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Socialistų Internacionalas 
prašo gelbėt Rusų socialistus
Atsišaukime i Amerikos darbininkus pra

neša apie žiaurų ir nepaliaujamą bol
ševikų terorą prieš socialistus Rusijoje

lįstų, kentėjimai yra tiesiai ne
aprašomi, sakoma atsišaukime. 
To nežiūrint, rusų socialistai 
savo didvyrišką ir istoriškai 
reikalingą kankinių kovų tęsia 
toliau. Jie pasilieka ištikimi šar
vo socialistiniams idealams, iš
tikimi viso pasaulio darbinin
kų judėjimo idealams.

Atsišaukimas baigiamas šiais 
žodžiais:

“'Didvyriški socialistų kovo
tojai Rusijoje turi teisės lauk
ti, kad visi, kuriems rupi dar
bininkų reikailaii, kuriems rupi 
demokratija ir socializmas, 
juos remtų ir jiems padėtų. 
Savo atsišaukimų mes siunčia
me laisvos Amerikos darbinin
kams ir socialistams, pražydai 
mi teikti pagalbos 'tiems, ku
rie, nežiūrint baisaus teroro, 
visa savo sielai ir pasišventimu 
kovoja dėl laisvės.”

Be kitų, atsišaukimų yra pa-

[ Atlantic and Pacific Photo j

Chicago. — Elinore Olmer, kuri per du metu nudavė berniuką 
ir dėvėjo vyriškus drabužius

Socialistų Internacionalas, ben
drai su žymiausiais rusų ir ki
tų kraštų socialistų vadais, iš
leido atsišaukimą į Jungtinių 
Va'lsityibių <tarbinin>kus, socialis
tus ir kritus laisvės judėjimo 
simpatizuoto] ūš, prašydamas 
pagalbos žiauriai sovietų vald
žios persekiojamiems socialis
tams 'Rusijoje.

Atsišaukime Socialistų In
ternacionalas primena Ameri
kos darbininkams tą liūdnų fak
tų, kad teroras prieš socialis
tus sovietų Rusijoje, kuris be 
paliovos tęsiasi jau daug me
tų, virto taip paprastu apsi
reiškimu, kad pasaulis paliovė 
dagi kreipti į jį dėmesio. Nie
ko nebestebina tas keistas fak
tas, kad komunistai, kurie vi
sur reikalauja sau neribotos 
laisvės, begėdiškai trempia po 
kojų dagii elementariausias 
žmonių laisves ten, kur jie pa
tys laiko valdžių savo ranko
se. Žiūrima kaip į normalų ap
sireiškimų i tai, kad socialis
tai, kurie visur reikalauja lais
vės, dagi komunistams, butų pa
čių komunistų žiauriausiu bu- 
du persekiojami krašte, kur ga
lia yra komunistų rankose.

Bolševikų teroro aukų, socia-

Indų nepriklausomy-Senatas linkęs pri- 
bės šalininkų nėra- imt bilius bedar- 

mumai didėja biams padėti

Byrdo ekspedicijos da
lis atvyko j Panamą Lietuvos Naujienos

Muštynėse su policija ir ka
reiviais Karachi vienas as
muo užmuštas, daug kitų su
žeisti

KARACHI, Indija, bal. 16.— 
Šiandie čia buvo riaušių ir muš
tynių su policija, per kurias 
vienas asmuo buvo užmuštas k’ 
daugiau kaip trisdešimt kitų su
žaloti, kai kurie pavojingai. Su 
pagalba indų kareivių, policija 
demonstrantus išsklaidė ir ke
letu jų vadų suėmė.

Dokų darbininkai ir šlavėjai 
metė darbų

Protestui dėl šešių naciona
linio Indijos kongreso vadų 
suėmimo, dokų darbininkai ir 
šlavėjai šiandie paskelbė sitrei- 
kų.

Suimtieji nacionalistų vadai 
kaitinami dėl dalyvavimo Ma
hatmos IGandbi paskelbtoje ci
vilio priešinimas Anglijai kam
panijoje.

Kartu policija padare kratas 
nacionalistų stovykloje ir dvie
jose spaustuvėse ir suėmė kny
gas, plakatus ir vėliavas.

SORHS.
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gali būt daugiau lietaus; 
truputį šilčiau; stiprus rytų ir 
pietų rytų vėjai. J

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 10° ir 430 F.

Šiandie saulė teka 5:08, lei
džiasi 6:32. Mėnuo teka 11:53 
vakaro.

srirašę: Karlas Kautskis, Ed
vardas Bernšteinas, Emilis Van- 
dervekle, Žanas Longetas (Lon- 
guet), Arturas Krispienas, Ra- 
failas Abramovičius, Morris 
Hill(|uitats, Fiodoras Danas, 
Aidksandras Potresova-s, Vik
toras černovas, Aleksandras 
Kerenskis etc.

WASHINGTONAS, bal. 16. 
— Demokratai ir republikonai 
senate paskelbė politines pa
liaubas, sutarę priimti senato
riaus VVagnerio pasiūlytus bi
lius bedarbių interesais.

Vienu senatoriaus Wagnerio 
bilium numatoma sukurti 154 
milijonų dolerių “emergency” 
fondas, kuris butų pavartotas 
viešųjų įstaigų statybai krašn 
te, užėjus nedarbui.

Antru bilium numatoma į- 
steigti Darbo departamente tam 
tikras biuras, kuris rinktų tik
ras statistikos žinias apie ne
darbą visame krašte.

Tuos bilius remia ir vyriau
sybė, dėl to manoma, kad jie 
bus kongreso priimti.

/
Skandinavijos kraš
tai panaikina pas- 

portus
OSLO, Norvegija, bal. 16.— 

Stforvegijia., Švedija ir Danija 
tiek kitlkita pasitiki, kad pa
naikina visokią pasportų kon
trolę taip savęs. iPaspartų bus 
reikalaujama >tik iš asmenų, 
atvykstančių iš ne Skandina
vijos kraštų.

10,000 darbininkų liko 
be darbo medžio įmo

nei sudegus
MANILA, Filipinai, bal. 16. 

— Cadize, Negros provincijo
je, gaisras sunaikino Insular 
Lumber kompanijos medžio plo
vyklų, vieną didžiausių įmonių 
Filipinuose. Del jos sudegimo 
apie 10 tūkstančių darbininkų 
liko be darbo. Materialiniai 
nuostoliai siekia apie 750 tūk
stančių dolerių.

Sovietų pasiuntinys 
atsisako grįžti į

Maskvą
STOKHOLMAS, Švedijai, bal. 

16. — Svenska Dagbladet šian
die pranešė, kad akredituotas 
Stokholme ir Helsinky sovietų 
laivyno a B ache, Sobolcvas, ga
vo iš Maskvos įsakymų Ituojau 
grįžti namo, tačiau Sobolevas 
atsisakęs įsakymo klausyti. Jis 
ketus prašyti švedų vyriausy
bę leisti jam pasilikti Švedi
joj kaip politiniam emigran
tui.

Paminklas Želiabovui, 
kur buvo užmuštas 

Aleksandras II
LENINGRADAS, bal. 16.— 

Prisikėlimo soboras, pastatytas 
vietoj, kur 1881 metais buvo 
revoliucini nko bombos sudras
kytas caras Aleksandras 11, da
bar bus nugriautas, o jo vie
toje pastatytas paminklas Alek
sandrui želiabovui, nuo kurio 
bombos caras žuvo.

Salė tik puspilnė publi
kos; Šaliapinas atsi

sakė dainuoti
BELGRADAS, J ugoslavijai, 

bal. 16. — Belgrado spauda 
šiandie stipriai duoda vėjo Fio
dorui šaliaipinui, garsiam rusų 
basistui, kuris vakar, atvykęs 
į koncerto salę ir pamatęs, kad 
auditorija* tik puspilnė publi
kos, atsisakė dainuoti.

Susirinkusi publikai, išgirdus, 
kad šaliapinas nedainuos, pa
reiškė savo protestą .pikta de
monstracija.

Susekė slaptą bombų ir 
granatų dirbtuvę

LIMA, Peru vija, bal. 16.— 
Policija čia susekė slaptą dirb
tuvę, kur buvo gaminamos 
bombos ir rankinės granatos. 
Keletas asmenų areštuoti.

Francijos parlamentas 
priėmė biudžetą

PARYŽIUS, bal. 16.—Abudu 
parlamento rūmai, senatas ir 
atstovų butas, šiandie galuti
nai priėmė vyriausybės pateik
tų biudžetą.

Akmeniu įšovė am- 
basadon komunistų 

reikalavimą
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

16. — Paleistu akmeniu šian
die buvo išmuštas čia Brazili
jos ambasados langas.

Prie įlėkusio vidun akmens 
buvo pririštas raštelis su rei
kalavimu, kad Brazilija ipalei- 
Stų iš kalėjimo suimtus komu
nistus.

Kadangi ambasadorius dabar 
yra Rio de Janeiro, itad jo pa
vaduotojas ituojau kreipeisi j 
policijų, prašydamas apsaugos 
nuo tolesnių panašių bombar
davimų.

Adv. Boyden, bostonie- 
tis, skiriamas Ha- 

agos tribunolan
VVASIMNl STONAS, bal. 16. 

— Jungtinių Valstybių atsto
vu nuolatiniame IHaagos arbi
tražo tribunole prezidentas 
Hooveris paskyrė Rolandų Boy- 
denų, Bostono advokatą. Jis 
paskirtas vietoj rezignavusio 
Charleso E. Hiugheso, dabar 
Vyriausio Jungtinių Valstybių 
teisėjo.

Pasirodė ne tas, kurio 
norėjo, bet vis tiek 

sumušė
____________________________ I

KANSAS CITY, bal. 16. — 
Trys ginkluoti vyrai pagrobė 
čia Joaną Aldenų, 24 metų am
žiaus, įsitraukė j savo auto- 
moibilį ir išisigaibeno užinnies- 
tin. Čia jie sustojo ir liepė Al
donui lipti laukan iš mašinos.

“Hey, this is not the rigbt 
guy!” vienas grobikų sušuko.

įtūžę, kad jų pagrobtasis bu
vo ne tas, kurio jiems reikė
jo, jie sumušė Aldenų ir, pa
likę ji laiike, nudurnė savais 
keliais.

Anglijoj bedarbių skai
čius truputi sumažėjo
LONDONAS, bal. 16.—Dar

bo departamenitoi paskelbtos sa
vaites žinios apie nedarbo pa
dėtį krašte rodo, kad) praeitą 
savaitę buvo 1,073 bedarbiai 
mažiau, nekaip užpraeitą sa
vaitę. Viso bedarbių Anglijoje 
yra 1,676,400.

B ALBO A, iPanama, bal. 16. 
— Garlaiviu C. A. įLarsen į 
Panamą atvyko antarktinės 
Byrdo ekspedicijos dalis — aš- 
tuoni žmonės, ari i dvejų me
lų pi r’eidę pietų ašigalio sri
tyse. Panamos Mieste jiems su
rengiąs iškilmingas priėmimas.

-   ■ ■> \

Žydai už lygias ara
bų teises Pales

tinoje
JERUZOLIMAS, bal. 16. — 

žydų* Brith Šalom draugija, ku
rios tikslas yrai sukurti taikų 
ir sandarą tarp žydų ir arabų 
Palestinoje, paskelbė m an i teš
lų, pareikšdama, kad Palestina 
neturinti būt nei žydų, nei arau 
bų valstybe, bet bendras abie
jų tautų kraštas, kur abidvi 
tūtos naudojasi lygiomis pilie
tinėmis, politinėmis ir socialio
mis teisėmis.

Policininkė mėgo my
luotis su vyrais, ne

teko vietos
NEW YORKAS-, bal. 16. — 

Louise Motz, viena gražiausių 
New Yorko policininkių ir te
roras vyrų, kurie užkabinėja 
moteris ir merginas, neteko po
licininkės vietos. Ji kaltinama 
dėl mylavimos su vyrais, dėl 
girtavimo “spykyzėse” ir imčr 
girnų sėdėti vyrams ant kelių.

TORONTO, Kanada, bal. 16 
— Vietos observatorijos seis
mografas šiiapdie įregistravo 
žemės drebėjimą, turėjusį at
sitikti 1,290 mylių tolumo nuo 
Toronto.

Peterhofas dabar bus 
darbininkų rezortas

LENINGRADAS, bal. 16.— 
Sovietų vyriausybė nutarė Pc- 
terhofą, caro Pellro Didžiojo 
prieš du šimtus metų pasta
tytą kaip vasarinę rezidencija, 
paversti darbininkų ir jų šei
mų rezortu. Numatoma pasta
tyti penkiasdešimt nuolatinių 
poilsio namų, įsteigti ‘dvidešimt 
pramogos centrų, maudyklų 
etc. darbininkams.

Peterhofas yra garsus savo 
puikiais palociais, fontanais, 
parkais, ežerais, krioklais, gro
tomis ir stovylomis.

Du franeuzų lakūnai 
žuvo jų aeroplanams 

susidūrus ore
CHATEAUROUX, Francija, 

bal. 16. — šiandie čia viršum 
miesto susidūrė, ore du kariuo
menės aeroplanai. Vienas jų 
nukrito žemėn ties rotuše, an
tras — varsną toliau ant vie
nų namų stogo, kuris tuojau 
užsidegė.

Abudu lakūnai užsimušė.

“Lindy” skris didele 
aukštuma iš Kalifor

nijos i New Yorką
LOS ANGELES, Gal., bal. 

16. — Lakūnais Charles A. 
Lindbergh ketina šios savaitės 
gale bandyti skristi iš Kali
fornijos į New Yorkų, visų ke
lių skrisdamas labai augštai. 
Kelionėj jis tik vienoj vietoj, 
IVjchitoj, Kan., sustos.

BLUFFS, III., bal. 16.—Kar
moj, šešias mylias nuo čia, 
trenkęs perkūnas užmušė jau
nų farmerį, Leonardą Ruhe, 23 
metų amžiaus. Jo sesuo Pau
lina, kuri greta jo sėdėjo ve
žime, išliko visai neužgauta.

Pabaltijo studentų 
marksistų konfe

rencija Rygoje
KAUNAS. (ILŽ). — Kovo 22- 

23 dienomis Rygoj įvyko Pa
baltijo kraštų studentų mark
sistų konferencija,

Konferencijoj dalyvavo lietu
vių, lenkų, estų, suomių ir lai
vių atstovai.

Iš Lietuvos konferencijon 
buvo nuvažiavę 6 “žaizdrinin- 
kai”.

Konferencijoj buvę gyvai 
svarstytas universitetų sude- 
mokratinimo klausimas. Be to, 
suvažiavimais pasisakė už tai, 
kad universitete butų įsteig
tos katedros Markso mokslui 
dėstyti.

Buvęs Latvių užsienių reika
lų ministeris Cielens konferen
cijoj padarė platų pranešimų 
apie Latvijos užsienio ir vidaus 
politikų.

Konferencijos dalyviai už
dėjo vainiką ant poeto Rainio 
kapo.

Nepraleisti ir politiniai klau- 
is'imai. Pavyzdžiui, konferenci
ja priėmė rezoliuciją prieš fa
šizmą ir politinius persekioji
mus Lietuvoj. (Priimant šių 
rezoliucijų lietuviai nedalyva
vo).

Centro komitetai! išrinkta 
iš visų valstybių po vienų at
stovą ir latviai 3. Mat, Rygoj 
centras.

Prašo paskolos
l Jkmorgės m iest o vai dyb a 

per savivaldybių departamentą 
pnaišo valdžios 100,000 lt. pa
skolos.

Prašymas busiąs svarstomas 
ministerių kabinete.

Bemotorio lėktuvo pi
lotas žuvo Reine

DARMšTADTAS, Vokietija, 
bal. 16. — Jo bemotoriam lėk
tuvui nukritus šiandie į Reino 
upę, netoli nuo Kuehlkopf sa
los, žuvo pasižymėjęs vokiečių 
gleiderių pilotas Johanncs Neh- 
ring.

Daug žmonių žudosi 
Austrijos sostinėje
VIENA, Austrija, bal. 16.— 

Prieš Velykų šventes Vienoje 
pasireiškė nusižudymų epidemi
ja. Vakar sostinėje šeši asme
nys nusižudė, o penkiolika ki
lų bandė nusižudyti.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

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

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

Pasiutimo liga 
Lietuvoje

šunės didžiausi ligos platinto
jai. 501 susirgimas. Keli žmo
nės apsirgo pasiutimo liga.

Artinantis pavasariui visuo
met plečiasi pasiutimo liga, o 
nuo tos baisios nelaimės apsi
saugoti tėra vienintelis būdas
— tai kova su palaidais šuni
mis. Remiiantis Sveikatos de
partamento Is'taitistiniaiis davi
niais 1928 m. visoj Lietuvoj 
buvo aprieta ir Parterio stoty 
skiepyta 501 žmogus. Iš tų 
501 žmogaus apriejimų šunims 
tenka — 451 žmogus, kiaulėms
— 7, katėms — 19, karvėms
— 10, arkliams — 3, telyčiai 
—1, vilkui — 1, žmonėms—7.

Kauno miesto ir apsikr. įre
gistruota 211 apr. t. y. apie 
40% visų apriejimų.

Nežiūrint Pasiterio st. skie
pijimų, keletas žmonių apsir
go pasiutimo liga ir mirė. Mat, 
per vėlai atvažiavo skiepytis.

Taigi, kovojant su pasiuti
mo liga, reikia kovot ir su pa
laidais šunimis. Del to šunės 
ir gaudomi. Kaune per metus 
šunų prigaudoma apie 800 
galvų.

Moterėlės neber a n d a 
“stebuklingo daktaro”

ROKIŠKIS. — Čia buvo pa
sklidę gandai apie vieną “ste
buklingą daktarą”, kuris gyve
nąs Biržuose. Iš musų padan
ges diaugiau kaip 90 moterų 
buvo nuvykę pasigydyti. Da
bar irgi tebevažiuoja, bet jo 
niekur neberandb'. Mat sako 
ma, kad policijia sutrukdžiusi. 
Jo “gydymo” paslaptis esanti 
ši: “Daktaras” rašęs raštų Po 
piežiuii. Popiežius atleidęs raši- 
tą Lietuvos valdžiai. “Tegydo 
šis žmogus Dievo galybe, jam 
nemaišykit”. Malt “daktaras” 
visas ligas “gydęs” žegnonc ir 
malda.

Dirbs plentą nuo Kau
no ligi Klaipėdos

Valdžia esanti nutarus dirb
ti plentų nuo Kauno ligi Klai
pėdos ir tam reikalui jau esą 
paskirti kreditai. Darijai busią 
pradėti šį pavasarį. Darbai pra
dėsią nuo Kauno per Baptus 
į Ariogalą. Šiemet manoma plen
tų padirbti lilk ligi Ariogalos.
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padavė

į paštą,

akimis

bernas, kad vyru bu-

b

*
Daug laiko prabėgo.

vėjas

bernas

— o ir šunų F

j žant audringiems vėjams pievas

— nešiandien

W. REIZNER
1833 So. Halsted St

ra n-j

$1.45

ne-
Dar

sudėtis. Tą turėda
mos išvengsime be- 
diskusijų ir politi- 
čia ne vieta.”

Ties 
garini n y 
r,ispiovė 
priklaupė

švilptels — sužydo mėlynai žalios žibu- 
kaž kas įgs: — lyg saR0

- palaukės tylą ke- įaĮ ryį tėviškės kloniuos pava- 
snipai pa- sarjs žydės — ir ištrauks ber-

Jonas namo — šilas

| šioj krautvėj užlaiko visokių rei
kalingų daiktų ir pigiomis 

kainomis.

. $1.45
. $1.90

skynė. Šūviai

stovėjo 
glėbiančią ugnį 
m 
m

pakelyje. Reikalaukit 
Ne tiek geras produk- 
neatlikti to paties.
of Magnesia” buvo J.

V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

) pasirodė. Artinosi —

isį demoną — krauju gys- 
suliepsnodavo. Jie ateis —

Slaptu 
rinki- 

Balsa- 
nariai, 
nebal-

daviniai yra

Slunkius' nudžiugo, rankas pa- j 
trynė, prišoko prie nukautojo 
berno.

- Namo, ministro laukt! —
sukaukė į žvalgybininkus. žvai-j

bininkas.
Bernas krito 

kas į užpakalį atmetė — revol-|

Hardware, Paints 
ir Wall Papers

JEWELL PAINTS
Jeigu reikalinga maliavų, popieros 
sienom ir vurnišiaus — geriausia 
vieta pirkti kur galite sukalbėti 

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

galionas .......................

laukė — negi pasislėps 
Ivane... Du šimtai žings-

— Fa i n 
tu...

Parėjo 
plaukus kedena, rita vėjo ban
gomis. ošti plaukuose rengias... 
Miške ošė ir graudžiai ir links
mai: visokios bangos ritos senio 
šilo darže. Pušys svirduliavo! 
— gal girtos jos

dygliuoti į širdį linksta, ir 
va temis raitosi — todėl ir

tėvo sienojai — 
s turi — todėl

Bernas ties grinčios sąspara 
akys įsmeigęs į visa 

iltos, bejaus- 
tamsu akyse — nieko

itysi. Tik širdį gal 
a bernui — ir 

plaukus drasko.
Kartais suvirpėdavo

Saldžias svajones pertraukė 
įėjus tarnaitė, kuri pranešė, 
kad kas tai norįs su juo kal
bėtis. Tuo pat momentu ji 
kambarį įpuolė aukštais, aptas-l 
kytais batais, uždusęs, žado ne-j! 
tekęs, kaimynines nuovados

Užpuolė.. Nudurė.. Jų būriai, 
bomba..— murmtelėjo dar kėlu 
žodžius ir sudribo kedėje. Di 
dėlių vargu Slunkius ištraukei 
dar keletą žodžių.

— Storulių viršininką nužu
dė?... Stakauskynėj ?... A, žinau 
aš paukštyčius, dar šiandien 
pasikalbėsim!... — švilptelėjo ir 
iš šoninių kampų ėmė rinktis iš
kreivotų fizionomijų tipai. Iš
tempę krutinės laukė pas duris; 
paliepimų.

—Į. Stakauskynę — trenkda
mas kumščia nušvokštė Slunkius.

Daug svajojo jodamas Slun
kius: sugaus maištininkus, 
ministras atvažiuos, paplekštės 
per petį — ir mirktelėjęs į sa
vo palydovus tarp išsikišusių! 
šonkauliu užkabins maža, ža
liam dugne kryžiuką...

Bernas tuo laiku permetė 
akimis parašytą laišką, 
gojo paryčiu į pašilę, 
piemenei...

— Nunešk, mergyte, 
nepražudyk, svarbus...

Mergaitė žydriomis
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ręs deitą su p. Bukšniu. Išva 
žiavome “Naujienas” užrašine 
ti. Gavome penkis naujus 
tytojus. Sriegtam keltini 
žadėjo vėliau užsirašyti.

Darbai po biski pradeda ge- puiku, ar ne?
reti bet vis dar toli-gražu nėra i
taip, kaip turėtų būti. Dirbtu
vėse šiek tiek daugiau gyvumo 
pasireiškia. Statyba irgi ge.-

O tuo tarpu aš gerai žinau, 
kad tas patriotas yra gimęs 
Lietuvoj. Sarmata taip daryti.

—Lietuvis.

žmonių organizacija, nepartinė, 
nepolitiška, todėl jos Pildoma 
Taryba turi būti ne< vienos sro
vės žmonių 
mi omeny, 
reikalingų 
kos, kuriai

Detroit, Mich
Visokių margumynų po biskį

skai-
pAsi •

Tai
Darbai po biskį pradedagybininkai keikėsi. — Po velnių, 

mes nukovėme, jis kryžių gaus, 
ir teisybė pasauly!

Slunkius įvilko berną į ratus, 
šautuvą užsikabino ant pečių, 
kojas pakišo po sėdyne. Arklius 

i pats varė. Dvi laimės panosė
je: du bernus sugavo: vienas 
karvę raguotą vedė ir ministrą 
norėjo nužudyt — kitas prieš
valstybinis gaivalas — baubas 

i apylinkės buvo. Kryžius tik
rai bus: ir vietą pataisė: tarp 
dviejų šonkaulių išsikišusių...

Vis labiau skubėjo Slunkius, 
kas kartą ministras gali atva
žiuoti, ir išvažiuos greitai: 
gi liksis nakčiai šiluos... 
pušys šakomis susiviję 
sprandą nusukti ministrui...

Pakeliui miškelį privažiavo. 
Ir ošia taip — lyg ne prieš gerą. 
Pakasė Slunkius storą kaklą — 
į šautuvą ant pasostės gulintį 
dirstelėjo.

— Nu, nakčia, velnias tau čia 
važinėtų.

Staiga, kaž kokia dvasia švys
telėjo iš užpakalio. Kaž kas 
sunkiu sutrenkė į sprandą — 
sprandas parvirto — vadžias iš
leido.

Bernas pakilo numirėlis.
— Dabar aš važiuosiu, tu gu

lėk ramiai!...
Bernas privažiavo miestelį, 

atkinkė kumelaitę, į šlaitą pa
leido... Virves pasiėmė, susilen
kė per pusę. Artinosi. Storas 
kaklas ašarojo, pasigailėt prašė 
— ir šonkauliai įdubo — nebus 
kur medaliui užkarti...

— Boba esi, tarė bernas, — 
nekarsiu kaip šunį, ir dešrų ne
darysiu...

Apjuosė storus lašinius, virvę 
permetė per gluosnio šaką, pa- 

. traukė. Storas uniformuotas berną pei- , . ... • * . . ,... . . . i gabalas pakibo virs plento,nhai visi , . . . , .I trumpomis storomis rankomis 
orą graibė, prunkštė.

Bernas tuo laiku kepurę pa
nų traukė. 

Prie stulpų dvi raudonas vėlia
vas iškėlė. Ir blaškėsi vėliavos 
šaly kolose, ir plevūščiavo šako
se...

Kas toliau buvo aišku: popie
čiu ministras atvažiavo, ir vir
vę nuplovė žvalgybininkai. Pa
baiga gan liūdna: tarp dviejų 
išsišakojusių šonkaulių medalis 
nekabojo — tik juodas įdubi
mas tuksojo.

Vėliavos ilgai dar gluosniuos

, _ . i kreipė ir pagrioviu namais uzverte bernas!
is, atsigrįžo į mišką, nli-

Išsitraugė degtukus, 
pabučiavo pirkios* 
)egtukai sučirškė.

Molina vėjo vairuojama liepsna
blykčiojo. Pakišo bernas lieps-
ną ir šiaudų
durnais virto
liepsna ir koj

čaižė raudonais lie-
ią — vis didesniais 
>. Eyg pypkę senis

klotu
bernui

Baigė liežuviai liepsnoti. Miš
ko degėsiuos ugnelės klajojo.

— Gaila, tėvas sprandą at
laužęs sienojus vilko — sūnūs

Bernu•
kapus puošė ankstyvam pavasa
ry sužydusios melsvai žalsvos 
žibutės...

O bernai vis ėjo į šilą — ir 
šautuvus išsinešė...

Ir miškuose ant žalios velė
nos susisėc^ę — kumštis spau
džia, kad pavasaris paskubėtų 
tėviškės kloniais — kad arklius 
ištraukti — ir purent dil^įely- 

nais apsėtus dirvonus!...
Iki pavasaris ateis — žilam 

šile susiėję kumštis spaudžia, ir 
guodžias šautuvams bekal
biams...

Ant žuvusių bernų kapų, čai-

nai arklus dirvonų surakin
toms krūtinėms vaduoti...

— T; Valutis.
Kaunas, 1929-VI-15 d.

Iš miško šuktelėjo: 
kitam gale. Pievomis 
nukniaukė — 
Ii šūviai peri 
mišk
bailiai šaudykles atkišę. Bernas 
ramiai 
pelenų 
nių teskyrė vienus nuo kitų.

Pasiduok — šuktelėjo iš-l 
kreiptos figūros.

— Norėtumėt, žalčiai, — aki
mis bernas perkūnus leido. 
Švystelėjo revolveris žvilgąs, 
naujitėlis — bernas šuoliu me
tėsi j kraštą, revolveriu kelią 

krūvon susivijo.

Vietos SLA. kuppos narių 
susirinkimas įvyko sekmadieny 
balandžio 13 d. YMCA name. 
Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkas p. Br. Vedeikis ir 
pranešė, kad šiame susirinki
me, be kitų SLA reikalų, yra 
specialiai reikalai, — rinkimas 
(balsavimai) Pild. Tarybos ir 
delegatų j SLA Seimą. Todėl 
paprašė narių neišsiskirstyti li
gi nebus užbaigti visi kuopos 
svarbus reikalai. Narių susirin
kime dalyvavo apie šimtas, ta- 
čiaif toli gražu ne visi, nes kuo
poje yra 198 nariai. Nesiran- 
dant naujų narių, priėmus nau
jai prisirašiusius ir atlikus ki
tus reikalus, prieita prie svar
biausių reikalų, — balsavimų 
Pildomos Tarybos ir delegatų 
rinkimo.

Pild. Tarybas rinkimo 
pasekmės

kitose SLA kuopose, 
musų kuopoje yra pus- 
komunistų. Visi jie su- 
ir vienoje salės daly su-

16, 
2, 

81, 
78, 
21, 
12, 
80, 
19,

“Naujienų 
rų žmonių, - jie gerai

šeimynoj yra ge 
pavaiši

na ir užsiprenumeruoja laikraš- 
Manc ir vėl 
ė namo va 

ii1 daugiau 
’aičius. P-ni

ti visiems metams. »
uis paišivci 

Radome
ponus Šatu 
me yra gera dainininkė 

j ir turi labai malonų balsą. Tik
rai smagu klausytis jos daina
vimo. Ji pasižadėjo įstoti į 
“Naujienų” šeimą.. Puiku, nes 
savo tarpe turėsime gabių dai
nininkių. Tmiu pastebėti, 

! žymi musų dainininkė p-lė 
j Žukauskaite jau yra naujienie- 
tė.

L i n k šm ai b e s i šnek uči uodam i 
pasi valgome ir gardžios’ vaka

rienės. Ypač gardi buvo ko-e- 
liena. Turėjome, žinoma, ir mu-

Kaip 
taip ir 
lūžinis 
sirinko 
sėdo. Kuopos pirm. B. Vedeikis
paskyrė narius išdalinti balsa
vimo baliotus, kas ir buvo pa
daryta. Balintai išdalinti, bet 
pirm balsavimo komunistams 
rūpėjo šiek tiek savotiška pro
paganda, —agitacijos vedimas 
už komunistų partijos kandida
tus į SLA Pild. Tarybą, todėl 
jie per savo vadinamą “floor” 
lyderį Gudaitį ir padaro pirmą 
šūvį atakuoti dabartinės Pild. 
Tarybos narius kandidatus. Bet 
staiga gavęs balsą kitas narys 
Mašiotas (katalikų srovės) pa
reiškė, kad politikai čia ne vie
ta, nariai turi savo nusistaty
mą ir lai balsuoja už tuos kan
didatus, kurie jiems patinka.

Kyla ginčai ir diskusijos.
Be apkalojin^o* baljaviipas 

negali praeiti, ^vienas iš 
komunistų, 'lokiu budu kuopos 
pirm, leidžia balso prašantiems 
padiskusuoti ir po poros komu
nistų rėksnių, kalba V. M. Če
kanauskas. Pasako jis, kad agi
tacijai ne vietų, tačiau jei ko
munistai nori vesti agitaciją, 
tad noriu painformuoti SLA 
narius apie komunistų tikslą. 
Čekanauskas sako: “Aišku, 
jog komunistai, vesdami agita
ciją visose SLA kuopose, nori 
išrinkti savo srovės žmones į 
SLA Pild. Tarybą, todėl musų 
pareiga yra dūlini to savotiškai 
orientuotis ir jokiems agitato
riams mus klaidinti neleisti. 
SLA yra lietuvių įvairių srovių

Diskusijos užsibaigė. Daugu
ma narių p. Čekanausko nuo
monę aplodismentais užgyrė ir 
tokiu budu likvidavo komunis
tų pradėtą agitaciją, 
balsavimu buvo atlikta 
ims į Pildomą Tarybą, 
vimuose dalyvavo 99 
kai kurie (vienas ar du) 
savo. Balsavimo 
toki:

Ant pirm. Stasys Gegužis 
gavo balsų ........................ .*.. 84,

■M. Bacevičius ............... 14,
Dr. A. L. Graičiunas ....... 1,

Ant Vice-Pirm. A. Mikalaus
kas .................................. 81,
P. J. Petronis ............... 18,

Ant Sekr. p-lė P. Jurgeliutė 83, 
p-lė E. N. Jeskevičiutė ....16, 

Ant Iždu. Adv. K. P. Gugis 80,
B. Salaveičikas, ...............
J. Tareila ..........................

Iždo-glob. M. A. Raginskas
J. Januškevičius ...........
D. G. Jusius ...................
L. Joneikis \.................

Dr. Kvot. E>. G. Klimas ....
M. Palevičius ...................
Reikia pastebėti, kad komu

nistų kandidatai mažumą bal
sų gavo, nes nariai, supratę jų 
politiškos agitacijos motyvus, 
už komunistinį kandidatų są
rašą mažumoje balsavo. Į, Sei
mą delegatų išrinkta 5, komu
nistai buvo padavę įnešimą de
legatų nesiųsti, bet jų įnešimas 
buvo atmestas. Taipgi į Seimą 
komunistų išstatyti delegatai 
gavo mažai balsų ir tokiu budu 
ijri vienas nepateko į delega
tus. —-Korespondentas.

riau eina, —vis daugiau ir dau- p, Rukš? 
igau pradeda skiepų kasti. Reiš- karionei, 
kia, statys naujus trobesius.
Miestas ruošiasi prie gatvių j katula i tie 
platinimo ir kitų viešųjų dar-Į ‘ ‘ '
bų. Taigi numatoma, kad trum
poj ateityj bedarbių skaičius 
žymiai sumažės.

Musų maskviniai davatkos 
“čiulba”, kaip alkani vilkai miš
kuose. Girdi, nedarbas didžiau 
sias, žmonės badauja, reikia 
kelti revoliuciją ir steigti sta- 
linską diktatūrą. Ypač jiems 
gaila juodukų. Esą Chicagos 
juodukai jau baigia išmirti. Ot, 
Detroite tai kas kita: čia bal
tosios sesės su juodais broliais 
susivienijo, 
kus... Taip 
Chicaga<

Well. ko 
juodais broliais rūpinasi. Tegul 
juos nusiunčia į bolševikišką 
rojų. Mūsiškiai komisarai, kai | 
nuvažiuoja į Rusiją molio min
ti, tai tuoj atsigręžę, kaip zui
kiai bando pasprukti ir vėl įsi- Kiek man žinoma, 
gauti į buržuazišką Ameriką.
Gal su juodais komisarais rei kuojama 
kalas butų geresnis. Žinote, jie I nelė. Y 
vyrai gana dideli, turi pusėtinas ‘ 
kojas, tad jiems gal ir geriau 

tai 
pa- užeiti, pas vieną sn

SVCCIl

jog

kad išgelbėti juodu- 
turėtų padaryti ii !

| laikas tokioj smagioj kompani 
i joj.—J. P. šunkaraitis.

tie bolševikai taip
Calumet City, III

Smulkmenos

labai

Nerviškumas pra 
nyksta -- greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankint* 

rėmuo, gasai, ar ne virškini m, n 
tai paprastai tai būna Adite 
kad viduriuose yra perdau; 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. I) 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename 
tikrojo, 
tas gali 

' “Milk

sektųsi molis minkyti. O 
reikštų, kad Rusijoj tuojau 
kiltų produkcija. Visa, bėda 
tame, kad duonos nėra. O 
duonos vargu ir juodi broliai 
galėtų gyventi.

IŠMOK1T DEZAIN1NIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 

’RTh dresių moka didelę aitru.
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di
plomus išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės,

MASTEI! COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

' ^MOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets .

Barney Petka’s
MEN’S FURNISHINGS 
Archer av., arti Kichmond st.

PILNAS PASI
RINKIMAS

NAUJŲ 
Skrybėlių, kepu
rių, marškinių, 
kaklaraišjčių, pan- 
čiakų. apatinių 
marškinių ir pet
nešų.

miestelis, 
čia randasi 

keli desėtkai smuklių, kur šin- 
rudas alutis ir narni 

ra ir lietuvių, kurie 
smukles laiko ir naminėlę par
davinėja.

dienu man teko

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant MaRna-Screen
“Dangerous Para-

dise”
su Nancy Carroll ir

“Plantom in the
House”

su Ričardo Cortez
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai
tą. Klausau, jis kalba apie gy
ventojų surašinėjimą. Sako, ma
nęs paklausė, kur gimęs; esą at
sakiau, jog Rusijoj. Taip, žino-

Balandžio 5 d. buvau pada- ma, surašinėtojas ir užrašė.
NAUJIENOSE
GARSINKITeS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

nau, kas ten buvo tame 
pereitą šeštadienį. Gal 
patirsiu.—R.

North Side
Bijūnėlio Choras per

Rožių Žemė

atsimins ir už

♦
išaušo. Pereitą

ale kuomet 
garbė jam

palaukęs ir

Neseniai čia mirė du įžymus 
biznieriai. Pusžemaitis juodu 
išniekino, <tur būti, už tai, kad 
jo gazieta negavo apgarsinimo. 
Kas gali duoti apgarsinimą tai 
gazietai, kuomet jos bendradar
biai niekina ne tik gyvus, bet 
ir mirusius. “Naujienose” tų 
biznierių tilpo skelbimai. Mat, 
“Naujienos” kitaip ir patarnau
ja, negu Pusžemaičio gazieta. 
Visi dar atsimena, kiek yra iš- 
paškudijęs Pusžemaitis parapi
jomis. Bet kuomet užėjo rin
kimai SLA. Pildomosios Tary
bos, tai pradėjo taikintis prie 
parapijonų. Visiems’ buvo aiš
ku, kad bolševikai nori idant 
už jų kandidatus balsuotų. Tie 
tavorščiai mano, jog parapijo- 
nai yra menkos atminties. Iš
niekinai žmogų viešai ar šiaip 
suėjus,—tai jis 
kelių metų. 

♦ *
Jau pavasaris

savaitę bedarbiai, suėję į Pal- 
mer Parką, sėdėjo ant suolų, o 
drąsesni ant žolės. Nėra šalta, 
galima per dienas lauke būti. 
Bet Pusžemaitis vis’ teberašo 
gazietoje, kad yra šalta. Tur 
būti, jis taip rašo dėl biznio. 
Mat, iki šiol vis teberenkama 
drabužiai. Jeigu jau Rožių že
mėje šalta tavorščiams, tai mai- 
nieriams dar šalčiau.

Topylius veda atvirą kovą su 
komunistų šiumekeriu. šiumei- 
keris persistato mokytesniu už 
Topylių. Vieną kartą šiumei- 
keris užėjo į krautuvę paimti 
popieriaus korespondencijoms 
rašyti. Pasigyrė esąs vyriausiu 
korespondentu rožių žemėj ko
misarų gazietai. Kaip tai vy- 
riausis! Juk vyriausis yra Pus
žemaitis. šiumeikeris gi sako: 
Pusžemaitis pirma buvo vyriau
siu korespodentu, 
jis aptingo, tai ta 
tekusi.

šiumeikeris kiek
sako: esą reik eiti, nes’ laiko 
neturiu ; reiks laikyti paskaitą 
apie darbininką gyvenimą. Par
davė keturis tikietus į “Sylvi- 
jos” operetės perstatymą. To
pylius pastebėjo, kad tas šiu
meikeris nemoka keturių arit
metikos veiksmų. Jam tiesiog ir 
pasakė: pirm negu kitus mo
kinsi, išsimokink keturis arit
metikos veiksmus, šiumeikeris 
užraudo ir išbėgo. Jis nenori 
nuo kitų patarimų ir neapken
čia, kad kas ji mokytų. Mat, 
jis įgaliotas komisarų kitus mo
kyti, tad pats mokytis nenori. 
Topylius sako, jog komunistai 
daro patys sau sarmatą, kad 
tokį šiumeikerį siunčia už pre
legentą.

Aš vi dar nenorėjau tikėti, 
kad šiumekeris butų iki tiek 
nemokytas, šiumeikeris buvo 
užpykęs ant Topylio už sklei
dimą teorijos apie jo ilgą over- 
kautą. Komunistai turėjo tuo 
tikslu susirinkimą garaže. 
Svarstė, ką daryti su Topyliu. 
(šiumeikeris’ redkalavo, kad To
pylius butų traukiamas teisman 
už apkalbėjimą. Drąsesnis ta- 
vorščius atsakė,—esą nepasista- 
tykime ant juoko, traukdami jį 
į buržuazišką teismą, šiaip taip 
tas juokingas dalykas užsibai
gė.

Tavorščiai susirūpino garažu. 
Jie pardavinėjo bilietus’ garažo 
naudai. Kvietė j garažą bė 
skirtumo pažiūrų, žadėjo duoti 
valgyt ir gerti daugiau, negu 
bilietas vertas. Jie visada taip 
sako, kol įsiūlo bilietą. Neži-

garaže 
vėliau

ra d i o

Čia naujenybė nestoka. štai 
ir vėl 'Bijūnėlio Choras atei
nantį kjetvii’tac|ienj, tai yra ba
landžio 17 d., 7 vai. vakaro, 
duoda koncertą.

koncertas bus nebe ko- 
sveliainėj, bet per Radio 
Bijūnėlio Choras gavo iš 
Budriko pakvietimą at- 

koncertinę programą iš 
stoties WUE(

kioj 
šiol i

likti 
Radio 
sų jaunuomene dainuojant 
;uvių liaudies dainas galės 
bildėti nebe
ir tolimos lietuvių 
Tad visi dūrintieji 
imtuvus,

nį u- 
lie- 
jau

tik (Jiicaga, bet 
kolonijos, 

radio pri- 
balandžio 17 d. va-

7 valandą, (atsukite Ba
gi neturin- 

užeiki- 
pasi klausyti,

dio stoti WH1'X 
tieji savo radio, arija 
to pas kaimyną 
ai'ba, praktiškiau, lik paskam
binkit p. Budnikui, Boulevard 

ir radio bematant turė- 
Northsidietė.

4705 
site.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas 

Bridgeporte
Balandžio 13 d. vakare mu

sų lietuvių sostinėj, Bridžpcir- 
te, ant Olstryčio gatvės štai 
kas atsitiko:

Nelaboji, buržujų išmislyto- 
jd policija ėmė ir užuodė vie
name raudoname name ką to
kio kvepiančio. Keli detekty
vai neprašomi įėjo, ir Ibe 
siprašymo, il>e ceremonijų, 
nieko ėmė ir suarešta'vo 
meiginas ir keturius jaunus 
rus,
ną amunicijos, kuri sukelia žmo
gui (pilve) revoliuciją, kai 
žmogus jos ligi raudonumo pri
sigeria.

Kuo prasižengė vyrai il
giuos prieš įstatymus, ne 
no reikalas aiškinti, tik 
nas vyras aiškino, kad 
vietoje buvęs biznis, kur 
sų mergaitės paitamaudavę
stiumeriams už viešpatį dolerį 
visagalį.

ait- 
be

vy-
ir dar vieną pilną galio

mer- 
ma- 
vie-

mu-

Pasaulio Vergas.

Mt. Greenwood, III.
Iš Susivienijimo veikimo

vi
su- 
šu

SLA. 178 kp. susirinkimas j- 
vyko pereito balandžio 13 die
ną, 1 vai. po piet Mikšio sve
tainėj, 3234 WeM 111 Street, 
Mt. Greenwood.

Nariai susirinko beveik 
si, ir nauji prisirašė penki 
augę, ir 7 iš jaunuomenes
darė sporto ratelį prie 178 kuo
pos.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas B. Valant inas, paaiš
kindamas kad tikslas yra SLA. 
Pildomosios Tarybos badavi
mas ir delegatų į Seimą išrin
kimas. Balsavimuose kuopa iš
sireiškė už senąją Pildomąją 
Tarybą. Atstovais į Seimą nuo 
kuopos išrinkta du seni Susi
vienijimo veikėjai, B. Valan
ti nas, 11116 S. Whipple St., 
Chicago, ir V. Pūkas, 11402 
l’hroop St. Jietju buvo pir
mieji prie 178 kuopos tveri-

mo ir šiandien joje veikią.
B. iValanlinas per dešimtį 

melų jau yra kurpus pirmi- 
n’nka’j ir o: ganizatoi ius. Thi]> 
jau Valandine sumanymas l.-.i- 
vę prie SLA. 178 kuopos į- 
sileigti musų jaunuomenei spor
to skyrių, ku/r per vieną tik 
mėnesi jau prisirašė 7 nariai, 
o iš viso jau 14.

Grcen\voodo lietuviai gražiai 
sugyvena ir ssve tame nesiskir- 
ste, mėgsta prisidėti geriems 
dalbomis jiir savo lietuviškus 
reikalus supranta. Tad visi tu
rėtume dėtis ir j savo SiLA. 
178 kuopą; (tegul musų kolo- 
nijelė ir ineperdidelė, Ii 
rč darni gadės-ime savo 
pa sta ty<t i sk ai 11 i n ges nę 
■!ie kurią kitą koloniją 
klausyti Susivienijimui 
vių 
ir

vių

et no- 
kuopą 
už bi- 

Pri- 
Lietu-

A.merikoj su 25,000 narių 
'jpie pusantro milijono t ne
smagu ir 
musų viisų 
stiprovė.

reikalinga. Juk 
Amerikos lietu-

Narys.

Ka matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Kun. M. Mockaus prakalbos

Balandžio 13 d. svetainėj 
kalbėjo kun. M. X. Mockus. 
Kaip žinoma, kun. Mockus vi
sas savo prakalbas sako 

žy d ų-k r i k šč io n i ų b ibi i j os, 
k indamas 
sumaišyta 
ta ram ja.

Iš kun.
geras biblijos žinovas, 
vais faktais jis išrodinėja kaip 
Bomos 
nigtija, 
žmones 
ro sau 
valdžią

iš 
aiš

ku i p ta biblija y m 
ir sakiniai sau prieš-

Mockaus yra tikrai 
ir gy-

trusto agentai — ku- 
ircmdamosi Ha biblija 
išmaudoja ir iš to da- 
lėbingą pragyvenimą, 

ant žmonių ir dide-

PAKRIKIM 
TAS

NEBUS RIM-
E1 VIDURIAI GAUS 

PAGELBĄ

jus būnate nesmagus, 
galvą, ima kvaituliai,

prastą kvapą, stokuoja 
ar ene»giios — nenusi-

Galbut tai konstipa-

Kada 
skauda 
ėda atidumas, turite padengtą 
liežuvi, 
app* An 
mirk* 
ci.ia

Paimkit Cascaret saldainį šj 
vaka’ ir pamatykit kaip grei
ti visi j nsų tiesmagumai 5S- 

nyKs. Nebus daugiau galvos 
skaudėjimo; negi gasų pilve ar 
viduriuose. Apetitas pagerėja; 
virškinimas pasidaro veikles
nis. Paimkite kita rytoj va
kare ir sekamą vakarą. Paša- 
linkit iš sistemos visas rūgs
tančias atmatas. Tada pama
tysite kaip jūsų vidurių veiki
mas bus reguliaris ir pilnas.

Cascarets yra padaryti iš 
tyros cascara, kuri, kaip pri- 
pažysta daktarai, tikrai susti
prina vidurių muskulus. De
šimt centų visose aptiekose.

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

. Lietuvis pardavėjas

ti us turtus susįkrauja, žmo
nėms už tai žadėdami gerybių 
po mirties, į ką patys kuni
gini senai nebetiki. .Pavyzdžiui 
privedė ir Lietuvos pralotą Ol
šauską, kurs dėjosi dideliu 

žmones mokino 
o pats

riosc kunigėliai po raktu už
darę llaiko zokrasli'jono iškep
tus dievo kūno blynelius, kad 
pelės nesusėstų. Tai yra iš tam
siu gadynių parnešta pasaka, 
kurią net musų amžiuj kuni
gai nesisa'rmatija žmonėms pa
sakoti, ir rodyti, ir nesisarma- 
tys taip ilgai, kol tik jie iš

SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums

Naują Energiją!
Klek smagumo jija 

rinte jei paniduoriate 
gini ir Blokai ūpo! 
paika tai yra. kuomet 
Ruteiks jiima naujij 
sugražins j normaluma jūsų vir- 
ftkinimą. Greitai pabalina kou- 
HtipaeiJa. Pilvo pakrikimus ir 
pairusius nervus. Klausk savo 
aptiekininko. 1&

prarnn- 
nuovar* 
Ir kaip 

Esorka 
oneririji).

nurodė 
djievą

“šventuku”, 
biblijos ir lupo pinigus', 
savo meilužę korė.

Toliau kun. (Mockus 
iš biblijos, apie kokį 

ten kalbama, kaip \
kur? pasirodo visai nėra visa
galis. Mockus citavo katalikų 
monus, kaip dievas prigamino 
armijas velnių, pastate jiems 
peklą, privirė jiems smalos 
tiek daug, kad amžių amžiams 
katalikų duselės turėtų ko srė
bti, o šau namų tas dievas tarp 
ir nesugebėjo pasistatyti ir jo 
agentai turi monyti iš darbo 
žmonių paskutinius centus baž
nyčioms ir kliorštorams pasi
statyti, (paskui tas bažnyčias ir 
visus sukrautus tuntus užrašo 
airišiams, kurs už tai pašven
tina ponui dievui stu-bas, ku-

Jėzus k e-

gerai pa
virš šim-

Balandžio 20 d. Velykų ne- 
deldicny vėl Ikun. Mockus tu
rės Mildos svetainėj prakalbas 
po pietų 2 vai. Tema bus: Kaip 
atsirado Velykos ir 
lesi iš (numirusių.

Pereitos prakalbos 
vyko. Žmonių suėjo
to ir jo prakalba liko pilnai 
patenkinti. Prakalbas baigus 

žmonės rankų balsavimu iš
reiškė norą, kad kun. Mockus 
rengiu kitas prakalbas per Ve
lykas, ir vėliau ateityje. Kny
gų pardavė už $ 10.50. Tad pa
siklausysime per Velykas.

Pasaulio Vergas.

1

Severa’s 
ėSORKa

raus visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka Jurų plaukui 
blizgančius, sveikus ir 

ne per sausus! Jiihij 
mėgiamoj sankrovoj — 
arba rašykite dėl nemo* 
kaino sempello J l'inuud, 
liepi. M., 220 Kast 21 
St., N'ew York.

PIRAI Hi S
HAMPO

Į KLAIPĖDA

OSCAR
II

TIESIAI 
be persėdimo 

Didžiuoju laivu

500 ų
SUKAKTUVES

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
VYTAUTO

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE 

ŠALYSE
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisve, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda- 
dami savo tėvyne.

Scandinavian American Unija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko i Klanėda.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

s

IŠ NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

arha i

BENDRA CHICAGOS LIETUVIŲ
EKSKURSIJA

Tiesiai i Klaipėdą
Be persėdimo

Išplauks iš New Yorko

Burba Cloak Shop Gegužio 24,1930

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

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

3614-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILK

Užsisakyki t vietą 
dabar.

Del žemiausiu kai
nu ir tolimesnių ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuotų Chica- 

gos agentų:

ą'fr Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt
pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
Patogus įr tiesus susinešimas su bile Europos šalimi.

Reguliariai išplaukimai kožną savaitę

Del sugrjzimo liudymų ir kitų informacių 
atsiklauskit savo vietinio agento arba

NCRTH CEEMAS

Pasipuošk!! Velykoms

G. C. BURBA

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

Mes dabar turime didelį pasirinkimu 

įvairiausią ir puikiausią suknelią ir pava
sarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvą.

3214 So. Halsted Street
Tel. Victory 2477

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 1
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

OSCAR II
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Laiko nedaug teliko; manantys važiuoti Lie
tuvon, tuoj kreipkitės pas mus, idant pri

rengti reikalingus kelionėj dokumentus..

J. J. ZOEP
4559 South Paulina Street

.V a m u Statymo 
c KONTRAKTORIUS

4o56 So. Kockvell St., ( hi< ar<«.



NAUJIENOS, Chlcago, DL Ketvirtadienis, bal, 17, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 850Ū

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratui
$8.0$ per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chieaje
$8.00 per year in Chicaca

8c per copy

Entered as Second Clau Matter 
March 7th, 1914. at the Port Office 
of Chicago. III., onder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia “Naujiem” 
Bendrovė. 1789 So. Halsted St.. Chi- 
caco. III. Telefonas Roosevelt 8500.

TYRINĖS RINKIMŲ IŠLAIDAS

Jungtinių Valstijų senatas paskyrė komisiją iš pen
kių žmonių tyrinėti išlaidas kai kurių kandidatų, kurie 
buvo nominuoti balandžio 8 d. balsavimuose. Senatas 
gavo skundų iš Illinois valstijos, iš Pennsylvanijos ir 
Nebraskos, kad kandidatai tose valstijose išleidę labai 
daug pinigų kampanijai; ypatingai daug skundų paduo
ta prieš p-ią McCormickienę.

Bet yra nelengvas dalykas susekti, kiek kuris kan
didatas išleido pinigų kampanijai. Yra daug būdų iš
laidas paslėpti. Sugauna paprastai tiktai tuos kandida
tus, kurių paslaptis išduoda koks nors artimas kandi
datui žmogus. O šiaip, kaip suseksi, kam ir kiek kan
didatas arba jo draugai mokėjo?

DVEJOPA FINANSŲ POLITIKA

Naujoji Vokietijos valdžia, vos spėjusi susidaryti, 
tuojaus pravedė keletą kenksmingų darbininkams įsta
tymų. Ji pakėlė muitus įgabenamiems iš svetimų šalių 
maisto produktams ir uždėjo mokesnius kai kuriems 
masinio vartojimo daiktams. Tai pabrangins gyvenimą 
ir daugiausia, žinoma, apsunkins darbo žmonių padėtį. 
Bet nukentės taip pat ir pramonininkai, kadangi, gy
venimui pabrangus, darbininkai turės kovot už algų 
pakėlimą.

Iki šiol industrijos atstovai Vokietijoje buvo koali
cijoje su darbininkų atstovais. Iš tolo žiūrint, kai kam 
tas atrodė labai keista: kaip gali kapitalistai ir social
demokratai sėdėti vienoje valdžioje? Juk kapitalo ir 
darbo interesai yra priešingi vieni kitiems!

Tečiaus, kai pairo “didžioji koalicija” Vokietijoje, 
socialdemokratams pasitraukus iš valdžios, tai pramo
nininkai susidėjo su dvarininkais, ir šios kombinacijos 
kaina yra muitai maisto produktams. Industrinis kapi
talas nusilenkė žemvaldžiams.

Anglijoje politika eina kita vaga. Čia valdžia yra 
vienos partijos rankose. Darbiečių iždo kancleris, 
Snowden, šiomis dienomis paskelbė naujo biudžeto pro
jektą, kurį netrukus pradės svarstyti parlamentas. 
Anglijos taip pat, kaip ir Vokietijos, finansai prastai 
stovi, kadangi pramonė kenčia sunkų krizį ir reikia iš
leisti šimtus milionų dolerių bedarbiams šelpti. . Bet 
į>nowdenas neieškojo naujų pajamų, iždo deficitui pa
dengti, muituose; jisai taip pat neuždėjo mokesnių na
minėms prekėms, kurias vartoja paprasti žmonės. Vie
toje to, jisai pakėlė mokesnius turčių pajamoms. Sulig 
jo projektu, daugumą naujų įplaukų iždui turės duoti, 
žmonės, kurie per metus gauna $7,500 arba daugiau.

Snowdeno finansinė politika nepabrangins gyveni
mo, nepadidins skurdo beturčiams ir neapsunkins pra
monės. Ji tik privers pasiturinčius žmones šiek-tiek su
siaurinti savo išlaidas visokioms prašmatnybėms.

Ar Snowdeno biudžetą rems liberalai, dar nežinia. 
Bet ir jie nedaug ką gali jam užmesti. Anglijos libera
lai juk stoja prieš muitus taip pat, kaip ir darbiečiai, 
o ypatingai prieš muitus maisto produktams. Anglijos 
industrinis kapitalas šiame klausime eina kartu su dar
bininkais.

KANSAS MAINIERIAI PRISIDĖJO PRIE 
REORGANIZUOTOS UNIJOS

Ne tik Illinois valstijoje, bet ir Kansase didelė dau
guma angliakasių remia reorganizuotąją United Mine 
Workers uniją, kuri kovo 10 d. laikė savo konvenciją 
Springfielde ir išrinko savo viršininkais Howatą, Ger- 
merį ir Walkerį.

Kansaso valstijos angliakasių uniją (distriktą 14) 
senasis internacionalis prezidentas John L. Lewis irgi 
bandė “užkariaut” panašiai, kaip distriktą 12 Illinois 
valstijoje. Jisai atšaukė distrikto 14 čarterį ir paskyrė 
“laikinus” viršininkus. Tečiaus senoji Kansas valstijos 
mainierių unijos valdyba sušaukė valstijos konvenciją 
Kansaso mieste Pittsburge, ir ši, apsvarsčius dalykų 
padėtį angliakasių unijoje, nutarė milžiniška dauguma 
balsų dėtis prie reorganizuotos unijos, kurios centras 
yra Springfielde.

Kad konvencijos nutarimui butų duota daugiau 
svarbos, tai ji paskelbė visuotiną narių balsavimą (re
ferendumą) valstijoje tuo klausimu, ar mainieriai nori
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dėtis prie Springfieldo, ar dar pasilikti prie Indianapo- 
liso, su Lewisu. Referendumo balotai tapo išsiuntinėti 
visiems unijos skyriams Kansase.

Toliaus, valstijos konvencija priėmė naują valsti
jos konstituciją ir atsišaukė į visus unijos skyrius, kad 
jie siųstų duokles sekretoriui-iždininkui John H. Wal- 
keriui į Springfieldą.

Dvi valstijos, vadinasi, jau yra galutinai atsimetu- 
sios nuo Lewiso.

KOMUNISTŲ IR TAREILINIŲ 
BLOKAS

Vienas’ “Bolševiku” pasirašęs 
Stalino tezių saugotojas bando' 
įrodyti savo draugams, kad jie 
negerai darą dėdamiesi su Td- 
reilos pasekėjais Susivienijime 
Liet. Am. Jiai rašo “Laisvė
je”:

“... Nekurie chicagiečiai 
mano, jei ir nelaimėsime rin
kimų, .tai bus galima sudary
ti bendras blokas su tareilie- 
čiais ir šluoti fašistinę (! 
“N.n Red.) kliką laukan. Tie
sa, tokios pat paskalos yra 
plačiai leidžiamos ir Conn. 
valstijoje, kad, būtent, tarei- 
liečiai darysią bendrą sutartį 
su bolševikais, na ir busią 
nušluota senoji P. T/’ 
Toliaus tas Bolševikas įspėja 

savo vienminčius, kad svajonės 
apie susiblokavimą su tareili- 
niais ir nugalėjimą senosios 
Piki. Tarybos tai—žalinga “iliu
zija”, nes, girdi, tareiliniai bol
ševikams nebusią ištikimi. Dar 
kartą jisai pabrėžia:

“Bet kad pas chicagiečius 
buvo pradėjus vystytis ta 
iliuzija, tai faktas.” 
žinoma, kad faktas!
“Naujienose” jau buvo seniai 

nurodyta, kad kai kuriose kuo
pose (pav. chicagiškėje North- 
sidės kuopoje) bolševikai blo- 
kavosi su tareiliniais per rinki
mus ir vieni už kitus balsavo. 
Dabar ir patys komunistai vie
šai pripažįsta, kad tokia takti
ka buvo vartojama.

Bet kodėl “Laisvės” rašytojas 
šitą taktiką smerkia?

Bolševikas pasako tik vieną 
priežastį, tai— kad tareiliniai 
nėra ištikimi talkininkai. Jisai 
matęs p. žemantausko (Tarei- 
los adjutanto) laišką, kuriame 
sakoma, kad “mes, tautininkai, 
seime susitaikysime ir bolševi
ko nedaleisime į jokį urėdą”. 
Bet kitą priežastį “L.” rašyto
jas užtyli.

Dalykas toks, kad tareiliniai 
pasirodė persilpni suteikti ko
munistams’ pakankamai pagel- 
bos, idant jie galėtų “nušluoti 
senąją Pildomąją Tarybą”. Chi- 
cagoje, kur tareilinė klika dau
giausia veikė ir darė blokus su 
komunistais, nė vienas’ tos kli
kos tūzas nebuvo išrinktas į 
seimą. Tai ką su tokia mizeri
ja komunistai gali laimėti?

Bet visgi yra įdomus dalykas, 
kad kofriunistai tik dėl praktiš
kų sumetimų, o ne iš principo, 
ėmė kratytis tareilinių. Juk Ta- 
reila, žemantaukas ir jų sėbrai 
tai—patys dešiniausieji elemen
tai tarpe tautininkų. • Jei gali
ma ką nors Susivienijime ly
ginti prie fašistų, tai šitie ele
mentai yra fašistai labiau, ne
gu kas kitas. Bet bolševikai 
kaip tik su jais bandė suda
ryt bendrą frontą! Kur gi čia 
logika ?

Tečiausi bergždžia butų ieško
ti logikos’ pas fanatikus. Ko
mu įrištame taip pat trūksta 
nuosakaus protavimo, kaip ir vi
soms davatkoms.

BALSAVIMAI BALTIMORĖJE

Renkant SLA. Pild. Tarybą, 
balandžio 5 d. Baltimorėje kuo
poje, balsai pasidalino taip: Ge
gužis 66, bolševikas 7, Graiču- 
nas 2; Mikalauskasi 66. bolševi
kas 6; Jurgeliutė 66, ‘bolš. 9; 
Gugis 38, bolš. 7, Tareila 31; 
Raginskas 63, Januškevičius 63. 
bolševikai 11 ir 8'; dr. Klimas 
72, bolš. 3.

Delegatų į šeimą išrinkta 7, 

visi—bolševikų priešai.
Kai gruodžio mėnesyje buvo 

SLA. viršininkų nominacijos, 
tai rezultatai buvo visai skirtin
gi iždininko klausime. Tuomet 
už Tareilą buvo paduota 53 bal
sai. o už Gugį 9.

BE SEIMO ESĄ ,GERIAU

Kauniškis “Lietuvos Aidas” 
rašo apie, vyriausybių krizius, 
nuolatos įvykstančius kitose ša
lyse, kurios turi žmonių išrink
tą parlamentą, ir daro iš tų kri
zių šitokių išvadų:

“... Mes’ matome, kad ne
buvimas Lietuvoje visagalin
čio. iš 9 frakcijų sudėto, sei
mo anaiptol nėra kokia nors 
didele blogybė. Prie tokio 
seimo— kiek valdžios krizių 
Lietuva jau butų pergyvenu
si! Kiek kartų visagalis, bet 
neatsakingas seimas butų tu
rėjęs progos suklysti (o Sme
tona su Voldemaru tai klaidų 
nedarė L—“N.” Red.)! Kiek 
tuščių kalbų seime prikalbėta, 
kiek tų kalbų stenogramų bu
tų prirašyta ir prispausdin
ta!.. Atsimename, kad seimo 
laikais net musų kaimiečiai 
piktindavosi, kad išgirsdavo 
seimo atstovų tuščias, o kar
tais ir negražias kalbas’, už 
kurias tie atstovai imdavo al
gą iš valstybės iždo. Tiesa, 
naujoji musų vyriausybės 
konstitucija yra numačiusi 
kitokį seimą, negu jis buvo 
vadinamos demokratijos lai
kais. Reikia tikėtis, kad sei
mas su aiškiau nurodytomis 
savo funkcijomis ir labiau 
aprėžtomis teisėmis galės bū
ti darbingesnis ir neturės 
progos tik apie valdžios nu
vertimą, galvoti. Bet užsienių 
pavyzdžiai kol kas rodo, kad 
seimas arba parlamentas 
anaiptol nėra politinis krašte 
išganymas.”
Seimas, girdi, buvęs neatsa

kingas,—bet prieš ką atsako 
valdžia, kuri nėra seimo kon
troliuojama?

Seime, buvę sakoma daug tuš
čių ir dagi kartais negražių kal
bų. Bet per seimo laikus visa 
Lietuvos valstybė buvo sukur
ta. visas valstybės aparatas su- 
drytas, žemes reforma pravesta, 
nuosava valiuta įvesta, univer
sitetas įsteigtas’, viso pasau
lio valstybių pripažinimas gau
tas. diplomatinė tarnyba sveti
mose šalyse suorganizuota, 
Klaipėdos kraštas atgautas, 
šimtai mokyklų atidaryta.

Tai buvo atlikta maždaug per 
šešerius metus. O ką tokio 
svarbaus yra nuveikusi Lietu
vos valdžia per paskutinius tre
jus su puse metų?

Ir ar nebuvo krizių per šiuos 
metus? Juk pačiose valdžios 
viršūnėse be paliovos ėjo in
trigos ir imtynės, rezultate ku
rių šiandien nėra pasilikę prie 
valstybės vairo beveik nė vieno 
iš tų “didvyrių”, kurie įvykino 
gruodžio perversmą. Kur Kru
pavičius. Karvelis’ ir visa krik
demų “gengė”, kuri “besąly- 
giai rėmė” perversmininkus?

Kur perversmo inžinierius 
Petruitis, Glovaskis ir Plechavi
čius? Kur didysis barškalas 
Voldemaras?..

Taigi yra gryniausia nesąmo
nė sakyt, kad seimai esą kri
zių priežastis. Diktatūros turi 
krizių taip pat, kaip ir parla- 
metninės’ valdžios. Tiesą pasa
kius, visa diktatūra yra ne kas 
kita, kaip krizis—ligotas vals
tybės stovis. Sveikam valsty
bės’ organizme diktatorių nebū
na.

SLA. Reikalai kiek sužavėta tuo juodai garbi
niuotu -tapytoju, kurio pieši
niais čia padirbti rakandai ir

Bolševikų 
šeimininkavimas

Chicago kolonijoj Brighton 
Park lietuviai, kulturingumo ša
lininkai, negali pakęsti įsisma
ginusių Maskvos davatkų dikta
tūros. Su išsigimėliais ginčy
tis save pagarboje laikantys 
lietuviai, irgi nenori. SLA. 176 
kuopa, galutinai į bolševikų val
dybos rankas pakliuvusi, vieton 
kąd augti, tai it pavasario snie
gas dyla-mažėja. Nebolševikai 
nariai dešimtimis ant karto iš 
SLA. 176 kp. prašalinami. No
rintieji tam pasikėsinimui prie
šintis lieka be balso ir net su
spenduoti. Taip 'bolševikuojan- 
ti SLA. 176 kuopos valdyba pa
sielgė su Jurgiu Povilaičiu, ku
ris per 15 metų su viršum 176 
kuopą savu darbu palaikė na
riais skaitlingą. M. Norkus, ki
tas’ garbės vertas SLA. 176 
kuopos darbutojas, irgi begėdiš
kai jžeitsas ir suspenduotas. Ki
ti SLA. 176 kuopos nariai į 
bolševikų-diktatorių valdybos 
šaukiamus’ susirinkimus nenori 
eiti, o iš SLA. organizacijos iš
stoti nemano... Taip dalykams 
Brighton Park’o apielinkėje 
esant SLA. nauja kuopa jau į- 
sikurė, tiktai kol kas čarterio 
ir kuopos numerio iš Centro dar 
negavo, bet tikimasi greitai’ na
riais pralenkti 176 kuopą, kuri 
nūn bolševikų apvaldyta dyla ir 
merdėja. Nėra to blogo, kuris 
ir geros pusės neturėtų, taip 
ir bolšeVikėlių diktatoriavimas 
iššaukė visuose lietuviuose re
akciją ir galutiną nuo išsigimė
lių atsiskyrimą,—naujos kuopos 
ikurima. Ir toliau — be bolše
vikų trukdymo—tautiniai-kultu- 
riniu darbu, jaunimo organiza
vimu, Brighton Parko

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
Fridą Tomberg sėdėjo nuga

ra į duris ir Robertui Neikei 
įeinant nei neatsigręžė. Su vi
sais kailiniais, tik kaliošus nuo 
liakierkų priešbuty numetęs, 
jis priėjo prie jos ir užspaudė 
šaltąsias lupas jai ant kaklo, 
toj vietoj, kur šviesių plaukų 
pūkai nuo susuktos’ gniūžtes 
siekė žaliojo šilkinio triko pus
lankį. šviežias muilo ir poma
dos kvapas jami mušė į nosį. Ji 
nekantriai palenkė galvą šalyn. 
Bot jis jau matė jungtuvėms 
pakvietimų krūvą ant stalo, ir 
gelsvus vokus, o iš kitos pusės 
šlamėjo Rozos Meijos gįsluoti 
pirštai.

Fridą Tomberg atsisuko. Aus
karas su sunkiu briliantu sužai
bavo Robertui Neikei akyse.

“Mes turbut, tave sutrukdėm. 
Bet šiandien reikia išsiųsti pas
kutinius pakvietimus. Rozai 
dingtelėjo, kad mes neturime 
nei vieno tavųjų giminių antra
šų. Juk tu, be abejo, ir norėsi 
ką nors pakviesti”.

Rozos Mejos paukščio veidas 
buvo nukreiptas tiesiog į jį. 
Pilkose akyse žybtelėjo lyg iro
nija. Robertas Neikė pajuto, 
kad jis rausta. Bet juk tai galėjo 
būti ir nuo staigaus kambario 
šilumos veikimo į sušalusius 
lauke skruostus. _

“Mano giminės... Tiesą pasa
kius, išsiskleidė kas sau... Vie
nas Rusijoje, kitas Lietuvoje... 
Daug jų bendrai nesu turėjęs... 
Tėvas dar mažam... Motina lai
ke karo...”

“Vistik butų keista, jei iš ta
vo pusės nei vieno. Argi ištik- 
ro negali išgalvoti?”

Rozos Meijos akyse jau ma
tėsi visai aiški ironija. Buvusi 
talento garbintoja, lig tiktai 
draugė susižiedavo, paliovė būti 
žavėjama. Robertas Neikė įta
rė, kad ir ji už jo akių mezga 
intrigas, lygiai kaip Robertas’ su

kė pagarsės musų organe “Tė
vynėje”. Tiems lietuviams, ku
rie duodasi bolševikams už “no
sies” vedžioti, reikėtų perskai
tyti “Tėvynės” 15 numeryje, 
balandžio 11 dienos, 1930 laidoj 
straipsnį užvardintą: “Kaip Ei
nasi Lietuviams Sovietų Rusi
joje”. Nei Kupreišio raštai 
tiek nepaveikė, kiek Rusijoje 
gyvenančių lietuvių laiškai į 
savus gimines rašyti, kad nu
šviečia. Tie lietuvių laiškai ati
darys akis visiems dar nesu- 
fanatizėj tįsiems lietuviams nors 
ir “progresistais” pasivadinu
siems, Ir toliaus neseks paskui 
Maskvos diktatorių agentėlius, 
bet stos savos tautos kulturini- 
nio darbo ir prie SLA. augini
mo, bet. ne. griovimo. Dabarti
niu laiku SLA. Pildomoji Tary
ba ir Redakcija yra aukštos pa
garbos užsipelnę — net dabar 
aš duočia įnešimą, kad busima
me SLA. Seime visi dabartines 
Pildomosios Tarybos Nariai ir 
Redakcija butų Seimo tarimu 
pakelti garbės nariais.

Už nario garbės įžeidimą ata
tinkamas pabaudimas turėtų 
būti įvykinamas. Man rodosi, 
kad Chicagoj (tai nėra Rusija), 
—mes mokėsime nuo išsigimėlių 
apsivalyti. Negalėtume apsi
ginti, jeigu šis SLA. busimas 
Seimas butų Maskvoje.

Gana ilaidumo tiems sveti
mos dvasios garbintojams. Lai 
jie sau atsiskiria nuo lietuvių 
ir savąją “Rosėją” į padanges 
kelia. Mums gana darbo savo 
jaunimą išauklėti taip, kad jie 
Lietuvos kultūrą pamėgtų ir 
lietuvio gerą vardą pasauliui 
skelbtų.

Dr. Vincas Kudirka, bet ne 
Leninas— musų gyvenimo pa-

i vyzdys.
apielin- Antanas K. Rutkauskas, M. I).

Brikiu. Ji, vylingai primerkė 
akis.

“O-gi Tamstos krikšto močia 
Liepojoje?”

“Ji—taip... Bet senas žmogus. 
Po vyro mirties ji iš namų dar 
nei karto nepasijudino. Del 
manęs—ją galima...”

“Ir dar—jei neklystu—Tams
ta prieš karą kur tai Vidžemėj 
turėjai brolį?”

“Brolį?... Taip... Bet jis din
gęs be žinios. Kare —tai yra, 
i evoliucijos metu, norėjau sa
kyti... Petrapily... Bet be to aš 
dar turiu vieną tolimą giminai
ti. Gelžkeliėtį...”

Robertui Neikei pasidarė vi
sai bloga. Jis atsisegiojo kai
linius’ ir ėmė ieškoti užrašų kny
gutes su antrašais.

“šešiasdešimts žmonių —ma
žiau nieku budu negalima. Aš 
tik nežinau, kaip mes čia su
sitvarkysim. Musų valgomaja
me vietos’ kaip pridera tėra tik 
trysdešimt-keturiems.”

“Na, susispaus kaip nors.”
Fridą Tomberg su panieka 

pastatė lupą. Pasipūtęs’ kairy
sis skruostas suvirpėjo. Juo 
labiau artėjo vestuvės, juo daž
niau ją užgaudavo jaunikio sko
nio ir gero pasielgimo stoka. 
O dažniausiai jis turėjo kom- 
promituotis prie Rozos Meijos. 
Mat—jaū ji vėl kanda apatinėn 
lupon ir nuleidžia akis!

“Susispaus... Kaip tu kalbi! 
Lyg čia pas mus kokia studen
tų valgykla arba restoracija!... 
Aha, taigi: Prauliui irgi para- 
šėm. Tu nors ir nenorėjai, bet 
Roza sakė, busią netaktinga.”

Rozos Meijos’ smailioji nosis 
užsirietę aukštyn. Nuoga alkū
nė atsirėmė į stalą.

“Absoliučiai netaktinga. Jis 
čia kaip savo žmogus. Pusę me
tų tapė Fridos portretą. Nepri
klausomųjų parodoje visos po
nios buvo juo sužavėtos”.

Tame ir buvo dalykas! Rober
tas Neikė įtarė, jog ir Fridą

išsiuvinėtos užuolaidos. Be to, 
jis’ nereiškė mažiausios pagar
bos Fridos Tombergiutės busi
majam vyrui ir jo 'talentams. 
Didžiavosi įvairiais sąmoningais 
posakiais. Robertui Neikei daž
nai atrodydavo, kad jis abejoja 
jo asmens tikrumu... Įtariamas, 
nepakenčiamas žmogus. Bet ar 
jis tai galėjo parodyti, tuomet, 
kai Roza Meija krastingai žiu
rėjo per stalą? Jis' kilniai pa
traukė pečiais.

“Man, pagaliaus, visviena — 
jei tu nori... Vienu... tokiu... 
daugiau ar mažiau.”

Fridos Tomberg abu skruos
tai suvirpėjo. .

“Tokiu., kokiu? Bet kokiems 
musų namuose dar niekuomet 
nebūdavo vietos”.

Toki puolimai Robertui Nei
kei visuomet būdavo tiesiog ne
pakenčiami. Jis užsisagiojo.

“Na, gerai, gerai... kaip tu 
nori... Ar dar kas buvo? At
leisk, aš šiandien turiu labai 
maža laiko.”

“Tu jau nori eiti? šįvakar 
operoje “Gegužės naktis”. Roza 
irgi norėjo”.

“Atleiskite. Bet neužtikrinu, 
ar tai bus galima. Poryt “Tau
tos širdies Balsas” pirmas nu
meris. Man dabar posėdis po 
posėdžio... ir įvairus reikalai... 
Bet juk judvi dvi galita. Kaslink 
bilietų, tai paskambinkita.”

Roza Meija išskėtė rankas.
“Pakvietimai vestuvėms iš

siuntinėti—ir dabar ji dar vie
na operoje! Ponas Neikė, 
Tamstom laisvamanybė pradeda 
imponuoti. Berods, visuomenės 
opinija Tamsta visai nesidomi?”

Tuo jis dėmėjosi užvis dau
giausia. Bet kaip jam ją at
spėti? Visa valia jis veržėsi 
įsigilinti ir suprasti šios’ visuo
menės esybę, bet laikas dar bu-
vo pertrumpas. Tai buvo visai 
kita gadynė, negu jo jaunatvė
je, visai kitas pasaulis. Lyg 
mįslę jis minė ją su jos dviem 
ir trims veidais, kaprisais ir 
nesuskaitomais prieštaravimais. 
Vis aiškesnis darėsi nujauti
mas, jog sprendimas ne taip jau 
sunkus. Bet visai prie jo jis 
dar nebuvo priėjęs. Dar jis turi 
vengti rizikuotų susi tai kimų, 
tiesiog statomų klausimų ir 
griežtų atsakymų. Lyg kinie
čių artistas’ jis vaikščiojo tarp 
žemėje susmeigtų peilių.

Fridą Tombergiutė atsigręžė 
visai, šaltos akys stebėjo Ro
bertą Neikę nuo galvos iki ko
jų. ir vėl jam atrodė, jog 
spalvuotasis, erdvingasis tiltas 
po juo krypsta ir į ra, ir žemės 
pilkasis sunkumas traukia jį 
prie savęs. Vėl ėmė galva suk
tis. Fridą Tomberg, Roza Mei
ja, Praulio piešiniais padirbtieji 
baldai—visa tai vienam momen
tui susiliejo į vieną mišinį. Bet 
po to paprastas žmoniškas pa
sipiktinimas vėl staiga leido 
jam išsiblaivėti. Ar jis to čia 
ieškojo? Ar jis buvo kaltas? 
Ko jį čia tiek daug tampė?

Jis išpūtė krutinę. Fridą 
Tomberg vėl sėdėjo savo vieto
je. Roza Meija—savoje. Baldai 
Praulio piešiniais daryti, žemi 
ir nedailus, spoksojo ant auksi
nių apmušalų fono.

“Visuomenės opinija... Kas 
tai yra visuomenės opinija? Aš 
turiu savo opiniją... Kiekvienas 
privalome turėti savo pažiūras 
ir savo opiniją...”

Kur tai girdėtosios frazės pa
siekė daugiau, negu ilga filoso
finė prakalba. Robertas Neikė 
pajuto, kad jis pataikė į tą, 
kada nors čia buvusį... | tą pra
keiktąjį. kuris jį lyg slogutis 
kankino...

Jis vėl buvo situacijos valdo
vu. Kilniai nusilenkė, apsigręžė 
ir išėjo. Lekierkos minkštai 
girgždėjo ant parkieto. Durys 
sunkiai subeldė.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 
Lygias ir Dovanas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

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

. J. Degutis

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Istorija apie du Chi
cagos gembleriu

(Abu jau areštuoti)

Detektyvas Joseph Mitchell

Prieš porą dienų atsilankė į 
“Naujienas” jaunas, gerai atro
dantis lietuvis vyras, gana sim
patiško budo, dailios išžiuros’ ir 
gražaus apsiėjimo. Pasisakė, 
kad norįs matyti reporterį. Pa
klausus reporteriui kame daly
kas. detektyvas J. Mitchell pa-

Musų korespondento aprašymas 
įvykusio nuotykio Clinton, Ind.

Sekamas musų korespondento 
aprašymas davė progos sučiupti 
gemblerius. Detektyvas Mit
chell sako, kad tai buvęs vaiz
džiausias nuotykio aprašymas', 
kokį jis kada nors esąs laikraš
tyje matęs:

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

Musų Kontestantai

A. Smigelskis
P-nas Smigelskis yra žymus 

Clevelando darbuotojas ir sy
kiu geras “Naujienų” patriotas. 
Apsiėmė šiame “Naujienų” 
konteste veikti vien todėl, kad 
pasodžius savo nuoširdumą 
rimtam, progrcsyviškam dien
raščiui, su kurio išreikštom 
nuomonėm skaitosi priešai ir 
draugai.

“N.“ Kontesto Vedėjui. 
Gerbiamasis:

Laišką iš jus su raginimu, 
kad pradėčiau dirbti, gavau, 
ačiū. Man pačiam nesmagu, 
kad iki šiam laikui neparodžiau 
jokio akyvumo. Bet nusitariau 
greitu laiku kontesto darbą 
pradėti, žinoma, mano koloni
jos mažos — Hammond ir Ca- 
lumet City, jas apdirbsiu laike 
poros savaičių.

Su pagarba,
J. Maksvytis, 

Kammond, Ind.

j “N.” Kontesto Vedėjui,
Į J. Mickevičiui.
Gerb. Tamsta:

Atleiskite, kad iki šiam lai
kui buvau laiško neatsakęs, nes 
negalėjau, — sergu. Guliu lo
voje jau ketvirta savaitė ir 
dar nežinau kada pasveiksiu, 
pasveikęs vėl imsiuos už darbą.

Draugiškai,
P. Juzeliūnas, 

Omaha, Nebr.

A lig. Janeliunas,
Jaunas lietuvis ir dar jaunas 

Kanados gyventojas, dar Tėvy
nės Lietuvos įspūdžiais gyve
nąs, bet jau spėjo susipažinti 
netiktai su sąlygomis Kanados 
lietuvių gyvenimo, bet ir su 
spauda esančia J. Valstijose. Jis 
pamylėjo “Naujienas”, kuris 
yra rimčiausias Amerikos lietu
vių dienraštis. Jis bando joms 
pasidarbuoti jas platinda
mas Reginos lietuviuose.

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerbiamas Tamsta:

Turbūt paustebėjai, kad aš 
jau Bostone, dirbu “Keleivio” 
redakcijoje. Kontesto darbą 
Conn. valstijoje neturėjau pro
gos išvystyt kadangi prisėjo 
keltis dirbti ir gyventi kitur, 
šiame laiške rasite paskutinę 
biznio liekaną — 3 skaitytojus 
“Naujienoms”.

Linkėdamas Jums gerų pa
sekmių pasilieku Jūsų,

J. Krukonis,
So. Boston, Mass.

sisakė kas esąs ir pareiškė, kad 
atėjęs “Naujienoms” išreikšti 
gilios padėkos žodi už tai, kad 
“Naujieną” No. 79 tilpusi ko
respondencija iš Clinton, Ind., 

j apie apiplėšimą Clintono piliečio 
Kastantino Ylguno davusi jam 
progos nužiūrimus’ gemblerius 
sugauti. Korespondencija bu- 
busi vaizdi diskripcija ne tiktai 
tų dviejų vyrų išžiuros. bet ir 
jų automobiliaus dažų spalva— 
ir jam suteikusi didelę pagelbą 
skubiai susekti nužiūrimus Chi
cagos' gemblerius. !

Areštuoti Geo. Frankus ir 
Wm. Šiugžda

George Frankus, 2508 W. 45 
St. ir William Šiugžda, 4211 So. 
Maplevvood Avė. Abu lietuviai. 
Frankus esąs 38 metų, o Šiugž
da 42 metų. Abu seni gemb- 
leriai. vien iš' kortų, kaip patys 
sako, darę gyvenimą. Prisipa
žįsta buvę nukeliavę į Clinton, 
Ind., kozyravimo tikslu. Šiugž
da teisinasi, kad ne jis buvęs 
minimas “pusbrolis Jurgis”, ku
ris laukęs automobiliu j “Tonio”. 
Buk jis su Franku jau senas 
laikas kaip sykiu nesąs važia
vęs ir t.t. Bet detektyvas Mit
chell sako, kad šitas jo gynimą
si esąs' abejotinas. Pats detek
tyvas Mitchell prieš tą įvykį 
esą matęs abu kartu važiuojant 
tame pačiame Buiik automobi- 
liuje.

kreipti savo dėmesį.
Bet dabar grįžtu prie dalyko. 

Tas apiplėšimas įvyko seka
mu budu. Pas Kastantą Yl
guną atvažiuoja iš Chicagos ne
pažįstamas vyras ir prisistato, 
kad buk esąs jo pusbrolis, Jur
gis Ylgunas. Atvažiavo vienas 
su Buick automobiliu, “s'port 
model”. Karas juodai numalia- 
votas. Rodosi, žalias “trimin- 
gas”. Karas nebe naujas', bet 
labai gerai užlaikomas. Jis 
pats gana diktas vyras, gal bus 
kokių šešių pėdų ūgio. Riebus, 
su geroku pilvu; veidas išpiur- 
pęs. Plaukai juodi, kalbėdamas 
truputį mikia, tarsi butų lupą 
prikandęs. Apsirengęs jis buvo 
su juodomis kelinėmis ir su sve- 
teriu.

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

Taigi minėtas vyras apsigy
veno pas Ylguną ir teiravosi 
ar kartais nėra mieste gerų 
gembleriu. Pasisakė esąs la
bai geras ir pasigyrė, kad jam 
esąs niekis išlošti tūkstantį do
lerių per vakarą. Ylgunas nė
ra gembleris ir pareiškė, kad 
apie tos rūšies žmones jis nie
ko nežinąs. “Pusbrolis” ir sa-

PAVASARINIS BARGENAS
KWIK-K0TE Varniškis, 
kuris išdžiūva i 4 va
landas. Galima vaitoti

“Stainless Steel” sti 
lių ir videlcių, kurių 
reikia šveisti. Baltor 
Juodom kriaunom

lavinis setas G-ių pei- 
niekad ne- JJO 
i kriaunom

$2.98
> FLAT sienos Ma- 
1 liava. Galima ma- 
Lhliavoti sienas, med
uj žius, radiatorius ir 
V wall popierų. Ilgai 
' laiko, visokių spal

vų. Syki mėginsi, 
visada naudosi.
Galionas tik $2.50

J. DEK

ant fliorų, medžiu arba 
klcjankos. Taipgi duo
dame trijų colių bruši 
su kiekvienu galionu.

Sli0.nas... $3.00

A

Keturi Kanados Granadieriai.
šiame “Naujienų” konteste, 

turime keturis aktyvius kontes- 
tantus Kanadoje: J. Čekanaus
ką — Fort Whyte ir Winnipeg; 
K. Brazą — Sydney Minės; V. 
Marcinkevičių — Toronto ir 
Aug. Janeliuną—Begina. Taip
gi turime pasižadėjusius kon- 
testantus, bet iki šiam laikui 
dar neparodė jokio aktyvumo 
šiose kolonijose: Montreal, Ha- 
milton, Windsor, Copper Cliff. 
Jeigu ir šitų kolonijų kontes
tantai pradėtų darbuotis, tada 
visose svarbesnėse Kanados lie
tuvių kolonijose rastųsi drau
gai, kurie platintų “Naujie
nas”. Laukiam dar ir šių ketu
rių kolonijų, kad pasižadėjusie
ji draugai pradėtų nors kiėk 
darbuotis.

Jus Vargina Pilvas?
Jeigu jum kenčiate nuo nevirškinimo, suru

kusiu vidurių, atsirūgimų, gasų ar išpūtimo 
viduriuose ar pilve, vėmimo, ar panašių ne
smagių pakrikimų, jus susilauksite greitos 
ir pageidaujamos pagelbos imdamas Nuga-Tone 
ir gyvenimas įgys naujų ir saldesnę prasmę.

Nugii-Toi'o užveria savy puikiausias žino
mas gyduoles pagaminimui riebaus, raudono 
kraujo, sutvarkimui ir sustiprinimui nusilpu
sių virškinimo jėgų ir pridaviinui spėkų ir 
jėgų neveikliems organams ir nuvargintai 
nervinei sistemai. Nuga-Tone greitai pašalina 
inkstų ar pūslės įdeginu}. Jis sureguliuoja 
vidurius, nugali konstipaeiją. pašalina tų 
nuvargto jausmų rytais ir suteikiu poilsingų, 
atgaivinanti miegų. Nuga-Tonc tai atlieka, 
kadangi jis pašalina iš sistemos ligas gim
dančius. silpninančius nuodus ir sitniuliuoja 
ir sustiprina visus organus ir funkcijas.

Jus galite gauti Nuga-Tone kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake. paprašykit ji užsakyti 
jų dėl jus iš savo džiaberio.

4414 So, Rockvvell St.,

St. Louis “Dutch Boy”
V/hite Lead 100 svarų

$11.98
Ateikite arba
Telefonuokite:

LAFAYETTE 4689
Pristatome visur.

... ......................................................................III A

Chicago, III.

BarskisFurnitureHouse

Kontestantų Laiškai
“N.” Kontesto Vedėjui,
J. ‘Mickevičiui.
Gerb. Tmasta:

Prisiunčiu savo paveiksliuką. 
Iš pažiūros matysite, kad esu 
naujas šio krašto gyventojas. 
Kaslink savo darbuotės turiu 
tiek pasakyti: darbuojuos kiek 
sąlygos leidžia, bet blogi laikai' 
stovi man kryžkelyj. Nors ir 
esu viens iš silpnųjų kontes-’ 
tantų, bet prašau priimti ma
no širdingiausius linkėjimus— 
visas “Naujinu” personalas ir j 
visi kontestantai.

Su pagarba, 
Aug. Janeliunas,

Regina, Sask., Canada.

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

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialia atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

Geriausi Amerikos ir 
Europos gydymai, r < 
Kaina yra žema ir f 
prieinama kiekvie- 
nam. Kad pasveik- Į 
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE- 

cialistu.
Tris dešimt penki metai prak

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

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

kampas Monroo St., Chicago, Crllly Bldg. 
doe: kiekvienų dienų nuo 10 iki 5. Ne- 
— tris dešimt metų šiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augkto. Valan
dėlėmis 10 iki 1. Panedėllais, Serodomis 
ir Subatomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

V ........  II . Į............ ✓

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

Siunčia jums

Velykų Linkėjimus
ir širdingai kviečia jus 

Apsilankyti jų naujai padidintoj ir pertai- 
sytoj sankrovoj laike

Gegužes 3 d. savaitės
Tada eis

Didelis Pavasarinio Atidarymo 
Išpardavimas

Kiekvienas atsilankęs gaus brangią dovaną

BarskisFurnitureHouse
“The House of Fine Furniture”

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069

ko: girdi, tai menkniekis, aš ir 
pats susirasiu.

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

Ylgunas dirba naktimis mai
nome, ir todėl dienomis miega. 
Sekmadienio rytą, kovo 16 d., 
Ylgunas miega, o svečias kasi
nėja daržą. Ir iškasė kvortinį 
“džarą” su pinigais. Bet vagies 
gudraus butą. Jis permatė, kad 
tai ne visi pinigai. Džentelme
niškai įneša į vidų iškastus pi
nigus' ir paduoda Ylgunui. Dar 
ir pamokslą pasako. Esą. bro
lau, visai žioplas dalykas to
kioj vietoj pinigus laikyti. Yl- 
gunas' dabar visai įsitikina, kad 
jo “pusbrolis” labai teisingas 
žmogus, o priegtam ir labai tur
tingas: kas dieną vis maino 
naują šimtinę.

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

Bet. štai kovo 22 d. ateina 
kitas nepažįstamas lietuvis ir 
prisistato kaipo Tony Kazlaus
kas iš Chicagos. Girdi, apie Yl
guną jis patyręs iš kokios tai 
Margaretos Balcolis'. Norįs jis

kelioms dienoms sustoti. Daly
ką esąs toks. Pabėgusi jo mo
teris ir išsinešusi daug pinigų. 
Jis turįs žinių, kad jinai atva
žiavusi į Clintoną. Tad ar kar
tais Ylgunas ką nors apie ją 
nėra girdėjęs?

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

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

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

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

Ylgunas yra ramus ir taupus 
žmogus, bet menkai prasilavi
nęs, todėl jį lengvai ir apkraus* 
tė. Tai tegul buvo pamoka vi
siems lietuviams. Pirmiausia 
nereikia pinigų laikyti namie; 
o antra, reikia saugotis nepa
žįstamų žmonių.”
Gemblcriavimas esąs žingsnis į 
blogiausius darbas—sako detek

tyvą J. Mitchell

Kaip greit sužinau žmogų, 
kuris gyvena vien iš gemble- 
riavimo, tai tuoj toks' žmogus 
pasidaro mano prospektu, sti 
kuriuo vėliau ar anksčiau ten
ka turėti reikalą. Frankus ir 
Šiugžda —irgi buvo mano pro
spektų sąraše. Tilpušioji ko
respondencija “Naujienose” ma
ne tiktai užvedč ant tikrojo ke- 
lio ,kad ne kas kitas, bet ypa
čiai Frankus yra ta ypata, ku
ri atliko plėšimo darbą Clinto- 
ne. Turiu dar keletą lietuvių 
prospektų sąraše; jie visi yra 
gembleriai, jokio kito darbo ne
dirba, apart gembleriavimo. 
Greitu laiku, sako J. Mitchell, 
susilauksite daugiau žinių apie 
kai kuriuos lietuvius. Vieną da
lyką turiu pasakyti: man links
ma, kad galiu pasitarnauti lie
tuviams. Aštuoni metai, kaip 
esu šitame darbe ir su kiekvie
nu metu įgaunu daugiau prityri
mo kaip lietuvius apvalyti nuo 
kriminalistų.

Garsinkilės Naujienose
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MUSŲ KONTESTANTV STOVIS

Velyk

Rockwell4400 turi ieškoti po

HELEN

A. POVILAITIS BUKŠNIS

GEO SUGZDINIS DEVEIKIS A.VASILIAUSKAS’

J. J. ČEPONIS

SAVICKAS

Chicago

MARTIN
1310SHATTAS ANDREKUS

PRANAS
DŽIAUGYSGRADUS S. K. RAKAUSKASSTEPONAITIS

6400 Maryland Avė,

ChicagoKenosha. Wis,Racine. Wis

W. GRITENAS

MISS ALDONA MRS. N.
S. V. PARENDIS,VAITKUS KAVALIAUSKAS

Box 9241709 W. 15th Avė 7153 S. Morgan St, 4104 Mongomery
Gary, Indiana Chicago, III,K. SITAVIČIUS,

MARCINKEVIČIUS Chicago, IIIGRADUS 731 W. 18th St.
19 Montrose Avė.

Chicago, III
Toronto, Ont F. GEISTER SMIGELSKIS

JANKAUSKAS,Canada
6733 Baylis Avė

ŽUKAUSKAS,
NAUJOKAITIS, Kenosha, Wis.

504 S.
West

Mrs. D 
Žukas

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsu 1100

PAUL
2436 N.

LAIPSNIS* 3-čias
Dovanos vertės $250
Reikia balsų 8000

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

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

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

jus prašalinate mus gyve 
nimų juodą?

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

42 Keith St.
Lee Park, 

Wilkes-Barre,

sėkmingumui jus duodate 
rakta?

Turi balsų
1201

Turi balsų
1211

14 Moultrie 
Pittsburgh,

2045 Osler St. 
Regina, Sask., 

Canada

A. JOKANTAS
3934 S. Rockvvell St 

Chicago, III.
Turi balsų

1590

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Park,

Turi balsų
1200

4071 Archer Avė 
Chicago. III.
Turi balsų

1340

3241 S. Halsted St 
Chicago, III.

1023 Gideon

CHAS. M. 
RACHAITIS*, 

806% E 
Waąhington St. 
Springfield. III,

1518 So. 48 Ct.
Chicero, III.

1701

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor,

P. TIŠKEVIČIUS
27 Nonvood Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Balsų turi
1255

1843 S. Halsted St 
Chicago, III.
Turi balsų

1250

6029—34th Avė,

Cleveland, Ohio
KAZYS BRAZAS,

J. PETRAITIS
1828 Green St., 
Rockford, III.

Turi balsų
2115

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av 

Roseland, III. 
Turi balsų 

1243

W. KOŠIS
515 Hurlburt 

Peoria, III.

4111 So. Richrųond

JOS. MITCHELL
906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi balsų 
3889

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsiu 

4031

WALTER MALUS

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

„K. G. URNEŽIS.
5605 S. Throop St.

Chicago. III.
Turi balsų

1285

1740 Beecher St 
Detroit, Mich.

Turi balsų 
3901

Kenosha, Wis 
Turi balsų 

1200

3222 R St. South 
Omaha. Neb.

J. N. ZIČKUS
539 Coli. Avė., 
i. St. Louis, III

MRS. ANNA 
B A KĖS 

915 W. Church 
Benton, 111. 
Turi balsų 

1260

7707 Hartvvell Avė. 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3895

P. AtkočiUnas 
—ATKINSON 

4034 W. Madison
Chicago, III. 
Turi balsų 

2270

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1780

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St.. 

Chicago, III.

AUG.
JANELIUNAS,

LAIPSNIS 6-t.as
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 38,900

JOE BLOŽIS,

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St 
Chicago, III. 
Turi balsų 

8019

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

1750

JOP, WASKE
1451 West Van

Buren St. Chicago 
Turi balsų 

4030

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4029

L/jPSNIS 1-mas 
>'jvanos vertės $2 
'.teikia balsų 1100

Pentvvater, Mich 
Turi balsų 

1215

MISS Z.
KONDROTAITfi

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte. Man, 
CANADA

Sydnev Minės, N.S
Box 436, 

Canada

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė, 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1209

P. J.
JUZELIŪNAS

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St. 
St. Louis, Mo. 

Turi balsų 
1445

Avė., Chicago,
Turi balsų

9425

207 Julės Street 
Westville, III.

Turi balsų 
8003

Binkley Av.
Frankfort, III 

Turi balsų 
2568

jus praskinate erškėčius 
nuo tako

Praeities biznis mums rodo, 
kad prieš velykas ir kalėdas — 
tos kelios dienos, laikraščių už
rašyme- ir knygų pardavime nė
ra sėkmingumo dienos. Šią sa
vaitę, prieš velykas, musų kon- 
testantai gali kiek pailsėti, nes 
žmonės užimti prisirengimu 
šventėms, aplankydami juos 
mažai turėsite pasekmių. Apsi
moka eiti tiktai i tokias vietas, 
jeigu su prospektais turite arti
mų pažinčių arba iš seniau yra 
kvietę ateiti. Prieš velykas ir 
kalėdas sunkiau ir prospektus 
yra rasti namie, o jei ir ran
date namie — yra užimti na
mų ruoša. Pas krikščioniškas 
tautas yra kaip ir tradicija me
tines šventės prisirengti tinka
mai jas sutikti — žinoma, val
giais, gėrimais, pasipuošimu.

irba 
Jos yra ge- 

grosernėms, bučernėms, 
krautuvėms ir tt.

MILLER
Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

1702 — 74 St,

4604 — 7th Avė

MISS
REDULIS

Velykos yra bizniui geros, 
bet ne dėl laikraščių užrašymo, 
ne dėl knygų pardavimo 
ir vakarų rengimo 
ros 
dp rėdai ų 
Reiškia, Velykos kaipo dėl kon- 
testo biznio nieko mums neduo
da ir neprašalina gyvenimų 
juodą, bet dar jį labiau patam
sina. Jos kontestantams n<\j 
praskina erškiečiuotą takų ir 
jų sėkmingumui neduoda rakto. 
Kontestantai tų visų sėkmingų 
takų ir raktų 
velykų.

Draugai kontestantai, pralei
dę velykų šventes, pailsėję, po 
velykų vėl stropiai stokite į 
kontesto darbą. Laike velykų 
švenčių pasidarykite savo kon
testo darbui tinkamus planus, 
kad vėliau galėtumėt šienauti.

Kadangi šita savaitę prieš 
velykas yra kontestantams po
ilsio savaitė, todėl tegul ji bū
na poilsio savaitė ir kontesto 
vedėjui. Baigiu rašyti, veliju 
visiems kontesto dalyviams lai
mingai velykų šventes praleisti.

Julius Mickevičius, 
“N.” Kontesto Vedėjas.

Velykos, Velykos, ką jus mums 
duodate?

4441 S. Campbell 
Avė., 

Chicago, 111.
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ŽINIOS
“Prošepanu” rateliuose
lankai ii* Joną Jablonskį jau 

pasisavino

Chicagos lenkų laikraštis 
“Dziennilk Zsvių'koAvy” iš ba.l. 
1(> d. įdėjo savo naimų darbo 
žinią apie Lietuvos kalbinin
ko prof. Jono Jablonskio mir
ti. žinia užvatdinla “Polak” 
ojcem języka lite\vskiego” 
(reiškia, palukas lietuvių kal
bos tėvas). “Žinioj” sakoma, 
kad miręs Kauno universiteto 
profesorius J. Jablonskis 

(skliauteliuose įdėta dar “Ja'b- 
lonskas”), buvo pirmosios lie
tuvių gramatikos kūrėjas, įku
ria1 paremta visa lietuviška “pi- 
sowania”. Kad Chicagos len
kas nežino (lietuvių rašliavos 
istorijos, tai jo dalykas, bei 
kad jis nežino padoresnio len
kiško žodžio literatūrai išreik
šti lenkų kalba, tai jau per 
daug lenkiška.

Bridžporto raudondva- 
rio parado iškaščiai
Gegužes d. bus ‘‘naujas 

paradas”

Teisėjas Freeman L. Fair- 
baiik nubaudė' bolševiką Paul 
Cline 30 t|ienų sėdėti už tai, 
kad jis nebeužteko apsimokė
ti $60.00 išk^šėių policijai už 
garsiojo ‘vasario 21 dienos P '.- 
radą vidurmiestyje. Cline 
draugai jau paskelbė', k.vd ge
gužės 6 d. bus rengiamas nau
jas pasivaikščiojimas paprotys- 
tuoti už Cline Įkalinimą ir au-1 
kų parinkti pereito parado iš
laidoms padengti.

“Naujienos” nebematys 
parado

Pa# komisionierių Kusscll 
šiandien bolševikų proniolerit1’ 
padarė overtiurą, prašydami! 
leisti’ pasivaikščioti gegužės 
dieną. Vaikštynių pienas ųu 
statyt?.';: susirinkti Union pa: 
ke, tada žengte marš išilgai 
Taylor si. ir Bacine avė. Iš 
L’nion parko’ prezidento leidi
mas kaip ir gautas, su sąlyga ; 
‘'beluive yoursclf”. Taigi, bc’.- 
ševiikai pro “Naujienas” nebe-! 
maršuos, ir “komedijos be pi-1 
nigų” inebepa/rodys.

Chicagos “ganglando' 
vaizdelis 

9

Chicagos danų kolonijos pa 
siųstame Danijon rašte apie i 
Ghicagą yra labai vaizding , 
išsitarimas apie čionykščių | 
“gengsiterių” savitarpį karą: 
“Kaip tas žmogus, kurs malė 
dvi gyvates viena antrą rijan- i 
čias, kcl isibidvi dingo viena: 
antros pilvuose, mes su pana
šiu pasibjaurėjimu žiūrime į jų 
savitarpį karą, Tačiau mes gy
vename ir statome savo mic- 
tą palyginamai neliečiami tų 
Įvykių, kurie anoj pusėj .van
denyno sukėlė liek “sąjūdžio”. 
Maždaug panašiai ir Chicagos 
lietuviai galėtų pasakyti.

Galop Chicaga turės 
gero vandens

Viešųjų darini komisionic- 
rius R. W. VVolfe !ką tik pa
skelbė naują išradimą, kuriuo 
bus filtruojamas Chicagos mie-
stni vanduo. Filtravimas pada
rys du gerumu: viena, bus pa
na i k i n las esamasis negardus 
sandelis skonis, kita, vanduo 
bus minkštas kaip pavasario 
vanduo. Tad ne tik gėrimui, 
bet ir rūbą mazgojimui bus 
didelė gerybė, nes dabartinis 
vanduo suėda labai daug mui
lo. — Visas las filtravimo įren
gimas kainuos po $1.00 nuc 
galvos metams. Reikia laukti, 
kada žodžiai stosis kūnais.

IPacific and Atlantic Photo]

Dr. Lee De Forest, kuris la
bai daug prisidėjo prie radio iš
tobulinimo. Prieš kiek laiko jis 
buvo atvykęs į Chicagą.

10 žmonių apsinuodijo 
valgiu

North Side dviejų šeimynų 
apsirgo viso 10 žmonių užval
gę pirktų vienoje krautuvėje 
maisto produktų. Krautuvės ad
resas n e pa d uotas’.

Šokti nedaugiau 10 va
landų vienu pradėjimu!

Chic'.'.os istntvmu saigai tu
ri sau galvosūkio, kas dary
ti su tais šokėjais, kurie pra
dėję šokti nebegali baigti. 
Taip, antai Merry Garden ke
lios poros jau šok? vienu pra
dėjimu 120 valandų! Tie šo
kiai vadinami “Marathon danc- 
ing”, reiškia šarvo rūšies kon- 
Iestas.

Komisionierius liussell mano
si išradęs bydą, kaip las po
ras paftrktrU,- 'būtent pritaikin
ti moterų darbo apsaugos įsta-

JUOZAPAS ARLOFF
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 15 dieną, 11 Valandą 
vakare, l9"0 ni , sulaukęs 59 
metu amžiaus, gimęs Maria- 
polėj, Suvalkų red. Amerikoj 
išgyveno 38 metus. Paliko di
deliame nubudime vieną sunu 
Leoną, dvi (lukteri:; — Sophie 
ir Pauli na ir žentą Petrą But-
!er ir (rimines. Kūnas 'pašar
votas, randasi 3214 W. 38th 
Piace.

Laidotuves įvyks nėtnyčioj, 
balandžio 18 dieną, 9 yąj. ryte 
iš namu i šv. Agnieškos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos p nialdos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tą. • Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Arloff gi
mines, draug i ir pažįstami 
esą: nuošir Ižiai kvįečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jani paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Dukterys, žentas 
ir Gimines.

Laidotuvėse netarnauja gra
borius Ejideikis, Telefonas 
Yards 1741.

Feen®mmt
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Sokr.is Tik

Mėtos .

tymus ir už šokimą ilgiau kaip i 
10 valandų vienu pradėjimu 

Į austi kaip luž moterų tarny
stės akto įžeidimą.

Louis Mingela pasidavė 
policijai

Vakar dienos laikraščiai pra
neša, kad Louis Mengel (Min- 
gėla), amatorius' ristikas, ieš
ko tas kėlės dienas kaip įtaria
mas dėl autų pardavėjo Edvar
do VVolfe nušovimo, šiandien 
pasidavęs detektyvų biure. Min
gela pareiškė* galėsiąs įrodyti 
ir pristatyti visų reikalingų liu-

dymų, kad jis’ tą dieną nebuvo 
Chicagoj. Musų žiniomis. Min- 
gėla pats atėjo j detektyvų biu
rą, kada sužinojo, kad jo ieško
ma. L

Spceialistas gydyme chronišką ir naują li- 
jrų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išcgzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir joi aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikri) specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

l po galutino išegzaininavimo—kas Jums yra

Neužmirškite lietsar- 
ghj!

Chicagos oro dėdės praneši
mu, dabar pliaupiantis lietus 
truks 54 valandas be didesnių 
pertrūkių. Ligi šią žinutę ra
šant jau pralijo apie 28 valan
das, tai dar kur kas’ didesnė 
puse tebėra neišlyta. Tad ge
riausias visiems patarimas: dar 
negrąžinkite pasiskolintų liet
sargių (umbrelų) !

________Graboriai________

Phone Boulevard 4JL39
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Kambarys 101G 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po piety

IDR. J. RIMDZUS
Chiropractor

1650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

| Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.
.............. .............   Z

Lietuves Akušeres___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hernlock 9252

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

Graboriai
B (J T K U S 

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Pcrsamdome Automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wąbansia
CHICAGO

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfieid Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

LOVEIKISt

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
. Vainikai

3.316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—O-----

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dąlikatnas 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, nuse 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

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-----

Ofiao Tslefonaa Vlrgrlnla 0036 
Re». Tel. Van Durnu 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. Nedėliom nuo 10 iki 12 die

nų, Namų ofisas North Side 
8413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro
- — ' O----- —

DR J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

Nedėlioj nu<> 2:80 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

----- o-----

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiką ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kemvood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

—o—.—-

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 

Gyveninio vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvertų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 43G5 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

■ Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

.4 • • . '

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

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. Mąnlewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
-------o-------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

Phone Franklin ^2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3G97

3315 So. Halsted Street
. —— — -

Z A.OLIŠr~
R. A. VASALLE

(VASITJAITSK asn
ADVOKATAI j]

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar„ Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — l’an., Scr. ir Pėtnyčios v.

1646 W. 46th SU

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 ,Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
Ll__ĮĮIiy ■ JĮI. ĮJ. 1.1 .11

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

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

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

Chas. 
Syrewicže Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Plionę poulevai’d 7878 .

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJtore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. MONTVID, M. D. 
157d Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine Šviesa ir diathenuia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonus Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvcrgais

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

Tel. Randolph 5130
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bldgi 

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30—4

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

Vai. 5-8; ser. ir pėt. 5-G. tel. Canal 25M
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

IŠ Joniškiečių Kliu- 
bo susirinkimo

Pastaba: Serga Joniškiečių 
Kliubo nariai: Kazimieras An
drėj unas, gyvenantis antrašu 
1837—50 Court, Cicero, ir Vik
torija Nainienė, gyvenanti 
antrašu 1348 West 59 sitreet. 
Abudu randasi ligoninėje.

Geri). Joniškiečių kliubo na
riai, kuriems laikas leidžia, ma-

Kliubas gyvai veikia

B .landžio 13 d. Joniškiečių 
L. ir K. Kliubas laike savo su
sirinkimą p. K. Krcnčiaus sve
tainėj, 1600 So. Wood Street.

Susirinkiman nariai buvo 
šaukiami per atvirutes, tai ir 
atsilankė tikrai daug, kas pa-i 
rodo kad ir narių duoklių li
ko sumokėta $99.75.

Butų susirinkę ir viršum 
šimto dolerių, jei finansų sek
retorius butų išgalėjęs dar dau
giau laiko pašvęsti nariams 
mokesnių knygutes išrašinėti.

Pirmininko raportas, nutari
mų sekretorės ir finansų sek
retoriausi protokolai ir kitų val
dybos narių raportai vienu bal
su tapo priimti.

|stojo .j Joniškiečių Kliubą 
dar šie nariai:

Pranas ir Ona, S/tan.kai
Vincas Briedis (Southsaidie- 

tis).
Vincas Briedis (Northsaidie-

tis) senai yra Kliubo narys, 
tai dabar ir antrą Briedį tu
rime Joniškiečių L. ir K. Kliu
bo narių tarpe.

Kliubas padeda liaudies 
apšvietei

Sekretorė p-le A. Ančiutė 
persikai te du laišku; vienas bu
vo iš J. Joseph Lapinsko, kurs 
prašo pagelbos ligoje. Laiškas 
priimtas. — Antras buvo J. 
Pronskaus laiškas dėl laikraš
čio “žemaičio” Aukso Knygos, 
kurią Joniškiečių Kliubas pats 
pirmasis pasienį, norėdamas 
Žemaitijos vieninteli pažangų 
laikraštėlį paremti.

Šis laiškas susilaukė opozi
cijos: “progresyviai” nariai sto
jo, kad laiškas butų padėtas 
ant stalo. Kilo diskusijų, ku
riose “progresyviai” priešinosi 
“žemaičio” parėmimui. Disku
sijas uždarius, R. šiliukas įne
šė paaukauti iš Joniškiečių iž
do $10.00 “Žemaičio” /Aukso 
Knygon. P. Z. (Gulbinienė įne
šė pataisą $5.00. “Progresy
viai” nenori, kad ir toks nuta
rimas butų padarytas ir kad 
butų paremtas materialiai Lie
tuvoj einantis liaudies susipra
timo nešėjas. Ypatingai smar
kavo vienas Cicero “progresy- 
vis”. Tačiau balsavimui prasi
dėjus kaikurie ir ipačių pro
gresyvių balsavo už įnešimą, 
tik ne už $10.00, bet už $5.00. 
Didžiuma balsų priimta skirti 
$10.00.

Kliubo vasaros veikimas
Banlkieto rengėįjai pranešė, 

kad rengiamasi labai stropiai 
prie banketo, kurs įvyks Ge
gužės 4 dieną (šventadienį); 
bau kietas žada būti tikrai įdo
mus ir pralenkti bene visus 
kitus buvusius banketus. Tiki
masi turėti daug svečių. Abid
vi Auditorijos svetainės paim
tos ir tikietai jau visur plati
nami. Tapo išrinkti bankieto 
darbininkai.

Velykų Bargenai
Velykų šventėms turiu parsitraukęs daug paukščių ir 

kiaušinių tiesiai iš faunų

Nupeštos antys po 22c
Nupeštos žąsys po 21^c

Su kožna žąse tuziną* kiaušinių veltui

Nupešti kalakutai po 25c
Swifto šinkos po 24c
Rūkyti šolderiai 18i/£c
Švieži kiaušiniai po 25c
ir viskas Ys pigiaus.

3631 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3130

Vice- pirmininkas d. Jankus 
buvo paskirtas aplankyti as

meniškai kalkinius murins, ku
rie buvo užvil'kę mokesnius. 
Reikia pripažinti d. Jankui kre
ditas, kad jis pusėtinai duok
lių s;f(jo sulinkti ir pičiuis 

j narius vėl padarė veikliais kliu- 
biečiais.

Išrinktas komitetas Kliubo 
piknikui surengti, kurs įvyks 
SL Svclainio faunoje, birželio 
15 diena, netoli nuo Tautiškų 
kapinių.

Laike vasaros sezono nutar
ta laikyti susirinkimus šiokio
mis dienomis. — Taip pat už
baigta mokėti pcksmertinėis) B. 
Sitankienei ir K. Kipšui sulig 

i naujos Konstitucijos. Dabar jau 
nebereikia mokėti po $1.00 
kiekvienu mirties atveju, bet

j bus mokama lalbelnai po $2.00 
| per metus patalpų reikalams.

Bendrai susiir ink imas bvuo 
gražus ir sėkmingas. Susirin- 

! k imą uždarė Kliubo Pirminin- 
i kas J. Bubantis, 5 vai. vaka- 
ro. Narys.

lonėkite aplankyti tuos musų 
gerus ir veiklius narius.

N.

SPORTAS
Bokso rungtynes

Balandžio 25 d. Chicagos 
Stadiume įvyks nepaprastai 
svarbios bokso rungtynės. Su
sikibs antru kartu Tuffy Gri- 
ffiths su Jack Giagnon. Apie 
Griffiths laikraščiai labai daug 
rašė. Tiesiog pranašavo, jog 
tai busimas pasaulio čempio
nas. Ik't štai prieš porą savai
čių jis (susikibo su Gaignon ir 
tasai “knock-ouitu” laimėjo 
rungtynes šeštame raunde. 
Griffiths buvo tris kartus nu
kirstas nuo kojų. Tai buvo di
džiausias visiems siurprizas. 
Dabar Griffiths nori tą dėmę 
nutrinti, t. y. atkeršyti savo 
nugalėtojui. Bet ar jam tai pa
siseks, tai jau kitas klausimas.

Bridgeporto ristikai 
sujudę

Kaip žinia, balandžio 25 d. 
Marųuette Parko bažnytinėj 
svetainėj įvyks dviejų kliubų 
susirėmimas, — Bridgeporto 
ir Boselando. Bridgepoatas yra 
Chicagos lietuvių sostinė. To
dėl ir jo atletikos kliubas, 
truks-laikys, yra pasiryžęs lai
mėti pirminybę. Boselandas, iš 
kitos pusės, jau per kelis me
tus paisižymėjo sporto srityj ir 
jis sako, kad joki sostinė jam 
merą baisi. Todėl galima ti
kėtis, kad tų dviejų kliubų mis
tikų rišt y nūs bus tikrai įdo
mios ir vertos pamatyti. Ris- 
tynėse dalyvaus taip pat ir De
nis Bložis. — N.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

| U , —■ I ■ III I •

, TheEnglishColumn

Marųuette Murmurs
Rentine Chores

The Maniuelte Club of the 
S.L.A. (Ir. 200 did their share 
in ‘the recenl national S.L.A. 
eleetions land thus have be- 
come better acijuainted' with 
organization -rrnait terš.

Most of the gan g attended 
the “Margutis” so-called con- 
cert a \veek ago Sunday which 
in reaility was more of a mu- 
sical comedy. Antanas Vana
gaitis the publisher, composcr 
and actor lirom Gr. 200 ar- 
raingcd a most varied and di- 
versified program. vvliich every- 
onc enjoyed immensely. Mr. 
Vanagaitis is grateful for help 
rendered by the Misses An- 
netle Valentine, Florcnce Bel- 
slkey, Aldona Narvid, and Mar
gaini Maskoliūnas also Messrs. 
Johnny Macas, Bill Busgis, 
S'tainley Valentine and God- 

lewski.
The bovvli ng team hasn’t 

been faring įso well o f late, 
suffering another setback at 
the hands of the Universal 
Lodge ai week ago VVednesday.

The Marųuette Club meets
Thursday April 17, 1930 at the 
Gage Park Fieldhouse. 8 P. M.

♦ ♦ ♦
Gab Sez:

Valentines have a nevv Ford.
Hey. Hey.

No! a peep out o f Billee 
Bennet from Hollywood.
. Sorrel Top came to a mcct- 
ing.

Connely Club štili erashing 
’em.

A. L. claims Johnny and 
Snooky are the two niccst fell- 
ows in the club.

3030— Graži ir patogi biznio vietai 
dėvėti' suknelė. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, 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 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
VIieros ....................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)
L r^-i.TisnrBMrrrn'rii iiĮ ^irr'.ntfir.MagZ

Buddy mušt be losing out.
F. Kantri m that shy little 

giri from Universal.
And Gene Eugene also bais 

a new Ford.
Which leaves Stanley G. 

with an old one.
SbarjK'n those. spikes and 

pateli the swimmin’ suit.
įSez G a-b:

Via
Roycee.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj 
ir Subatoj, Vasa

rio 17, 18 ir 19
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Show Boat”
Labai gražus veikalas

Dalyvaujant
Laura La Plante, Joseph 

Schildkraut, Otis Harlon, 
Alma Reubens

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Big Jewel Case” 
Kalbančios linioe. k......................... , -z

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- 

batpms iki 9 vai. vakaro. 
...................—....... i n ■■ i /

A". ..  ........... . .
Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Sjk Erskine

1UĮ atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 

bo mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadieny, balandžio 17 d., nauioj 
svetainėj Almira Simmans Parke, 
prie Hancock SL, tarp Wabansia 
avė. ir North avė. Pradžia 7:30 v. 
vak. Narius meldžiu dalyvauti.

A. Walskis, sekr.

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

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

padarojų.

Drillings Auto 
Body

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

CL ASSIFIED ADS.
-į

Baby Chicks
____________ VištukaiL,

VIŠTUKAI

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kaino* 
teisingos.

Fox River Hatchery
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service 
Biznio PatamavimaB

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PATENTAI, copyriffhte — išradimai 
«okloa ruAlea. 

B. PELECHOWICZ
REIKALINGAS siuvėjas prie ko- 

stumeriško darbo.
2800 VV. Chicaro Ava.

Brunawlck 7187 
------ O—

2537 W. 63rd St.

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO
-------- O---------

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi d arba mieste. Kedzie 8468.------ O-------

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

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

----- o-----

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

----- o-----

Tel. Lafayette 7554
WM. BENECKI

MAI.EVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju.

3542 So. Francisco Avė.

Financial
________ Finansai-P^^^

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIU?

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

Kreipkitės j
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

-----o-----

-------- o - - ■
Skolinam Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičiui ii 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
. n.—-, -

---------O--------- --  #
Paskolos suteikiama 

į vieną 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

Personai

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 ūkės. Brolis Kazimieras Lu
košius, Eržvilko paštas, Lenkčių kai
mas, Lithuania.

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

IEŠKAU savo brolių Mateušo ir 
Juozapo Račaičių. Paeina iš Prie
nų, Mariampolės apskr. Juozapas 
atvažiavo 1912 m. į Ameriką ir gy
veno Divernon, III., paskui, girdėjau, 
gyvenęs Pittsburgh, Pa. Yra svar
bus reikalas. Žinančius anie juos 
prašau pranešti. C. M. Raczaitis. 
806% E. Washington St., Spring- 
field, III,

REIKALINGAS bučeris lietuvys— 
amerikonas, gerai žinąs savo darbą. 
Euclid 9416 M

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

O -... -

PAIEŠKAU moteries prie namų 
darbo. P. Pučkorius, fotografas. 928 
Warren Avė., Downers Grove, 111. 
Telephone Downers Grove 1104.

REIKALINGOS 2 patyrusios vei- 
terkos; darbas nuolatinis, gera mo
kestis. 34§7 S. Halsted St.

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

REIKIA patyrusių moterų sor- 
tuoti skudurus.

1820 W. 14 St.

MisceUaneous
įvairąa

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee 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 % įmokėti, likusius į 18 mė
nesių. 90 dienų rašyta garantija ir 

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

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. A^illow Springs 58

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios setas 

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

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GREITAM PARDAVIMUI. Parsi
duoda 2-jų kambarių furnišiai, iš
važiuoja Lietuvon. Antanas Razmi
nas, 1718 So. Union Avė., 1 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

Business Chances 
PardavimuiJBizniai

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

Iš PRIEŽASTIES sunkios ligos 
parsiduoda bučemė ir grosernė la
bai pigiai, su namu ar be namo. 
3213 So. ParnelI Avė., Victory 8392.

PARDAVIMUI pulruimis, 5 nau
ji stalai, cigarų, kendžių, sodos ir 
visko kas reikalinga. 1838 S. Hal
sted St.

Iš PRIEŽASTIES mirties turiu 
parduoti garažo biznį; talpina 50 
karų. Republic 0234.

Farms For Sale
ĮĮldąj Pąrdąyimui

148 akrai ant State Highwa”, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už 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.

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budipkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žtmė ęąrdayimui

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

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

Victory 4898 
Chicago, III.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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 87%xl25, 1 morgičius 
$2,000, kaina $4,800, netoli 63čios ir 
Hamlin Avė.

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

SOUTH SIDE BUNGALOW 
už didelį sutaupimą

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

Randasi 5537 S. Trumbull Avė., 
greitai augančiame lietuvių distrik- 
te; mokyklos, bažnyčios, busu 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 įmokėjimu, 
arba jei jus turite dauriau pinigu, 
kaina bus sumažinta. JUS TURITE 
VEIKTI DABAR. Telefonuokit tuo- 
jaus. Mr. Bagdonis, Central 4804.

ĮMOKĖKI $500.00, nupirksi gražia 
vištų auginimo farmą, geras namas, 
didelis vištininkas. Randasi netoli 
Summitt, III. Prie Archer Avė. 
Taipgi savininkas priims mainui na
mą arba biznį.

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

Yards 6751

BARGENAS
Parsiduoda 4 ruimų namas, 3 lo

tai ir biznis yra — medžių. 
Parduodam medžius tonais ir 
karlodėmis; nėra kreditų. Yra gera 
mašina medžiams piauti. geras t ro
kas ir daug medžių. Viską parduo
siu už 3 tūkstančius. Vieną tūk
stantį įmokėti, o kitus kaip rendą.

JOHN BAGDON,
134th SL and Woodland Avė.

Blue Island, 111.
Telefonas Blue Island 2051


