas ................................................
Adresas ................ «...

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateitį ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jezuilų juodus darbus.

“L, ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyveninio.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga. ,
Gogola iela 7a-9 I

--------------- *---------------- I

J. PIKELIS
2945 W. 63rd Street

Netoli Richmond Avė.

LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ

MOTERŲ IR VYRIŠKŲ APRĖ- I 
DALŲ VĖLIAUSIOS PAVASA-|l 

RINĖS MADOS.
• ” jrryrr J

r1- ■ ‘ --------------------- ---------------

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

v , . ........................ ■ z

TIESIAI I KLAIPĖDA

VISOS PASTANGOS BUS PAšVŲStoS PADARYT KELIONĘ ATMIN
TINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ 

DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 

I KLAIPĖDĄ:
Trečia klesa į vieną pusę .... $107.00
Trečia klesa į abi pusi ....... $181.00
Turist. trečia kl. į vieną pusę $123.50
Tur. treč. kl. į abi pusi (min.) $204.50
Cabin klesa ............................... $142.50

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
pusė kainos.

UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 
Valdžios Revenue ir Head 

Tax atskyriam.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
Iš NEW YORKO:

1 Gegužės “POLONIA”
17 Gegužės “ESTONIA”
26 Geg. “LITUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONE 
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą.
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbprn St., Chicago, UI. 8 Bridgc St.. New York. N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.

Dideliu Laivu

Oscar II
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDA 

be jokio persėdimo.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta 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 pervežimą iki Klaipėdos $120.00.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

Į NAUJIENOS | 
| 1739 So* Halsted St., Chicago, III. |

g NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon | 
į Gegužio 24 dieną |



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, balan. 16, 1930

Tarp Chicagos
Lietuvių

Liūdna tragedija lie
tuvių šeimynoje

—Ar Tamsta esi naujas I Misliju sau. kiek tai vargšei 
“Naujienų” reporteris? į našliutei reikėjo darbo padėti,

—Taip. kolei tiek alučio ir naminėlės
—Aš turiu tau žinią, didelė j prigamino. Bet sykiu man ne- 

nelaime Bridgeporte atsitiko. mažiau pasidarė gaila ir pačios
—Tai sakyk, ponas greičiau, policijos, kad jie taip sunkiai

kas nutiko.
—Koks aš tau ponas, ar aš dirbti, kol į savo

daugiau nei pusvalandį turėjo 
vi-vagonus 

są skystimėlį sulodavo.
—Bet pasakyk gerbiamasis ila
• • •• • - • • i Ai

Bu d riko sūnūs per klaidą nu
šovė savo tėvą

Balandžio 6 naktį įvyko ne
paprasta nelaimė Jono Budri
ko šeimynoje. Budrikas, 60 
metų amžiaus, gyveno 3256 S. 
Morgan s!., kur turėjo savo 
drabužių krautuvę. Su juo drau
go igvveno trvs jo sunai: B r u- 
no 21 metų, Martynas 20 m. 
ir Benjaminas 16 m. Jų mo
tina jau buvo pirmiau mirusi.

Tėvas su sunais gražiai gyveno
Balandžio 7 d. turėjo būti 

vyriausiojo sūnaus, Bruno, gi
mimo -diena.-Tėvas ir visa šei
myna taikiai rengėsi gražiai at
švęsti tBruno (jieną ir tėvas 
ka:p lik vakarykščiai pakėlė 
sūnų Bruno į savo biznio kom
panionus. Martynas dirbo gre
timame banke klerku, o jau
niausias lanko Tilden High 
School, ruošdamosi j profesio
nalus. Iš visa ko matyti, kad 
Budrikų šeimyna buvo apsi

švietusi ir tikrai gražiai gy
veno.

Bruno išgirdo apačioj 
brazdėjimą

Balandžio 6 d. vakarą le
vas, .Jonas Budrikas, išvyko pa
sipirkti dalykų, reikalingų ryt 
dienai. Vakare vėlai, tėvui dar 
negrįžus, sūnūs Bruno, būda
mas antrame aukšte, išgirdo 
apačioj kokį tai bruzdėjimą, 
tartum kas tai garaže ką dar 
ro. Jis pakėlęs virtuves langą 
pažiurėjo, ir išgirdo kad kas 
tai atidarė garažiaus duris. Sku
biai paėmęs tėvo šautuvą, už
darytą dviem šūviais, Bruno 
nusiskubino apačion, ir pro 
kampą pamatė kažką išeinant 
iš garjžiaus ir einant skersai 
kiemo.

nesakiau tau, kad esu tikras 
Pasaulio Vergas. Ir dar nori 
mane skubinti. Aš su senuoju Į aP’e nutikusią nelaimę Bridge-1 
reporterių po pusvalandį i.škal- j Porte, 
bėdavau telefonu ir jis manęs į 
neskubino, o Tamsta būdamas 
dar grinorius tame darbe nori 
perdidelius čiabatus tuoj užsi- ^a> kad
mauti. Jeigu jau taip, tai nie
ko nesakysiu.

Atsipašau, tai nesusiprati
mas, aš Tamstos neskubinau, 
malonėkit man pasakyti kas per 
nelaimė musų seną Bridgepor- 
ta nutiko, v

—Well, buvo taip: jauna gra
ži lietuvė ir sykiu našlė iš So. 
Emerald Avė. gyveno ir dirbo. 
Vargo vargšė gana sunkiai: 
reiškia, gyveno ir vargą vargo 
ir gyveno, kaip ir visi kiti vargo 
žmonės. Vargo metelius, vargo 
kitus ir taip, ji vargdama. sun
kiai dirbdama, pasigamino daug 
naminėlės, daug gero putojan
čio alaus, žinoma, dirbo ne iš 
noro, taip kaip ir visi pasaulio 
vargstantys darbininkai, kad tu
ri dirbti. Mes pasaulio vergai 
dirbam kapitalistui, kad už tai 
gavus algą, o ji, ta! vargšė jau
na našliute dirbo alutį ir na- 
minčlę, kad patenkinti didelį 
skaičių savo vargstančių kostu- 
merių, kurie nori laiks nuo lai
ko savo suvargusį ir griešną 
kūną
atliko kilnų darbą, bet ta ne
lemta policija, balandžio 14 d. 
ir dar iš pat ryto puolė tą var
gingą išdirbystę. Aš žiūriu iš 
šalies ir net ašaros pradėjo by
rėti,—ta nelemta policija, kad 
neša tai neša —galionus, bač
kas, prikrovė net porą vežimų.

—Ot, dabar tu man ir nesu
prasi;. ,1 u k aš dabar tau apie 
vien tai ir kalbėjau. Man gai- 

tau tai tokia atsako- 
komingą “džiabą” pavedė “Nau- 

I j ienose”, o nei tiek nesupran ti 
ką reiškia žodis “nelaimė”. Pa
vyzdžiui, jeigu Tamstai kas at
ims pinigus arba Tamstos- kle
bonui koks parėjimas išsausins 
galioną vyno, arba tavo gero 
draugo moteris išbėgs su bur- 
dingieriumi ar ir čia nebus ne
laimės? Dabar turbut supran
ti, ką reiškia žodis nelaimė.

—Ačiū už pastebėjimą, drau
ge.

—Taip, aš esu draugas. Pa
saulio Vergas', o ne ponas.

—Sudie.
—Sudie.
Telefonas zvankt ir užsidarė.

Kovo 31 d. 1930 m. Ben
drovė užbaigė taip vaidinamus 
“fiskalinius” metus. Bendrovė 
turėjo gero pasisekimo per vi-> 
ais pereitus melus, bei užvis 
geriausiai sekėsi per paskutinį 
berlainį, t. y. 1930 metų pir
mus 3 mėnesius.

Bendrovė gavo niauju šorų 
i laike 3 mėnesių 616. 28 vaiku
čiai, pradėjo mokėti taip va
dinamo “Chrislmas Savings 

skyrius tapo naujai 
sausio 1 d. 1930 m. 
graži pradžia. Kaip 
lai p ir jų auklėlo- 
už tai pagirti, nes

pastiprinti. Rodosi, ji

Abu šuviu pataikė i tėvą
paleidoBruno

Figūra sukrito be 
bandė uždaryti 

naujo, kai išgirdo

Brighton Park
Gediminas Budavojimo 

Sikol'inimo Bendrovė, 4425 
Fiairfiekt avenue, Chicago, 111.

Priklaupęs 
abudu šuviu. 
balso. Bruno 
šautuvą 
riksmą “Bruno, Bruno!” Me
tęs šautuvą ir pribėgęs, Bruno 
pažino tėvą, ir pašaukęs kitus 
brolius įnešė į stabą, iš kur 
škulhiai nugabeno į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Tėvas buvo pa-

šinę koją.
Mirdamas tėvas palaimino 

sūnūs
Keletą dienų atrodė, kad li

gonis pasveiks, deja pereitą 
sekmadienį dėl nuolatinio krau
jo spaudimo, ištiko apopleksi
ja. Beveik netekęs kallios, ka
da sunai susirinko aplinkui, tė
vas dar pajėgė palkel-ti ranką 
ir padėjęs ant Bruno galvos, 
tyliai ištarė: 
nes aš cinu 
Vesk toliau

“Neverk, sūnau, 
pas jūsų motiną, 
krautuvės reika- 
Martynai iir Ben

jaminai, bukite geri savo bro
liui visuomet”. Tai ištaręs Jo
nas Budrikas užmerkė akis, ir 
jo na>nkos nusviro ant antklo- 
džio. Po kelių minučių jis 
rė. Tebūna lengva. žemė 
vyzdingam tėvui.

P. S. Nelaimė jau buvo
rašyta “Naujienose” dar tik po 
balandžio 6 d.

mi- 
pa-

a p-

Bridgeportas
Telefonas brrr.
—Alou, kas čia kalba?. •
—Kalba Pasaulio Vergas.
—Kas kalba?
— Jau tau sykį sakiau, kad 

kalba Pasaulio Vergas.
—Kuo Tamstai galiu patar

nauti p. Pasaulio Verge!
—Tu man niekuo negali pa

tarnauti, nes pasaulio 
gams nieks- netarnauja, 
jie kitiems vien tarnauja.

—Sakyk, meldžiamasis,
Tamsta man gali patarnauti?

ver- 
bet

kuo

Laiškai Naujienų 
Ofise

Greitjurgis, V.
Kimekliui, D.
K vigelis, John
Kudzma, J.

Slusz, T.
Shakienė, A.
Strups, P.
Tičkus Jonas

i

Adomaitis, J. (1) 
Audenis, Fr.

laikšis, J. (2) 
Lipauskienė, A.

Zehrauska-., P. t i

Austys, Jonco 
Ačas, K. A. 
Brazauskas, J.
Čepulis A (įvertas
Glambovskis, John • »

Mozeika, ;Sit.
M-.ilelis, A.
Oberst, K.
Pucela, Jos.
Misevich', A.

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

a t i darykis 
Taii lalb-ii 
vaikučius, 
jus reikia 
ką jauni įbudbmi sutaupys, tą
užaugę atras.

Bendrovės nauja 65-la seri
ja atsidūrė balandžio 1-mą die
ną. Dabar laibai geras laikas 
prūdeli naujus šėrus mokėti. 
'Povai ir motinos nepamirškite 
savo vaikučiu, kurie dar ne- 
pradėjote tau pi n lino skyriaus. 
Nepamirškite, 'kad kiekvienas 
sutaupytas doleris ateityj bus 
vertas šimtą dolerių.

Bendrovė turi 3 skyrius: 3 
metų ir 6 mėnesių, 6 melų ir 
3 mėnesių ir 11 metų.

Gegužės 15 d. bus narių me
tinis susirinkimas Bendrovės 
raštinėj 4425 South IFairfield 
A venų e. Nepamirškite visi at
silankyti airiba priduoti savo 
balsus per “iProxy”.

Juozas J. Palekas, Sekr.

Garshikites Naujienose
JOHN PAKEL & CO.

(PAKALNIS)
GENERALINIAI KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus namus, parūpinanti planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
jvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumų. Senų namų taisymų darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

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

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Gražus Hudson Great 8 Automobilius. — Hudson Great 8 Coach parodo gražuma, visos šios automobilių 
linijos. Dar niekad jokis išdirbėjus nėra pasiūlęs toki gražų karų, taip gerai ir pilnai įrengtų ir tokios dide
lės astuonių cilinderių jėgos už tokių žemų kainų, kaip Hudson. Ruimingas, geras išmušimas, pilnai įrengtas 
kiekvienu žvilgsniu, Hudson Great 8 Coach bus vienas iš populiariškiausių tos išdirbystės karų.

irJUSr K1DS—An Ounce of Prevention, Etc!
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PRADEDANT NUO ŠIANDIE - *

Jos. F. Sudrik Pasiūlo

Už jūsų seną Victrolą ar Radio perkant naują

Victor=Radio
ELECTROLA KOMBINACIJĄ

“Muzika iš Oro ir Rekordu”

VICTOR-RADIO ELECTROLA 
RE-45

VICTOR-RADIO ELECTROLA 
RE-75

Reguliarė kaina $275
Nuolaida už jūsų senų Victorų ar Radio .... $76

$350
Nuolaida už jūsų senų Victrolą ar Radio .... $76

Reguliarė kaina

$199
BE TŪBŲ

$274
BE TŪBŲ

Šis pasiūlymas daromas tik aprybotam laikui. Veikite dabar- iki 
pasiūlymas nebus atšauktas. Atsikratykite savo senojo fonografo ar 
pasenusio radio ir įsigykite vienų iš šių neapsakomo gerumo instru
mentų už mažų įmokėjimų ir lengvius mėnesinius išmokėjimus.

JOS.F.BUDRIKJnc
H

Didžiausia Lietuvių Radio Krautuvė
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Liūdna tragedija lie
tuvių šeimynoje

Budriko sūnūs per klaidą nu
šovė savo tėvą

Balandžio 6 naktį Įvyko nc- 
paprasita nelaimė Jono Budri
ko šeimynoje. Budrikas, 60 
metų amžiaus, gyveno 3256 S. 
Morgui si., kur turėjo savo 
drabužių krautuvę. Su juo drau
ge įgyveno trys jo sunai: Bru
no 21 metų, Martynas 20 m. 
ir Benjaminas 16 m. Jų mo
tina jau buvo pirmiau mirusi. 
Tėvas su sunais gražiai gyveno

Balandžio 7 d. turėjo būti 
vyriausiojo sūnaus, Bruno, gi
mimo -diena.-Tėvas ir visa šei
myna taikiai rengėsi gražiai at
švęsti tBruno cjieną ir tėvas 
kaip tik vakarykščiai pakėlė 
sūnų Bruno Į savo biznio kom
panionus. Martynas dirbo gre
timame banke klerku, o jau
niausias lanko Tilden High 
School, ruošdamosi i profesio
nalus. Iš visa ko matyti, kad 
Budriki; šeimyna buvo apsi

švietusi ir tikrai gražiai gy
veno.

Bruno išgirdo apačioj 
brazdėjimą

Balandžio 6 d. vakarą tė
vas, Jonas Budrikas, išvyko pa
sipirkti dalykų, reikalingų ryt 
dienai. Vakare vėlai, tėvui dar 
negrįžus, sunus Bruno, būda
mas antrame aukšte, išgirdo 
apačioj kokį tai bruzdėjimą, 
tartum kas tai garaže ką da
ro. Jis pakėlęs virtuves langą 
.pažiurėjo, ir išgirdo kad kas

—Ar Tamsta esi naujas
“Naujienų” reporteris?

—Taip.
—Aš turiu tau žinią, didelė 

nelaimė Bridgeporte atsitiko.
—Tai sakyk, ponas greičiau, 

kas nutiko.
—Koks aš tau ponas, ar aš 

nesakiau tau, kad esu tikras 
Pasaulio Vergas. Ir dar nori 
mane skubinti. Aš su senuoju 
reporteriu po pusvalandį iškal
bėdavau telefonu ir jis manęs 
neskubino, o Tamsta būdamas 
dar grinorius tame darbe nori 
perdidelius čiabatus tuoj užsi
mauti. Jeigu jau taip, tai nie
ko nesakysiu.

Atsipašau, tai nesusiprati
mas, aš Tamstos neskubinau, 
malonėkit man pasakyti kas per 
nelaimė musų seną Bridgepor- 
ta nutiko.

—Well, buvo taip: jauna gra
ži lietuvė ir sykiu našlė iš So. 
Emerald Avė. gyveno ir dirbo. 
Vargo vargšė gana sunkiai: 
reiškia, gyveno ir vargą vargo 
ir gyveno, kaip ir visi kiti vargo 
žmonės. Vargo metelius, vargo 
kitus ir taip ji vargdama. sun
kiai dirbdama, pasigamino daug 
narninėlės, daug gero putojan
čio alaus, žinoma, dirbo ne iš 
noro, taip kaip ir visi pasaulio 
vargstantys darbininkai, kad tu
ri dirbti. Mes pasaulio vergai 
dirbam kapitalistui, kad už tai 
gavus algą, o ji, ta vargšė jau
na našliutė dirbo alutį ir na- 
minėlę, kad patenkinti didelį 
skaičių savo vargstančių kostu- 
merių, kurie nori laiks nuo lai
ko savo suvargusį ir griešną 
kūną pastiprinti. Rodosi, ji 
atliko kilnų darbą, bet ta ne
lemta policija, balandžio 14 d. 
ir dar iš pat ryto puolė tą var
gingą išdirbystę. Aš žiuriu iš 
šalies ir net ašaros pradėjo by
rėti,—ta nelemta policija, kad 
neša tai neša —galionus, bač
kas, prikrovė net porą vežimų.

i Misliju sau. kiek tai vargšei 
, našliutei reikėjo darbo padėti, 
I kolei tiek alučio ir narni neles 
prigamino. Bet sykiu man ne
mažiau pasidarė gaila ir pačios 

| policijos, kad jie taip sunkiai 
daugiau nei pusvalandį turėjo 

( dirbti, kol j savo “vagonus” vi
są skystimėlį sulodavo.

—Bet pasakyk gerbiamasis 
į apie nutikusią nelaimę Bridge
porte.

—OI, dabar tu man ir nesu
prasi;. Juk aš dabar tau apie 
vien tai ir kalbėjau. Man gai
la, kad tau tai tokią atsako- 
komingą “džiabą” pavedė “Nau

jienose”. o nei tiek nesupranti 
ką reiškia žodis “nelaimė”. Pa
vyzdžiui, jeigu Tamstai kas at
ims pinigus arba Tamstos' kle
bonui koks parėjimas išsausins 
galioną vyno, arba tavo gero 
draugo moteris išbėgs su bur- 
dingieriumi ar ir čia nebus ne
laimės? Dabar turbut supran
ti, ką reiškia žodis nelaimė.

—Ačiū už pastebėjimą, drau- 
Ige.

—Taip, aš esu draugas. Pa
saulio Vergas', o ne ponas.

—Sudie.
—Sudie.
Telefonas zvankt ir užsidarė.

Brighton Park
Gediminas Budavojimo 

Skolinimo Bendrovė, 4425 
Fairfield avenue, Chicago,

Kovo 31 d. 1930 m. Ben
drovė užbaigė taip vadinamus 
“fiskalinius” metus. Bendrovė 
turėjo gero pasisekamo per vi-* 
;us pereitus melus, bet užvis 
geriausiai sekėsi per paskutinį 
bertainj, t. y. 1930 metų pir
mus 3 mėnesius.

Bendrovė gavo niauju serų 
laike 3 mėnesių 616. 28 vaiku
čiai, pradėjo mokėti taip, va
dinamo “Chrislmas Savings 
Club”, šis skyrius lapo naujai 
atidarytas sausio 1 d. 1930 m. 
Taii laibai graži pradžia. Kaip 
vaikučius, lai p ir jų auklėto
jus reikia už lai pagirti, nes 
ką jauni įtudl'.mi sutaupys, tą 
užaugę atras.

Bendrovės nauja 65-la seri
ja atsidūrė balandžio 1-mą die
ną. Dabar labai geras laikas 
priedėli naujus Šerus mokėti. 
Tėvai ir motinos nepamirškite 
savo vaikučių, kurie dar ne
pradėjote tauipin.ii n o skyriaus. 
Nepamirški le, krjul kiekvienas 
sutaupytas doleris ateityj bus 
vertas šimtą dolerių.

Bendrovė turi 3 skyrius: 3 
metų ir 6 mėnesių, 6 melų ir 
3 mėnesių ir 11 metų.

Gegužės 15 d. Lūs narių me
tinis susirinkimas Bendrovės 
raštinėj 4425 South Fairfield 
Avenue. Nepamirškite visi at
silankyti ainba priduoti savo 
balsus per “iProxy”.

Juozas J. Palekas, Sek r. 
ir ------------- ---------------- —--------

iii. Garsinkitės Naujienose
JOHN PAKEL & CO.

(PAKALNIS)
GENERALINIAI KONTRAKTORIAI

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

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Insiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St

urbei i)<i&<iukito
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Laiškai Naujienų 
Ofise

Gi eiljurgis, V. 
Kimekliui, D. 
K ri gelis, John 
Kudzma, J.

Shisz, T. 
Shakienė, A. 
Slnnps, P. 
'I'ičkus, Jonas

Adomaitis, J. (1) Lukšis, J. (2) Žels ra lįsk.‘r, P.
Audenis, Fr. Lipauskienė, A.
Austys, Jone.s Mozeika, ;Sit.
Ačas, K. A. Milelis, A. Skelbimai Naujienose
Brazauskas, J. Oberst, K. duoda naudą dėlto,
Čepulis Advertas Pucela, Jos. kad pačios Naujienos
Glamfcovskis, John Miscvich', A. yra naudingos.

PRADEDANT NUO ŠIANDIE

Jos. F. Budrik Pasiuto

Už jūsų seną Victrolą ar Radio perkant naują

Victor=Radio
ELECTROLA KOMBINACIJĄ

h

tai atidarė garažiaus duris. Sku
biai paėmęs tėvo šautuvą, už
darytą dviem šūviais, Bruno 
nusiskubino apačion, ir pro 
kampą pamatė kažką išeinant 
iš garažiaus ir einant skersai 
kiemo.

Abu šuviu pataikė į tėvą
Priklaupęs Bruno paleido 

abudu šuviu. Figūra sukrito be 
lialso. Bruno bandė uždaryti 
šautuvą iš naujo, kai išgirdo 
riksmą “Bruno, Bruno!” Me
tęs šautuvą ir pribėgęs, Bruno

Gražus Hudson Great 8 Automobilius. — Hudson Great 8 Coach parodo gražumą visos šios automobilių 
linijos. Dar niekad jokis išdirbėjas nėra pasiutęs toki gražų karą, taip gerai ir pilnai įrengtą ir tokios dide
lės astuonių cilinderių jėgos už tokią žemą kainą, kaip Hudson. Ruimingas, geras išmušimas, pilnai įrengtas 
kiekvienu žvilgsniu, Hudson Great 8 Coach bus vienas iš populiariškiausių tos išdirbystės. karų.

pažino tėvą, ir pašaukęs kitus 
brolius įnešė į stabą, iš kur 
skubiai nugabeno į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Tėvas buvo pa
taikytas į dešinį kirkšnį ir de
šinę koją. įlfiUUST ILIVk)—An Ocnce of Prevention, Etc! By Ad Carte

Mirdamas tėvas palaimino 
sūnūs

Keletą dienų atrodė, kad li
gonis pasveiks, deja pereitą 
sekmadienį dėl nuolaitinio krau
jo spaudimo, ištiko apopleksi
ja. Beveik netekęs kallx>s, ka
da sunai susirinko aplinkui, tė
vas dar pajėgė ipalkelti ranką 
ir padėjęs ant Bruno galvos, 
tyliai ištarė: “Neverk, sunau, 
nes aš einu pas jūsų motiną. 
Vesk toliau krautuvės reika
lus. Ir judu, Martynai ir Ben
jaminai, bukite geri savo bro
liui visuomet”. Tai ištaręs Jo
nas Budrikas užmerkė akis, ir 
jo rankos nusviro ant antklo- 
džio. Po kelių minučių jis mi
rė. Tebūna lengva žemė pa
vyzdingam tėvui.

P. S. Nelaimė jau buvo ap
rašyta “Naujienose” dar tik po 
balandžio 6 d.

Bridgeportas
Telefonas brrr.
—Alou, kas čia kalba? *
—Kalba Pasaulio Vergas.
—Kas kalba?
— Jau tau sykį sakiau, kad 

kalba Pasaulio Vergas.
—Kuo Tamstai galiu patar

nauti p. Pasaulio Verge!
—Tu man niekuo negali pa

tarnauti, nes pasaulio ver
gams nieks netarnauja, bet 
jie kitiems vien tarnauja.

—Sakyk, meldžiamasis, kuo 
Tamsta man gali patarnauti?

Muzika iš Oro ir Rekordu

VICTOR-RADIO ELECTROLA
RE-45

VICTOR-RADIO ELECTROLA 
RE-75

Reguliarė kaina $275
Nuolaida už jūsų seną Victorą ar Radio .... $76

$350
Nuolaida už justų seną Victrolą ar Radio .... $76
Reguliarė kaina

$199
BE TŪBŲ

5274
BE TŪBŲ

Šis pasiūlymas daromas tik aprybotam laikui. Veikite dabar- iki 
pasiūlymas nebus atšauktas. Atsikratykite savo senojo fonografo ar 
pasenusio radio ir įsigykite vieną iš šių neapsakomo gerumo instru
mentų už mažą įmokėjimą ir lengvius mėnesinius išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, inc
Didžiausia Lietuviu Radio Krautuvė 

3417-21 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705/
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ir kad danai palys atvažiuotų 
• 933 plotais persitikrinti.

Praėjusių rinkimų 
“atgarsiai”

|šbom bardavo advokato Case 
ruimus

Pereiti) naktį po 10 vai., ka- 
(|a visa šeimyna advokato 
Charles C. Case jian buvo na
mie, pasigirdo prie namų už- 
pakaliniu duaių Ibaisus trenks
mas. Case namai randasi prie 
5502 Maguolia avė. Sprogimas 
buvo taip stiprus, kad ne tik 
išnešė, laiptų galinius ir visus 
langus Case namuose, bet taip
jau išmušė Catalpa avė. ir su
drebino 4 bk>kų apylinkę. Case 
šeimyna išliko nesužeista.

Charles Case buvo rinkimų 
komisionieriaus tarybos pata
rėjas balandžio 4 d. rinkimuo
se. Bombardavimo priežastis, 
spėjama, buvo ta, kad Case pa
dėjo tyrinėti balsavimų padary
tas šunybes.

Pagavo 3 auto plėšikus 
jaunuolius

Trys jauni Chieagos vaikė
zai užvakar turėjo laibai darbš
čią dieną, apiplėšdami visą ei
lę biznio įstaigų, daugiausia 
auto-aliejaus stočių. Tą plėši
mo darbą jauni Ibandilai atli
ko laibai •apgalvotai: kiekvienoj 
stoty jie pasigrobdavo žmogų 
ir misi veždavo geroką atstu
mą, laikydami j j uždanga prieš 
užpuolimą. Vienas toks nuvež
tos ir paleistas susiprato pa
skambinti policijai, kuri juos 
pasivijo 58 mylių į valandą 
bėgime ties Michigan City. Vai
kėzai turėjo kita pagautą žmo
gų uždangai mio policijos kul
kų. Laimei, jam kulkos nepa
taikė. Suimtieji pasirodė esą 
vaikėzai 20 ir 21 metų amžiaus. 
Pavardės angliškos.

Swanson su Jareckiu 
riejasi

Vakar buvo paskelbia, kad 
vaisi. gynėjas S\vanson pakvie
tė apskr. teisėją Jarecki sykiu 
imtis persekioti pereitų balsa
vimų “šmuklerius”. Šiandien 
.hrecki pareiškė, kad jis nė 
nemano S\vansonui padėti. Gir
di, jei Swanson nori, tegul pats 
save persekioja, jis nepasiduo- 
siąs, kad apskritis eitų prideng
ti pono Simono interesus.

Kiek pereitą sekmadie
nį užmušta

Coolk County automobilių 
užmuštų žmonių .skaičius auga 
diena iš dienos. Pereitą sek
madienį tas skaičius padaugė
jo dar keletą užmuštų ir su
žeistų. Will. Doran ir Mrs. 
Hanna Levander užmušta vie
toj. Du sunkiai sužeisti. Kitoj 
vieloj sužeisti septyni. Cicero 
mintinai sužeista vienas. Lie
tuviškų pavardžių nematyti.

100 molų iš mažučio kaimelio 
išaugęs į penlklą pasaulinio di
dumo miestą su 3,250,000 gy
ventojais, vis labiau plečiasi. 
Pietų valstijų pramonė vis la
biau nauda savo marke tą Chi
cagoj: taip antai Texas gyvu
lių prekės, Oklahomia aliejaus 
laukai, Louisia.ua medvilnė, 
Arkansas Missourį ir Kaupais 
auksiniai javai. 'Mainams Chi- 
caga teikia toms valstijoms sa
vo pramones gaminius; trak
to! illS ir (kitokias žemos ūkio 
mašinas, audinius, motorus, di
namas ir tuksiančių rųšių Iš 
savo įvairių faktorijų. Statyba 
vienu tik pereitu menesiu vir
šijo $67,557,500 sumą. Chicaga 
di2lb.au’ skaitoma spaudos cen
tru, ir per melus padariusi 

spaudinių už $339,123,104.
Audyklomis padarę $50,000,- 

000 vertės. Chicatgo daro ir ata
tinkamais išlaidas: taip antaii 
Lincoln Panko statybos progra
ma šiems melams yra $1,000,- 
000.

Tiltui per Chicago River 
prie Grand Avė. $10,000,000, 
“Big business”, kur tiek daug 
bedarbių ir menkai- apmokamų 
danibininkų. '

Graboriai 
w^www*^**<V**V!^*u^z>Z^Z*^****w>r**%^4**,*^**v******^**>*** 

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga^ ir ne
brangus todėl, kad ne
turime ifilaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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
O

Naujas būdas vaikų tė
vams surasti

Baladulžio 6 d. Chicagoj, 
Slovėną halei rastas 11 mėne
sių (kūdikis kurio tėvai ųeat- 
'•išaukė. Dabar vaikas nuga
bentas į policiją padaryti ran
kų ir kojų pirštų atspaudus, 
iš kurių butų gailimu surasti 
jo motiną. Mat, giminystės 
ženklai yra labai ryškus pir
štų bruoželiuose. Tad gali at
eiti laikai, tai ndbc vien tik
ruosius vaikų tėvus, bet ir mo
tinas pavyks surasti.

Gaisras Swift gyvulių 
skerdyklose

Vakar tuoj po pietų S\vift 
kompanijos trobesiuose kilo 
gaUlVt*, kuris smarkiai pradė
jo plėtotis. Iš visų miesto da
lių pribuvo ugniagesiai, ku- 
tiems pasisekė gaisrą sulaiky
ti. Tačiau apskaitoma, kad nuo
stolių visvien lat>o padaryta už 
apie $150,(MM).

(Japone tikrai nebe 
siseka

Ralph (’apone »aieštuolas pe
linį tą trečiadienį po to, kai val
džiai pavyko galutinai surinkti 
kaltinimų aipie jo apgaules tak
sų mokėjime. Rasta, kad Ca
pone padėdavo į bankus gry
nų pajamų iš “arkliu lenkty
nių" po $300,000 ligi $500,000.

Trys iš vieno degtuko 
neužsidega

Prie 95 gatvės ir Normai 
blvd. pereitą penktadienį lapo 
nužudytas automobilių pirklys 
E. J. Wolf. Liudininkai pra
neša malę i\Volfą su dviem vy
rais degant cigaretus iš vieno 
degtuko, ir po to už valandos 
Wolf rasta nušautas. Gaudomi 
dįu gongsteriai.

-----------—------------- ... ■ y ,i

Danai gina Chieagos 
garbę

Danįijos laikraščiai labai blo
giai aprašė Chieagos miesto gy
venimą, kaip kriminalo lizdą. 
Susirinkę 12,000 parašų Chi- 
cagos (danai pasiuntę Danijon | 
protestą, sakydami k:bd Chica
go yra Amerikos pramones, Ii 
leratųros ir muzikos centras, I

Karas musėlėms ir 
moskitams

C)alv. C. Bosvsfield skelbia 
pavasarinį karą ligos nešioto
jams musėlėms, moskitams ir 
kitokiems mažiems žmonių 
priešams. — Borax milčiukai 
užmušei musėlių pačius perus. 
Tam it ik ras gaminys calcined 
colemanite patartina kaip tin
kamesnė priemone musėlių pe
nams naikinti. iSu.au gūsio m s 
mugėms išvyti siūlomą >rečėp
las žuvies aliejaus * vieną ga
lioną, smalos aliejaus (oil of 
ta r) dki Uncijas, pennyroyal 
aliejaus 2 uncijas ir kerosi no 
vieną pantę. Mišiniu patepti 
suolus, slenksčius ir duris.

Moskitams geras išbaidyto
ms: Citronella aliejaus 1 un
cija, kumpam spirito 1 unc., 
ceda.ro aliejaus pusę uncijos.. 
Be to patai ia apšlakstyti šio
nas ir grindis kreozotu. Bet 
gyvenamiems namams tinka
miausia priemonė geri skrinai 
ir švarumas viduj, kad joki?, 
musė negalėtų viešėti ilgiau 

kaip iki akyla šeimininkė pa
matys.

Musu Chicaga giriasi
Col. R, Randolph rašo, kad 

Chieagos miestas per nepilnus'
-........ ■ ■ - - C l„ ■■■■■■■
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

ATT A.
JONAS BUDRIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14 d., 5:29 vai. va
kare, 1930 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Naumiesčio 
paran., Nausėdų kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 35 metus. 
Paliko dideliame nuliudime tris 
sūnūs — Bronislovų 23 m., Be
nedikta -0 m., Alponsą 14 m., 
2 seseris — Teklę Petkienę ir 
Agotą Minelgienę, 3 švogerkas 
— K. Maziliauskienę, I). Le
kienę ir M. Aitutienę, 6 švoge- 
rius — Jurgi Petkų, Vincenta 
Minelga, J. Maziliauski, P. Vil- 
čauski, Z. Leki, A. Aituti, anū
kus ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj dvi seserį — Magdalena 
Gerrpentiene, Julijoną Vika- 
rauskienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3256 South 
Morgan St.

Laidotuvės įvyks pirpiadięny, 
balandžio 21 d., 8 vai. iš ryto 
iš namu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten hus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Budriko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 
Sunai, Seserys, švogerkos, švo- 

geriai, Anūkai ir Gimines.
l .aiilotuve-e patarnauja gr. 

A. Masalskis, tel. Blvd. 4139.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—O--------

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Ofiso Telefonas Virslula 0030 
Rea. Tel. Van Buron 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Slde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro
—o------ -

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki lū

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iŠcgzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apd
ilusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio i nuo lO’ry'tft dki 1 po pietų

-----o-----

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

—O(—
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnąs 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, duso kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

------ Q------r

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 nagai sutarti

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

----- o-----

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai
Phone Canal 2118

Valandos: 6—8 vakaro
DR. A. L. YUSKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4193 Archer Avė.

Rezidencija: 
4193 Aruher Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310 
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

------ O-------
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IGN. J. ZOLP
•• * r ‘

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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

Tel. Keųwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Ląfayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
----- o-----

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tek Boulevard 787«

1 Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai, vak. 4
U e t u vės Akušerės

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albąny Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

______ Graborjai_______
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St, 

Tel. Victory 4038

Telephone Armitago 4415

A. E. H0FFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA 

l’ersamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia •
CHICAGO 

" ---------- - ■ ---- ----------
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 5203

1327 Sq. 49 Q

Telefonas
Cicero 3724

‘4>:r

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas diena 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Grabeliai ir
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

AkiųGydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARIU SPECIALISTAS 

- I —

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenųe 
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebekit mdno iškabąs
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Kuom 8,

Phone Canal 0528

,C -----------------

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868 
-------4)—,

■■ ■ . ............................—-------
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Waliace Street

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 ••

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidence Phone Hemlock 7691
J  ............................"■ ■' 1  .................................... ............ .... ..f.—— .1 ■■

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Com. North Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASTLTATTSK A S)
ADVOKATAI 1

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0502

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Hątated Street 
CHICAGO, ILL.

•—,    — - R*,— !■ p  

Phone Boulevaj’d 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 Ą. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Eąst 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

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
J27 N. Dearborn St.

Room 298
Tek Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 595t 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatoinis 

-------O—

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2123 West Marųuette Rd, 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Eros- 
peot 1880. NedčHoinis tik pagal su
tarti.
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A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaųkee Avenųe, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S’t., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmie.styje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cort Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek įlydė Park 3395 -----

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South AąĮilund Avenue 
Ant Zaleskio Apliekos 

CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Reosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO 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, 
Kez. Telephone Plaza 3202

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 63»0 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

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

CHIRURGAS’ 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tek Cąnal 1713-0241 
Valandos: PanedČliaks ir Kctvergais 

3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 
Petnyčipmis 1 iki 6 v. v.

Tel. Randolph 5180
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Blds«

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30—4

Vakarais 2221 W. 22nd Slroąt 
(Su A<lv. John Kuchinsku)

Vai. 5-8; ser. ir pėt. b-6. tel. Canal 1542

Louisia.ua
ceda.ro


r

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. ir 1 vokiečio. Trys namai su
degė prie 3 Uos, tarpe I lalsted

n
Ambuirn, vienas prie Union

NAUJIENOS, Chicago, III.
. .................................... . I ' ■ ■..............—

North Side
Motina irgi norėjo 

nusiskandinti
I Chicagos Lietuvių Draugijos 

S. P. susirinkimas. — Dr. 
S. Biežo paskaita

Iš gailesčio savo dukters

Praeitą nedčldienj, balandžio 
13 d., apie 2 vai. po pietų no
rėjo nusiskandinti p-nia Januš
kevičienė, kuri gyvena adresu 
.3327 So. I lalsted St. Jos duk
ters Bronisės kūnas buvo ras
tas Lyons kanale, balandžio 5 
d. Motina bandė skandytis prie 
35-4 os ir Barine kanalo, bet 
praeiviams pasisekė ją sulaiky
ti. Priežastis, gailestis duk
ters.

Gaisrai Bridgeporte
B idgeporte pradėjo .plėstis 

gaisrų epidemija, retai yra die
nų, kad nebūtų gaisrų. Pra
eito antradienio rytą sudegė 4 
namai — iš jų trys lietuvių

Lietuviams 
Svarbu

Poras dienų atgal buvau nu
vykęs Northsidėn. Eidamas 
Wabansia Avė., prieš pat šv. 
Mykolo bažnyčią, žiūriu yra 
puikus bučernės ir grosernės 
storas — pridėta daug kilbasų, 
palengvicų ir kitokių maisto 
dalykų iš Lietuvos. Einu vi
dun, nugi sakau ar šitos visos 
dešros iš Lietuvos? “Taip”, 
mandagiu balsu atsakė jauna 
gražiau atrodanti moteriškė. Aš 
tuoj kiek pasipirkau lietuviškų 
dešrų ir kitko ir leidaus namų 
link. Vėliau sukviečiau buri kai
mynų. kad lietuviškos mėsos 
paragavus. Visi sutikome vien
balsiai, kad iš Lietuvos visokia 
mėsa yra daug gardesnė, o 
ypačiai šita mėsa buvo nepa
prastai gardi, tikrai tinkama 
lietuviškam skoniui.

Aš patarčiau visiems lietu
viams, o ypačiai Northsidie- 
čiams atsilankyti pas p. Wm. 
Nausėdą, 1645 Wabansia Avė. 
Jis čia užlaiko* visokiausios mė
sos iš Lietuvos. Mėsa nepapras
tai gardžiu skoniu. Mano drau
gai, kurie sykiu su manim val
gė lietuviškos mėsos pietus, nu
sitarė visi važiuoti pas p. Nau
sėdą pasipirkimui mėsiškų da
lykų iš Lietuvos, o ypačiai ar
tinantis Velykoms reikia pada
ryti atgavėjimą su lietuviškoms 
dešroms, kurios yra atvežtos iš 
Lietuvos ir gaunamos pas p. 
Nausėdą, 1645 VViabansia Avė., 
prieš Šv. Mykolo Bažnyčią — 
lengvus suradimas visiems.

Su pagarba ,

JOE WASKE.

(Apg.)

Antradionj, balandžio <8 d., 
Masonic Temple svetainių Chi
cagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos turėjo susi
rinkimą. Susirinkime Lipo pri
imta keletas naujų narių; taip
gi paduota kelios aplilkacijos.

š’lvs metais draugija rengia
usi prie savo pikniko, kuris 
i įvyks nedėlioj, gegužės 25 d., 
Jus tire Pa.rk darže, prie 'Pau
liškų Kapinių. Jeigu pasitai
kins graži diena, tai neria abe
jonės, kad 'piknikas bus sėk
mingas, nes draugija turi apie 
aštuonis šimtus savo i varių ir 
j)ie visi norės atsilankyti iir 
smagiai praleisti laiką tyrame 
ere. šiame susirinkime finan
sų komisija išdavė raportą 
apie draugijos finansus. Dr. 
A. Montvid, kaipo finansų ko
misijos narys, išdavė gana pla
čią atskaitą, iš kurios visiems 
buvo aišku draugijos sekmin- 

' gas augimas. Draugijos turtas 
j siekia $19,000. Aptarus bėgan
čius draugijos dalykus, Dr. S.

I Biežis kaipo draugijos dakta
ras pasakė gražią prakalbą 
iiipie sveikatos dalykus. Dr. Bie- 
žio prakalba visiems patiko ir, 
kaip teko girdėti, ndkurie na
riai net didžiavosi, prigulėda
mi prie draugijos, kurioj rain- 
dasi didelis skaičius garbingų 
profesionalų.

Bijūnėlis per radio
Kaip jau ne kartą teko pa

stebėti, Nortbsidėj jau keli me
tai kaip gyvuoja vaikų drau
gijėlė “Bijūnėlis”, kuriam pri
klauso skaitlingas būrys North- 
sidės vaikučių. Savo pamokų 
sezone surengia gražių vaka
rėlių. Kaip |e.'ko girdėti, tai 
Budnikas padarė sutartį su 
“Bijūnėliu” dainuoti per radio 
programą ketverge, balandžio 
17 d. Patartina visiems užsi- 
statyti radio ir pasiklausyti 
“Bijūnėlio” programo. Mano 
supratimu, tas Budrike puikus 
sumanymas skleist lietuvių jau
nuolių balsus 'tarpe Chicagos 
plačios visuomenės yra tikrai 
pagirtinas.

Morning Star Kliubo 
Balius

Morning Stiar kliubas ren
giasi prie savo baliaus, kuris 
įvyks šeišitadienį, gegužės 3 d., 
Wicker Pairk svetainėj. Taigi 
northsidiečiai turės smagų pa
silinksminimą.

— X. š.

važiuoja sau gražių rūbų pa
sisiūdinti arba inusiipirkli.

G. (’. Burba gyvena Ame
rikoje jau 18 metų, o nuo 1915 
metų įsteigė savo biznį ir pa
sek miegai jį veda. Jo krautu
vė Burba Cloak Shop, 321 I 
So. Ilalsted St. — yra moder
niškai įrengta. Dabar prieš Ve
lykas jo krautuvė yra pilna 
Įvairiausių moterims ir mergi
noms suknelių, sijonų, drošiu 
ir 1.1. Visi tavorai yra nau
jausios mados ir gero mate- 
riolo.

Moterys ir merginos, norė
damos gražiai pasipuošt i Vely
koms, nueikit Į Burbos krau
tuvę ir inusipirkii't sau tinkamų 
ir gražių rūbų. — A.

Laiškai Pašte

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Įtei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
<low” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta.’ Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

3674 iLculensks, M N
3679 Patelis iMax

2 Barduckias Jon P
8 Carlbora Jomantene

10 Dauniene Julia
23 Gusitis Jonas
29 Jonaitis Anton
32 Kaziakeviczus Jos.
33 Knizeris .Toscph
38 Ku drausk u i. K
39 Loosauska Teofilius
46 Nicaijus Jonas
60 Simko IMikulas
63 Stukas Emma
65 Sulkis Povilas
66 S uk u ris Surija
67 Szjnrkus A
76 Vaitkevic Juozapas

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

f1" ■ «

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.
- *

SPORTAS
Požėla Chicaęoj

Pra elitą nedėldienį Karolis 
Požėla sugrįžo Chicaigon. Jis 
buvo nuvykęs nrt i New Or- 
leains. Reikia pasakyti, jog jis 
per visą žiemą važinėjosi 
įviairius Amerikos miestus. 
Sunlku butų surasti kitą lokį 
ristiką, kuris butų tiek popu
liarus, kaip Požėla. Visur žmo
nės mėgsta matyti jį ritantis.

Chicagoj Požėla pabus vos 
vieną savaitę; 'tuoj po Velykų 
jis ir vėl išvažiuos po plačią
ją Ameriką vendravoti.

Kliubai rengiasi
Kaip jau buvo minėta, ba

landžio 25 d. Marguelte Par
ko bažnytinėj svetainėj (68 ir 
Washlenaw Avė.) įvyks gal. į- 
domiausios šio sezono ristynės. 
Grumsis, Jaip sakant, už gar
bę du kliubai: Roselando kliu
bas su Bridgeporto Universal 
k Ii ubu. Kaip vienas, taip ir ki
tas kliubtas. turi gerų ristikų, 
kurie nuolat treniruojasi.

O prie viso to dar risis ir 
Denis Bložis, kiuris, taip sa
kant, yra nepriklausomas, t. 
y. nepriklauso nei vienam nei 
kitam kliubui. Risis jis su di
deliu ir tvirtu vokiečiu Bill 
Berk. Tas Bill sveria apie 220 
svarų. Taigi itai bus tikras Blo
žių gerumo išbandymas. Jei jis 
įveiks vokietį, liai tąsyk vi
siems bus aišku, kad jis yra 
geras ristikas. — N.

PRANEŠIMAI
Huniboldt Purk Lietuvių Pol. Kliu

bo mėnesinis susirinkimas jvyks ket
virtadieny, balandžio 17 d., naujoj 
svetainėj Alniira Simmans Parke, 
prie Hancock St., tarp Wabansia 
avė. ir North avė. Pradžia 7:30 v, 
vak. Narius ineldžiu dalyvauti.

A. Walskis4 sekr.

Birutės choro pamokos įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage 
parko salėj. Visi choro dalyviai bū
tinai pribukit laiku. —Valdyba.

Class Health Institute
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.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS’, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Trečiadienis, balan. 16, 1930

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrirhta — I 
tokios rųfiles. 

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Cbicaro Avė.

Brunewick 7187

išradimai vi-

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALFA ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianu Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockvvell Street 

CHICAGO
-------0-------

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

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

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

Tel. Brunswick 9131 t -----o-----

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojant

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

O------

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Help Wanted—Malė

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniąi

BUČERNfi ir grosemė tarpe lie
tuvių ir svetimtaučių apigardoj, už 
cash arba mainysiu ant mažo namo. 
1302 W. 103rd St. Tel. Beverly 2302.

-------O-------
REIKALINGAS barberys vakarais.

Atsišaukite greitai.
4500 So. Marshfield Avė.

REIKALINGAS siuvėjas prie ko- 
stumeriško darbo.

2537 W. G3rd St.

PARDAVIMUI kampinė grosernė 
ir fixturiai. 4 šviesus kambariai 
pagyvenimui. Renda $45.00. Mau
dynė, gasas ir elektra. įsteigta 4 
metai. $800 cash.

1377 E. 70 St., 
kampas Dorchester Avė. 

Tel. Midway 1572
10% KOMISO

Parinkčiausias konservatyvis ir 
saugus investmentas dėl Chicagos 
labiausia kritiškų lietuvių. Neša 
8%. Jsigyvenusi Vietos Finansinė 
korporacija. Specialia bonus mo
kamas dėl žmogaus su klientais. Pa
siūlymas aprybotas. Atsišaukite 
tuojaus, 9 iki 12 vidurdieny.

M R. GOTTSCHALK 
215 W. Randolph St., 

5 floor

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tesen; geri fikčeriai, geras biznis; 
pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 3724 So. Halsted St. Tel. Yards 
1354.

----- O ■ —

PARDAVIMUI pigiai Chilli Par- 
lor. Priežastis — apleidžiu miestą. 
Stella Bockienė, 7521 Belmont Avė.

REIKALINGAS pardavėjas nau
jų Fordų. Geros sąlygos. Kedzie 
Archer Motor Co., 4391-93 Archer 
Avė..

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių skudurų sor- 
tuotojų moterų dėl skudurų šapos. 
Kreipkitės Peoples Iron and Metai 
Co., 5835 S. Loomis St.

REIKALINGA stenografė ir tele
fono opereitorė. Atsišaukite tuojaus. 
Kedzie Archer Motor Co., 4391-93 
Archer Avė.

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highwfp\ ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. 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 ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Darbas nuolatinis, dienomis. Geras 
mokesnis. Kreiptis 3457 So. Halsted 
St.

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.

PAIEŠKAI! moteries prie namų 
darbo. P. Pučkorius, fotografas. 928 
Warren Avė., Downers Grove, III, 
Telephone Downers Grove 1104.

Miscellaneous 
įvairus ,

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Exchange—Mainai
NAUJAS 3 flatu namas North 

Saidėj, 3 po 5 kambarius, mainy
siu ant grosernės, bučernės, su na
mu ar be namo, gausite tikrai ge
rą dylą.

2892 Archer Avė.
2 lubos iš užpakalio

Real Estate For Sale
---

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

A. GRIGAS & CO.
8114 So. Halsted St.

Victory 4898 
Chicago, III.

Bridgeportas
Burba Cloak Shop, 3214 So. 

Halsted St. turi naujų ir pui
kių moterims rūbų Velykoms

Bridgeporto ir kitų kolonijų 
lietuviams G. C. Burba yra jau 
nuo seniai žinomas kaipo ge
ras siuvėjas moteriškų rūbų. 
Jis visą savo amžių yra siuvė- 
jas-ek&pertias. Daug yra mote
rų, kurios vie>n tik pas Burbą

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,

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,

Financial 
________ Finansai-Pąskolos_______ 

AR NORI PINIGŲ 
ANT PIRMU MORGIČIŲ? 

Skolinant pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%. 

Kreipkitės i 
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr. 
809 W. 35 St • ----o----

______ Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

A KARTTTT.TS savininkas Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua h 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.—O-----

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

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

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

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

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. jįęra 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- 
steiko, 902 W. 38 PI. Phone Yards 
0388.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Balandžio 15 ir 16

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Street of Chance”
Įdomus veikalas

Dalyvaujant
WILLIAM P0WELL

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
“Night Owls”

Kalbančios iinioa.

CLASSIFIEO ADS.
* .....................-......... .t

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. II <L.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMAT’O

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

SCHOOL 
2040-42 Wkshington Blvd.

Paskolos suteikiama 
į viena, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

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

TIK PAGALVOKITE
1) 5 kambarių namas 7 metų se

nas ant loto 50x123, netoli Kedzie 
ir 107 gatvės, tiktai $2,800.

2) 2 aukštų po 3 kamb, fornisu
apšildoma, cementini” blaksų rezi
dencija, lotas 371Ztxl25, 1 morgičius 
$2,000, kaina $4,800, netoli 63čios ir 
Hamlin Avt. i

3) 120 akrų farma clear, verta 
$14,000, netoli Westville, III., mai
nytų ant nebizniavo namo Chicagoj 
su mažais morgičiais. Ant farmos 
duotų morgičius.

4) Daug kitų bargenų kaip “Cot- 
tage” taip ir bizniavų namų.

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

BISKĮ vartoti augštos rūšies karai 
visokiu išdirbysčių

Edward Chemauskas, Jr. 
1900 S. Union Avė. 
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

ST. MARTIN PARAPIJOJ
Bargenas. Reikalingas kiek pa

taisymo. 2 flatai, 5 ir 6 kambarių, 
eonerete blocks pamatas. Elektros 
šviesa, parcelianę maudynės. Ran
dasi 5624 Princeton Avė. Kaina 
$4,900. Išmokėjimai.

MARTIN
230 W. 63 St. Tel. Englewood 1600

Furniture & Pianos

Personai
Asmenų Ieško

PRAŠOME kas žinote iš giminiu 
Amerikoj pranešti kur gyvena, ar 
kur žuvęs Jonas Lukošius, ar pats 
atsiliepkit. Jis pirmiau gyveno pas 
Latožų Stanislovą ir Benediktą Zieg- 
ler, III., Box 444. Turiu svarbų rei
kalą dėl ukes. Brolis Kazimieras Lu
košius, Eržvilko paštas, Lenkčių kai
mas, Lithuania.

DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

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

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

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

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vieno, ar dviejų vaikinų ar merginų, 
su valgiu ar be valgio. 4155 So. Al- 
bany Ave.2-ros lubos,

SOUTH SIDE BUNGALOW 
už dideli sutaupimą

5 dideli šviesus kambariai, naujai 
dekoruoti, jaukus ir švarus, šis na
mas yra beveik naujas ir yra par
duodamas už kainą, kuri tikrai i 
trumpą laiką parodys didelį pelną.

Randasi 5537 S. Trumbull Avė., 
greitai augančiame lietuvių distrik- 
te; mokyklos, bažnyčios, busų ir 
Kedzie Avė. gatvekarių transporta- 
cija. Garu šildoma, visi pagerinimai 
suvesti ir užmokėti. Piano baigimo 
medžiai, cedar išmušti klozetai, gra
žiai ištaisytas lotas.

Savininkas NĖRA statytojas ir 
NĖRA real estate biznyje. Greitas 
pardavimas yra būtinai reikalingas. 
Priimsiu $8250 su $500 įmokčjimu, 
arba jei jus turite dauiriau pinigų, 
kaina bus sumažinta. JUS TU RITĖ 
VEIKTI DABAR. Telefonuokit tuo- 
jaus. Mn Bagdonis, Central 48941


