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5 Valstybių Juros Sutartis Pasirašyta
317 kalinių žuvo baudžia
mo Ohio kalėjimo gaisre

COLUiMBUS, Ohio, bal. 22. 
— Gaisre, kuris čia vakar vai- 
kaaą kilo baudžiamajame Ohio 
valstijos kalėjime, it rys šimtai 
septyniolika kalinių žuvo lieps
nose arba nutroško durnais ir 
smalkėmis, o dar šimtai kitų 
buvo sužaloti.

Gaisras kilo prieš 6 valan
dų vakaro ir buvo likviduotas 
tik apie vidurnaktį. Gaisrinin
kams teko ne tik kovoti su 
ugnim, bet taipjau padėti mal
šinti kalinius, kurių tūkstan
čiai buvo paleisti į kiemą. Dau
gelis kalinių laikėsi ramiai, 
daugelis jų pasižymėjo gelbė
dami savo draugus iš ugnies, 
įnešdami kiemam kūnus žuvu
siųjų, sužalotuosius ir pritroš- j

Stambiausi Stalino 
rėmėjai dabar virto 

jo priešininkais
Kaganovičas ir Baumanas sako, 

kad Stalinas įmurdęs Rusiją 
i bėdą, dabar dėl to kaltinąs 
kitus

BERLYNAS, bal. 22. — Iš 
Maskvos praneša, kad kova 
tarp maskviškių vaitų pasta
romis dienomis dar labiau įaš- 
trejo, — kova tarp Stalino ir 
stiprėjančios opozicijos.

| opoziciją perėjo dabar, ir 
jai vaxlovauja, du žymiausi bol
ševikų vadai, kurie Ilgšio! bu
vo žinomi kaip artimi Stalino 
draugai ir vyriausi jo leitenan
tai, būtent, Kaganovičas ir Bau
manas. Kaganovičą ir Baumaną 
remia daugelis kitų vadų, ku
rie iki pastarojo laiko ėjo iš
vien su Stalinu, bet kurie da
bar yra laibai pasipiktinę juo 
dėl to, kad kaltę dėl pirmykš- 
čios .savo politikos nepasiseki
mų Stalinas bando suversti ki
tiems. Jie sako, kad Stalinas 
čia turėjęs pasielgti taip, 'kaip 
kad panašiame atsitikime pasi
elgęs Leninas: prisipažinti pat
sai klaidų padaręs, o ne kal
tinti kitus dėl savo traukimo
si atgal, — nesakyti, busiu jie 
blogai jo instrukcijas supratę.

Be 1o, naujieji Stalino prie
šininkai prikiša jam, k aid savo 
“žingsniui atgal” jis pasirin
kęs blogiausi laiką. Tuo jis į- 
nešęs tik didesnę suirutę į kai
mo dariią dabar, kada reikėję 
visas jėgas i temt i pavasario sė
jos kampanijai, idant liaukai 
butų kaip reikiant apsėti.

Kaganovičas, stojęs dabar 
opozicijos prieš Stalinų priešą-

SorbS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
šauja:

Didėjąs dobęs iuo t urnas; nedi
delė temperatūros atmaina-; vi
dutiniai mainųsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 140 F.

šiandie saulė teka 4:58, lei
džiasi 6:38. Mėnuo teka 3:05 
ryto.

kusius; bet daugelis elgėsi ne
ramiai; grėsė kilti riaušės.

Tvarka, tačiau buvo atsteig- 
ta atvykus kariuomenės burini.

Viena priežasčių, <lel kurios 
tiek daug 'žmonių gyvybių žu
vo, buvo ta, kad kalėjimas bu
vo kimštinai prikimštas nusi
kaltėlių. Kalėjimas buvo pasta
tytas talpinti 1,500 kalinių, o 
tuo tarpu jame buvo prikim
šta 4,050, vadinas <3,150 dau
giau, nekaip buvo vietos.

Dauguma žuvusiųjų buvo nu- 
tro.škę (Įumais ir smalkėmis. 
Gaisro priežastis dar nenusita- 
tyta-, tačiau spėjama, kaid ka
lėjimas buvo pačių kalinių pa
degtas. Vyrisiusyibė pradėjo tos 
katastrofos tardymų.

ky, yra laikomas vienu gabiau
sių vadų i.r organizatorium, ku
rių dar kiek pasiliko sovietų 
administracijoje. Jis yra su tai
sytojas viso žemės ūkio kolek- 
tivizacijos plano, yra politinio 
biuro narys ir, po Stalino, įta
kingiausias komunistų cemtira- 
linio komiteto narys. Maždaug 
tą patį galima basakyti ir apie 
Baumaną, bendrai su Kągano- 
vien išėjusį prieš Staliną.

Fosteris ir kiti 4 komu
nistų lyderiai nuteisti 

kalėti
NEW YOR’KAS, bal. 22. — 

Ryšy su komunistų riaušėmis 
Union Sipiare, įvykusiomis per 
“bedarbių demonstraciją” kovo 
6 diena, teismas nuteisė neri
botiems kalėjimo terminams 
komunistų vadus: Williamą Z. 
Fosterj, Robertą Minorų, Israe- 
lį Amterų ir Harry Raymondų. 
Penktas, Joseph Lester, nuteis
tas trims dešimtims dienų ka
lėjimo.

Neribotas kalėjimo terminas, 
einant įstatymu, gali trauktis 
nuo vienos dienos iki trejų me
tų — tatai pareis nuo valsti
jos iparolės komisijos sprendi- 
njo.

20 asmenų prigėrė Nile, 
laivui apvirtus

KAIRAS, Egiptas, bal. 22.— 
Šiandie čia atsitiko didelė, ne
laimė. Pačiame Nilo upės vi
dury apvirto nedidelis laivas, 
ir dvidešimt žmonių prigėrė. 
Tragedijų matė daugybė žmo
nių, stovėjusių ant tilto.

Trys japonų lakūnai iš
gelbėti juroje

TOKIO, Japonija, bal. 22.— 
Iš Taiihoku, Formozoje, prane
ša, kad Kinų laivas išgelbėjo 
tris japonų laivyno aviatorius, 
kurių aeroplanais manevrų me
tu nukrito į Formozos sąsiau
rį. Išgelbėtieji tapo išsodinti 
Svatove, Kinuose.!

Bielostoke gaisras su
naikino fabriką

VARŠUVA, bal. 22. — Dide
lis gaisras Bielostoke sunaiki
no vieną, audimo ir* ke-
lioliką arčiau fabriko stovėju
sių namų, daugiausia darbinin
kų gyvenamų.

I Atlantic and Pacific Photo!

Baudžiamas Ohio valstijos kalėjimas Columbus mieste, kurio gaisre žuvo daugiau kaip trys 
šimtai kalinių

Sako Maskvą vedant 
taikos pertraktaci- 

jas su Trockio
Sovietai siūlą jam svarbų “džia- 

bą” — žemės ūkio kolektivi- 
zacijos programą pravesti

BERLYNAS' bal. 22. — Beir- 
liner Tage'blatt praneša iš Is- 
tanbulo (Konstantinopolio), kaid 
tėn dabar esąs Radeko atsiųs 
tas specialus pasiuntinys, kuris 
vedąs pertraktacijas su Troc- 
kiu dėl taikos su komunistų 
partijos centraliniu komitetu ir 
su sovietų valdžia.

Pasak telegramos, Radeko 
pasiuntinys atgabenęs Trockini 
sovietų valdžios propozicijų, 
kad jis grįžtų į 'Rusiją ir ten 
paimtų į savo rankas darbą 
sovietų valdžios |kiek pakeis
tam žemės ūkio programai vy
kinti.

Trockis tačiau pastatęs kele
tu tam tikrų sąlygų, be kurių, 
jis pareiškęs, nepriimsiąs so
vietų valdžios pasiūlymo.

Berlyno policija kratė 
grįžtančius komunistus

BERLYNAS, bal. 22.—Ber- 
lyno policija ir žvalgyba turė
jo darbo, kol iškratė du tuk
siančiu jaunų komunistų, grįž
tančių iš suvažiavimo Leipci
ge. Kiekvienas jų buvo iškrė
stas prieš jsileidžiant į miestų.

Roy išrinktas laikiniu 
Haiti prezidentu

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
bal. 22. — Laikiniu Haiti res- 
jpuhlikos prezidentu valstybės 
taryba kaip vienu balsu išrin
ko Eugene Roy, kurį prieš kiek 
laiko rekomendavo išrinkti 
Jungtinių Valstybių prezidento 
Hooverio paskirta komisija Hai
ti sąlygoms ištirti.

Roy ptrezitloiTlo kėdę užims 
aitrinantį n^nesį, ikaida pasi
baigs dabartinio prezjdento 
Borno kadencija.

9 asmenys žuvo trauki
nio katastrofoje

BUCIIARESTAS; Rumunija, 
bal. 22. —■ Medjaidijoj, gele
žinkelio stoty tarp Bucharesto 
ir Kobstancos, vakar susidūrė 
pasažierinis traukinys su loko
motyvą. Astuoni pasažieriaii dr 
vienas kareivis buvo užmušti, 
o penki kiti pasažiieriai skaudr 
žiai sužaloti.

Hooveris tuojau siūly
siąs juros sutartį sena

tui patvirtinti
WASHI'NGTONAS, baL 22. 

—. Prezidentas Hooveris ketina 
laivynų apribojimo sutartį pa
siūlyti senatui ratifikuoti tuo
jau, kai tik Amerikos delega
cija grįš iš Londono.

Jungtinių Valstybių de
legacija grįžta namo
LONIDONIAS, bal. 22.—Jung- 

tinių Valstybių delegacija ju
ros konferencijoje, su valsty
bės sekretorium Stimsonu prie
šaky, šį vakarų traukiniu iš
vyko į Southamptoną, iš kur 
ry toj (šiandie) .rytų garlaivi u 
Leviathan išplauks į New Yor- 
ką.

Bombardavo akmenimis 
Italijos pasiuntinį

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
22. — Praeitą naktį nežinomų 
žmonių kuopa akmenimis bom
bardavo čia Italijos ministerio 
Vengrijai ir jo karo attache 
automobili. Attache buvo suža
lotas.

Lakūnai užsimušė ban
domajame skridime
LYON PAIRK, Va., bal. 22. 

— Bandomajame skridime pi
lono diplomui pjauti užsimušė 
Henry Traigeser iš Wheaton, 
Md., jo aeroplanui nulužus ore 
sparnų ir nukritus žemėn.

Senatas nutarė pa
naikint “n a t i o n ai 

origin” įstatymą
Bet kartu dar labiau suvaržo 

imigraciją, nuo 150,000 iki 
120,000 per metus

WASHINGT()NAS, bal. 22.
Senatas šiandie dauguma 

balsų priėmė senatoriaus Nor- 
becko (rep., IS. D.) pasiūlymą, 
kuriuo panaikinama dar tik ne
seniai. priimta imigracijos įsta
tymo vaidinama “tautinės kil
mės” pro vizija.

Priėmęs tų pasiūlymų, sena
tas tačiau imigraciją dar la
biau susiaurina, nes senatoriaus 
Noiibcdko biluje numatyta at
eivyje sumažinti nuo dabarti
nio 150,000 skaičiaus iki 120,- 
000 metuose.

Hooveris vis tiek stoja 
už teisėjų Parkerį

WASHINKiTONAS, bal. 22. 
— Praneša, kad prezidentas 
Hooveris vis tiek remiųs pa
skyrimą teisėjo Johno J. Par
kerio Augščiausio Jungtinių 
Valstybių teismo nariu, nežiū
rint, kad šen aito komisi ja va
kar 10 balsų prieš 6 pasisakė 
priešingai.

Rockefelleris gavo at
gal $356,378 taksų
WASHINGTONAS, bal. 22. 

— Vidaus mokesnių biuras pra
neša, kad Johnui D. Rockefel- 
leriui grąžinamai atgal $356,- 
.378 jo “permokėtų” 1!)17 me
tais pajamų mokesnių.

Paleido plečkaitininką
KAUNAS. — šeštadienį iš 

Kauno kalėjimo paleido Alytaus 
pučo dalyvį Al. Navickų.

Navickas kariuomen. teismo 
buvo nuteistas 4 met. sun. darb. 
kalėjimo. Dabar Kariuomen. tei
smas Navicką nuo trečdalio 
bausmės atlikimo sąlyginiai at
leido. Jis iškalėjo 21 mėn.

Butas priėmė bilių 
dėl J. V. moterų 

pilietybės
WAS1IINGTONAS, fbal. 22. 

— Atstovų butas priėmė bilių, 
kuriuo panaikinama dabartinio 
įstatymo provizija*, kad čia gi
musi Jungtinių Valstybių pilie
tė, ištekėjus už svetimšalio ir 
įgyvenanti svetur, praranda 
Jungtinių ValslyGiių pilietybę.

Alstovų buto priimtas Kilius 
pasiųstas senatui.

Tramvajų darbinnkų 
streikas Japonijoje 

plečiasi
TOKIO, Japonija, bal. 22.— 

Praeitą savaitę kilęs 'Lokio vi
suotinis tramvajų ir busų' dar
bininkų streikas plečiasi jau ir 
kituose miestuose. Simpatizuo
dami sostinės dariiininkų strei
kui, šiandie sustreikavo 1,300 
Kobe miesto tramvajų sistemos 
motormanų ir konduktorių. 
Streikuoti rengiasi taipjau Osa
kos 'tramvajų ir busų darbi
ninkai.

'l'okio miesto tramvajų ir bu
sų streikas kilo protestui prieš 
algų apkarpymų. Viso čia strei
kuoja daugiau kaip 12 tūkstan
čių susisiekimo darbininkų.

Daug žuvo per aud
rų Filipinuose

MANILA, Filipinai, bal. 22.
— Gauti iš įLeyte salos prane
šimai sako, kad praeitų penk
tadienį ten siautė baisi audra
— tifonas, — kuri padarius 
milžiniškos pragaišties. Daug 
žmonių buvę užmušta, tūkstan
čiai likę be pastoges.

Netikri doleriai
KAUNAS. — šiomis* dienomis 

pasirodė apyvartoje netikri pa
dirbti Jungtinių Amerikos Val
stybių 20 dolerių banknotai, Fe
deralinio Rezervinio banko San 
Francisco, Kalifornijoj, serija 
1914 metų, kontrolės raide “H.” 
Šis padirbimas yra tikra foto- 
mechaniška reprodukcija, iš
spausdinta viename sunkaus 
svorio popierio lape nemėginus 
imituoti šilko siūlelių randamų 
tikruose banknotuose.

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, III.

5 didžiosios juros 
valstybės pasirašė 

laivynų sutartį
LONDONAS, bal. 22.—Pen

kių didžiulių juros valstybių—• 
Didžiosios Britanijos, Jungti
nių Valstybių, Japonijos, Fran
ci, jos ir litanijos — atstovai šian
die pasirašė oficialiai vadina
mą “Londono 1930 metų juros 
sutartį,” kuria pirmų trijų val
stybių laivynai aprėžiami ir su
mažinami, o pastarųjų dviejų 
apribojami.

Tą istorinį dokumentų pir
mas pasirašė Jungtinių Valsty
bių sekretorius Henry L. Stim- 
son ir jo kolegos Amerikos de
legacijoje; paskui — Franci jos 
užsienių reikalų ministeris Ari
stide Briand, Anglijos premje
ras J. Ramsaiy MacDonald, Ita
lijos ambasadorius admirolas 
Giuseppe Sirianni ir Japonijos 
buvęs premjeras Reijiro W 
katsuki su savo delegacijų na
riais.

Pasirašymas įvyko tuojau po 
vidurdienio senajame karaliaus 
St. James palociuje, karalienės 
Onos salone.

Londono 1930 metų konfe
rencijos, kuri tęsėsi keturioli
ka savaičių ir kuri šiandie pa
sibaigė sutainties pasirašymu, 
vaisiai yra, trumpai, toki:

Įsteigtas visiškos Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Brita
nijos laivynų lygybės (parite
to) principas.

Apribojami iki 1936 metų 
visi Didžiosios Britanijos, Jung
tinių Valstybių ir Japonijos lai
vynai, kurių tvirtumai nusta
tyti šiaip: Anglijos — 1,016,- 
450 tonų; Jungtinių Valstybių 
— 988,700 tonų; Japonijos —■ 
633,120 tonų.

Karo laivų statymo paliau
bos iki 1936 motų. Visos trys 
valstybės paliauja statymą pro
jektuotų dvidešimt trijų kovos 
laivų.

Visos penkios valstybės su
tarė suvaržyti submarinų var
tojimą kare, užginant skandin
ti beginklius prekybos laivus 
jr apri)boji2uit submarinų dydį 
ir ginkluotę.

1935 metais turi įvykti nau
ja juros konferencija, kur pa
keis dabartinę sutartį.
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Iš III. Angliakasiu Gyvenimo
Benton, Iii

Mainieriai ir jų unija

Pirmesnėj korespondencijoj 
nurodžiau, kad skaičius organi
zuotų darbininkų, minkštosios 
anglies kasimo pramonėje, per 
8 metus John Le\viso preziden
tavimo, nusmuko iki 83,000, 
mokėjusių duokles 1929 m. Iš
to skaičiaus 53,000 buvo Illinois' 
valstijoj arba 12 distrikte. Gi 
visuose kituose, bendrai, tepali
ko apie 30.000. Reiškia valsti
jos organizacija, praktiškai, išli
ko viena verta to žodžio.

Bet štai kilo vaidai tarp llli-j 
nois valstijos organizacijos ir i 
John Lewiso, nacionalio anglia
kasių unijos prezidento. Kodėl 
jie kilo?

Jeigu duosi tą klausimą Le- 
wiso šalininkams, tai jie paša-' 
kys štai ką: Buk Illinois orga-1 
nizacijos viršininkai pasirodę) 
grafteriai; buk Fishvvick ir kiti 
išeikvoję (arba pasigrobę) $28,- 
000 unijos pinigų; buk distrik-į 
to viršininkai pardavę darbinin
kus samdytojams. Tai svar
biausieji kaltinimai. Be jų, iš
girsite ir visą eilę kitokių.

Bet tas. kuris šiek-tiek tumi-

išpildyti Le\viso

praktiškai reiškė

i kai atsisakė 
j reikalavimą. Nes išpildyti tokį 
reikalavimą 
pavesti visą turtą ir kitą vir
šenybę Levvisui ar bet kam ki
tam. kuris dominuos nacionalę 
angliakasių unijos tarybą. Tai 

Į reiškė, kad Lewis reikalavo, 
j idant distriktai pasiduotų visiš- 
i kai nacionalių viršininkų glo- 
' bai.

Kada Illinois organizacijos 
viršininkai atsisakė nusilenkti 
Lewiso reikalams, tai šis žengė 
dar vieną žinksnį. Paskelbė, 
kad Illinois organizacijos virši
ninkai suspenduoti. Tada šie 
pastarieji kreipėsi į teismą ir 
gavo indžionkšeną, kuris drau
džia Lewisui kliudyti Illinois 
o rgan i zac i j os darbui.

Bet kova eina. Ypač smarki
i ji Franklin paviete—Zeiglery ir 
|West Frankforte. Čia vienas 
i angliakasių lokalas siunčia na- 
j rių duokles Springfieldan, 12 
distrikto organizacijai, o kitas 
Levviso parėtiems viršininkams, 
Čia—Royaltone— dar praėjusią 
savaitę Lewiso šalininkai už- 

I puolė susirinkusius mitingui 
mainierius, kurie palieka ištiki
mi 12 distriktui. Čia, Zeiglery, 
dar dirbo viena kasykla— No. 

11. Bet ir ji užsidarė, kadangi 
ja angliakasių .unijos‘ darbuotę, I vpidai tarp Lewiso jr 12 dig, 

trikto šalininkų grūmojo išsi
vystyti į rimtus ir, rasi, kru
vinus susirėmimus.

Lewis turi daugiau pinigų, 
Lewis pajėgia samdyti daugiau 
“organizatorių”, daugiau tokių 
žmonių, kurie varo už jį agitaci
ją. (Bus daugiau). Reporteris.

prisimins ir šitokį faktą. Kuo-! 
met Lewis apkaltino Illinois 
organizacijos viršininkus pasi- 
grobimu $28,000, tai tie virsi- i 
įlinkai tuojau pasiūlė Amerikos i 
Darbo Federacijos Pildomajai

ją, su patyrusiais knygvedžiais, 
Illinois organizacijos knygoms 
peržiūrėti. Jie, be to. viešai 
pareiškė, kad tuojau rezignuo
sią, jeigu komisija suras Lewi- 
so kaltinimą teisingą esant.

Pasiūlymas buvo aiškus. Bet 
Federacijos taryba, regis, juo 
nepasinaudojo. Tuomet toks pat 
pasiūlymas duota konvencijai, 
kuri neseniai buvo susirinkusi 
Springti ei d e. Konvencija pa
skyrė komisiją, kuri, pagelba 
prisiekusių auditorių
jo 12 distrikto knygas, 
do, kad Lewiso kaltinimai 
turi jokio, o jokio pamato.

Kitas kaltinimas yra, buk. 12 
distrikto viršininkai “pardavę” 
darbininkus. Kalba eina apie 
1928 metų sutartį su samdyto
jais. Ta sutartimi, Illinois an- 
glėkasių algos nukapota iki $6 
dienai (bet ne visų). Įdomu 
tačiau pastebėti, kad Ohio maž
menų algos, tų pačių metų su
tartimi, nukapota iki $5 dienai 
(irgi ne visų). Ir tą sutartį da-

[KORESPONBEHCIjfe
Tabor Farm, Mich

Naujas laikraštis, saulės vonios 
ir kiti dalykai

 ' Y;'.- f

Leidžiant Velykų šventes pa4 
pp. J. Augustus, kurių ūkių

lė pats John

■Kasių
anksčiau,

Illinois

šies namas be stogo, kur ato- 
stogininkai turės progos kaitin
tis be kostiumų saulės spindu
liuose. Tokios “saulės maudy
nės” įsteigimas sveikatos žvil
gsniu yra tikrai, girtinas. Sako
ma, Floridoj tokių maudynių 
net miestai turį įtaisę. Atosto- 
gininkai turės progos ne tik 
golfą, lošti, bet ir savo “grieš- 
nus” kunus saulės spinduliuose 
pakaitinti.

Dar vieną naują dalyką p. 
Bachunas sumanė.—tai grįžti į 
savo seną profesiją, būtent, bū
ti publicistu—leisti laikraštį. 
Paklausus, ar jis nemano kitus 
laikraščius iš biznio varyti, at
sake, kad ne. Naujas laikraštis 
bus dvisavaitisinis, rodos 8 pus
lapių. Vardas bus: “Tabor 
Topics”. Reiškia, eis anglų kal
ba. Resorto lankytojai gaus 
laikraštį veltui.

Apie visa tai patyriau iš nuo
širdaus pasikalbėjimo su p. Ba- 
chunu. Pasikalbėjime dalyvavo ir 
p. Čeponis. Visa tai dėjosi' ant 
“fenderio” prieš skaisčią pava
sario Mich įganą saulę.—V. R-s.

turi gražius mūrinius namus’, ir 
dailų sodelį, kuriame randasi 
daug grušių ir obelių. Matosi 
taip pat bičių aviliai. Jautiesi 
žmogus, kaip j rojų pakliuvęs. 
Vaisiniai medžiai rengiasi žy
dėti. Bitės zvembia aplink, — 
medų renka. 'Tiesiog negalima 
atsigerėti tuo vaizdu.

P-ni Budvidienė paprašė mus 
prie užkandžių, kurie susidėjo 
iš sūrio, sviesto, saldaus pieno, 
medaus ir po lašiuką nuo rū
tų. O man kaip tik ir buvo ge
rai, nes biskį pilvas skaudėjo. 
O nuo rūtų tą skaudėjimą, kaip 
su ranka atėmė. Kai gerokai 
užkandome, tai stojome prie 
darbo. Mat, p. Budvidis yra ge
ras dainininkas, turi malonų 
balsą, o jaunos panelės puikiai 
pianą, skambina. Sudainavome 
apie trejetą dainų. Smagu yra 
su tokiais žmonėmis vaišes tu
rėti, — jie pilni baikų, linksmi, 
mėgsta muziką ir dainas. P-nas 
Budvidas taip pat pasižadėjo 
gauti kelis naujus' “Naujie
noms” skaitytojus. Vadinasi, ir 

gerai pasisekė.
— J. P. šunkaraitis.

Prašo pagalbos

širdžia krei- 
ir prašau 
mano, žo-

kankinamas 
ligos,

metai, kaip sergu. Da-

sunkios 
džiovos. Jau

Visa laiką 
Gerai dar,

Su nuliudusia 
piuosi į “Naujienas” 
patalpinti šiuos kelis 
džius. 
A£ esu 
plaučių 
septyni
bar esu Muirdale sanatorijoj. 
Neatrodo, kad sveikata eitų ge
ryn,—vis vienoda, 
tenka gulėti lovoj,
kad galiu klausytis radio, tai 
užmirštu savo vargus. Nežinau 
kaip ilgai teks dar taip vargti.

Ir vargstu ne vienas, — tu
riu aštuonių metų dukterį 
Ruth. Ji irgi serga tokia pat 
liga, t. y. tuberkuliozu. Ji jau 
irgi k et veri metai kaip randasi 
sanatorijoj. Atrodo, kad duktė 
pasveiks. Bet aš tai jau nebe
busiu darbininkas. Nuo tos li
gos mano ir akys pusėtinai silp
nos pasidarė. Praradau sveika
tą dar jaunas būdamas. -—aš

ir dabar esu tik 40 metų am
žiaus.

Kiek turėjau susitaupinęs pi
nigų, visus išleidau besigydyda
mas. O dabar neturiu nei pini
gų, nei sveikatos. Ir atrodo, kad 
sveikatos daugiau nebeatgausiu. 
O turiu kaip jau minėjau, duk
terį ir žmoną. Viena žmona ne
gali padaryti pragyvenimą dėl 
visų trijų. Todėl ir esu pri
verstas kreiptis i geros širdies 
žmones ir prašyti pagalbos. Jei 
man sumestų ir po kelis cen
tus, tai ir tai butų didelė pa
rama.

Prieš dvidešimtį metų aš tu
rėjau nemažai draugų ir pažįs

tamų Chicagoj. Priklausiau tą
syk prie Vytauto beno. Bet 
dabar ten jau nauji žmonės.

Apie mano padėtį galite pa
tirti iš sanatorijos užveizdos. 
Mano adresas: Frank Molke. 
Dr. G. S. Beilis Muirdale Sana- 
•torium, Wawatosa, Wis.
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NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos banl®

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 RooHevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHJCAGO. ILL.

v » čia
Armura

Detroit, Mich
Visokios naujenybės Cleveland, Ohio

29 vėl komunistai triukšmavo 
bedarbių vardu

Budriko DidelisSužinojau, kad balandžio 
d. specialiu orlaiviu atskris 
kompozitorius A. Vanagaitis ir 
art. J. Olšauskas. Lietuvių Sve
tainėj juodu žada duoti puikų 
koncertą.

Jus visi gerai žinote, kad jų
dviejų koncertai visuomet la
bai linksmi. Na, o šis koncer
tas žada būti, taip sakant, ex- 
tra linksmas. Nepamirškite tik 
dienos, — tai bus 29 balandžio. 

Si: « >:<
Pas ponus šiumantus' teko su

sitikti su p-nia Kudirkiene. Ji 
man pranešė, kad Lietuvių Mo
terų Biznierių Kliubas rengia 
balandžio 30 d. bankietą. Bilie-.buvo permušti, 
tus iškalno galite gauti pasv po-Į liepta, eiti Į miesto rotužę ir pa 
nias Kudirkienę, Maigienę, U-|sisakyti, ko jie nori, ko reika 
vick ir kitas kliubo nares.

Nėra, žinoma, reikalo aiškin
ti, kad musų mbterys visuomet 
surengia šaunius bankietus. Tad 
ir balandžio 30 d. bus progos 
smagiai pasilinksminti. 

« * «
Oras smarkiai sušilo. Mato

mai, bus pavasaris, kurio visi 
jau seniai laukią, žinama, pava
sario naktys kviečia visus my
lėtis, o vasaros — gražybėmis 
gėrėtis.

Balandžio 14 d. būrys komu
nistų susirinko miesto aikštė; 
ir pradėjo savo spyčius laikyti. 
Kalboms pasibaigus, jie pradėjo 
maršuoti apie valdišką namą, o 
vienas jų išsitraukė raudoną 
skepetaitę ir pradėjo šaukti: 
šalin dabartine vėliava, lai gy
vuoja raudonoji. Tuo laiku 
kaip tik pribuvo būrys raitų 
pclicistų, kuriems vadovavo ka
pitonas John Savage. Komunis
tų demonstrantai tapo visi iš
vaikyti. Keli jų net ant žemės 

. Jiems buvo pa-

Po Velykų Pasiūlymas„i,

$76'00
Nuleidžiame jums ųž jūsų seną Phonografą ar Radio, perkant 
Victor, Brunswick, Bosh ar Sparton Radio kombinaciją.

lauja.
Na, ir štai kokį reikalavimu 

jie išdėstė. Girdi, miesto valdžia 
turinti iš ConĄiunity Fund pa
imti pinigus, kurių pereitą ru
denį buvo surinkta iki puspenk
to miliono dolerių, ir padalinti 
komunistams. Tai, mat. kokių 
laikų jie laukiu Jei tiek pi
nigų jie galėtų- gauti, tai tąsyk 
ir ponui Bimbai daugiau nebe
reikėtų prie juodukų glaustis.

—John Jarus.

Majestic Radios, 8 tūbų, Dynamic, 
pinai Įrengtas po .................... '.......

Parlor setai nuo $49 iki $300, vėliausios 
mados.

išnagrinė
Ji ra- randasi netoli Benton Harbor, 

* i Mich., teko užsukti ir į Tabor 
Farmą, pp. Bachunų vasaros re- 
sortą.

Resorte šiuo tarpu svečių-ator 
stogininkų dar nėra. Bet te
ko patirti, kad kai kurie chi* 
cagiečiai, būtent p. Gugienė. 
adv. Olis su žmona ir Dzimd-? 
ziai jau buvo atsilankę ir viešėt 
jo čia keletą dienų; ne tik vie
šėjo, bet ir golfą lošė. Taigi 
mano geras draugas J. Čeponią 
ir aš nebuvome pirmutiniai teų 
golfą šiemet lošti.

Golfą lošti, nesigiriant, sekė
si mums neblogiausia. Tiesa, 
“score” nerašėm, nes pirmą syk 

Dabar yra gera

skalę

buvo! 5; j 
negu llli 
mainieriai šiemet lošėm.

sutartis

nustatė žemesnę i ta. Bolė visai nebando ristis 
mainieriams. i nupuolus. Onkulis su pagelbi- 
grafto, tai atrodo, ninku dirba kasdien ant golfo

Ohio anį 
padaryta 
nois. Taigi 
gavo dolerių daugiau? po to, kai lošti tcdel, kad žemė nėra kie- 
pats Lewis

Ohio
Kai dėl

kad jo buvo ir yra—ypač loka- j lauko ir staiso “greens”. Dabar 
luose. . gera lošti dar ir todėl, kad nie-

Iš to, kas pasakyta aukščiau, I Kas netrukdo—galerijos nėra, 
galima numanyti, kad kova tarp! pp. Bachunai dar nelabai se- 
Lewiso ir Illinois organizacijos niai (per pusnis) grįžo iš ato- 
kilo ne dėl tų priežasčių, kurias i stogų, kurias praleido St. Be
aiškina mainieriams įvairus iy- tersburg, Floridoj. Jie nuvyko 
deriai ir lyderiukai. Teisingos- ten su Buicku. Grįžo atgal per 
nis aiškinimas, rodosi, bus ve Washington, D. C. Atostogomis 
koks. pp. Bachunai Floridoj labai pa-

Denny Levvis, John Levviso tenkinti. Parsivežė daug vaizde- 
brolis, norėjo gauti gerai apmo- į Hų, malonių įspūdžių ir atsimi- 
kamą ir svarbią vietą mainų nimų. P-nia Bachunienė paga- 
(kasyklų) departamente. Illinois) Vo tokią didelę žuvį, kuri ją 
organizacijos viršininkai’ atsisa- kaip tik neįsitraukė į vandenį, 
kė indorsucti jį tai vietai. Ten- > Gavus pagelbos p-ia Bachunie- 
ka manyti, kad John Levvis tuo' visgi žuvį įsitraukė į laivelį, 
užsigavo, ir kad tai buvo pra-,P-as Bachunas apžiurėjo pake- 
džia dabartinės kovos. J liti keletą rezortų ir. sako, už-

Netrukus po atsisakymo in- vedęs derybas su vienu žiemi- 
dorsuoti Denny Levvisą, Illinois jyo resorto savininku. Kad ko- 
organizacijos pildančioji taryba kios tai p. Bachunas turės du

ki-aplaikė iš John Lewiso laišką., resortu—vieną Michigane, o 
Laiške Levvis reikaiavo, idam. i tą Floridoj.
Illinois organizacija išbrauktų, Floridoj ir 

Bachunas ne 
nių įspūdžių, 
naujų idėjų, 
lizuoti dar šią vasarą savo re, 
sol te. Viena tų naujų idėjų 
yra: Įsteigti Tabor 
“Sun bath”.

išbrauktų I 
iš savo konstitucijos paragrafą,' 
nusakantį, kad visos Illinois 
organizacijos turtas priklauso ■ 
organizacijos nariams, ir Illinois 
prganizacija yra vyriausia to 
turto valdytoja.

Illinois organizacijos viršinin-|

Darbai nors ir gerinusi, bet 
labai išlengva. Musų gi tavorš- 
čiai varo baisiausią agitaciją 
prieš SLA. Pildomąją Tarybą, 
Bet mes žinome kas jie per 
paukščiai ir ką jie lesa. Prieš 
kiek laiko jie puolė gelbėti Illi
nois mainierių uniją. Rėkė, šau
kė, aukų streikieriams’ rinko. 
Aukas, žinoma, suvalgė komi
sarai. Supranta, matyti, tuos 
paukščius ir mainieriai, nes su 
maskvinių kuriama unija jie ne
panorėjo nieko bendra turėti.

Norėjo jie užsikabinti už 
kriaučių unijos, bet ir ten ga
vo kiką. Nekaip jiems išėjo ir 
su audėjais. Tad dabar jie no
ri užvaldyti Susivienijimą. Ir 
kur gi jie nenorės. Juk ten ran
dasi visas milionas dolerių. Ir 
komisarai baisiai norėtų savo 
nagus prikišti prie tų pinigų. 
Tada jiems butų tikros Vely
kos.
. Bet tie Maskvos gizeliai, rei
kia manyti, gaus vieną gražią 
dieną, kiką ir tada gal aprims.

>i« sj:

Balandžio 13 d. atvažiavo pas 
mane A. Povilaitis ir sako: gal 
turi laiko su manim pavaži
nėti? Sakau, jog taip. Mat, 
aš abiem lygiai patarnauju. Su 
kuo pirmiau “deitą” pasidarau, 
su tuo Ir važiuoju.

Sustojom pas ponus’ Gegužin- 
skus. Jis yra mano senas pažį
stamas ir senas socialistas. P- 
nas Gegužinskas žada savo ko
lonijoj apie dešimtį naujų skai
tytojų “Naujienoms” gauti. La
bai smagu, kuomet surandi to- 

■- kį darbštų žmogų.
Paskui 

Farmoj Mich., pas ponus Budvidus. Tai 
Tai bus savo rų- linksmi ir malonus žmonės. Jie

kitose vietose p. 
tik jsigijo malo- 
bet parsivežė ir 

kurias mano rea-

pasukom į Ecorse,

Benton, III

Aplankė svečias

Tai 
žai lietuvių apgyventas, kadan
gi čia siaučia ' didelė bedarbė. 
Viso priskaitoma apie 40 lietu
viškų šeimynų. Nors ir randasi 
keturios anglių kasyklos, bet 
visos jos yra uždarytos neapri
botam laikui.

Prieš porą dienų čia mažai 
lietuvių apgyventą koloniją, ap
lankė gerbiamas svečias V. Poš
ka. Nors viešų prakalbų nebu
vo surengta, bet visgi gavome 
progos keletas draugų su svečiu 
susieiti ir pasikalbėti apie dar
bininkiškus reikalus, — ne tik 
bėgančius, bet ir ateities.

Turiu pasakyti, kad Poška 
tikrai supranta darbininkų pa
dėtį, tad susitikti su juo mums 
buvo labai malonu. Išleisdami jį 
iš šios kolonijos, mes linkime 
jam kuogeriausio pasisekimo jo 
darbuotėj. - A. Navickas.

nedidelis miestelis ir ma

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 8266.
ROT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy- 
, kuris išima kūno nuodus su 

šaknimis. Tai yra vienatinė
šis i 
mas, 
pat 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED1U- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Garsinkilšs Naujienose

Victor Radio ir Victrola, 10 tūbų 
kaina

Baby Grand Rcpreducer Irianas 
vertės $1,600, dabar už

At\vater Kent, 7 tūbų, gražus kabi
netas, pilnai Įrengtas už ...................

Philco, 8 tūbų, Dynamic, su tūbomis 
pilnai Įrengtas, už ..............................

$59

$49

Bosh, Sparton, Brunsvvick Radio 
Kombinacijos, kaina po ....................... Mrfci I I

Bosh, 8 tūbų su Super Dynamic Spca- C7Q 
keriu, su tūbomis, vertės $250, už I v

R. C. A. Radiola su Dynamic speakeriu, C 
pilnai Įrengtas, už ..............................

Metams garantija. Dykai pritaisome ir tik $10 tereikia įmokėti

Jus girdite BUDRIKO broadcasting jau 7-tas mėnuo, duodamą pastangomis ir 
lėšomis JOS. F. BUDRIKO. Dabar išgirsite iš stoties WCFL 970 k. nedaliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties' WHFC 1420 k. ketvergais nuo 7 iki 8 v. vak.

Budriko krautuvėj eina dabar didelis išpardavimas visą savaitę.

■i

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705
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Keturiolika Vaizdelių 
(š Inkvizicijos

visus dalykus; kurs išješkai 
žmonių širdis', ir valdai kaip 
Dievas, aš meldžiu Tave, iš
girsk mano maldos žodžius: kad 
tas, kurs papildė ar atliko ar 
padėjo tą vagystę, — kad duo
na ir suris neištilptų per jo

(Tęsinys)

Verdančio vandens teismas

Atlaikęs mišias kunigas turi 
nužengti Į vietą, paskirtą teis
mui atlikti; jis turi neštis su 
savim evangelijų knygas’ ir 
kryžių, ir turi kalbėti atatin
kamą litaniją; ir atkalbėjęs li
taniją, jis turi ekzortuoti ir pa
laiminti vandenį pirma negu už
virs. —Po to jis turi išvilkti 
kaltinamąjį iš jo rūbų, ir turi 
aprengti jį ar juos švariais baž-

Bandymas šialtu vandeniu
K o n s e k i- a c i j a k a I b a- 

m a k a 11 i n a m a j a m. Tegul 
visagalis Dievas, kurs parėdė 
krikštą atlikti vandeniu ir su
teikė žmonėms nuodėmių atlei
dimą per kriktšą: tegul Jis, per 

i savo mielaširdystę, tuo vande
niu suteikia teisingo teismo 
dekretą. Būtent, jei tu esi kal
tas šiame reikale, tegul tas van
duo kurs priėmė krikštą, nepri- 

! ima dabar tave. Per Kristų 
musų Viešpatį.

gerklę.
K k z o r c i z m a s: “Aš ek- 

zortuoju tave, nešvariausias 
smake, prosenoves žalty, tam
sioji naktis, teisybes žodžiu ir 
šviesybės ženklu, per musų 
Viešpatį Jėzų Kristų, nekaltąjį 
Aviną, Aukščiausiojo užmegstą 
(generatumą.), Dvasios’ šventos 
pradėtą, Panos Marijos pagim
dytą, —kurio atėjimą arkange

las Gabrielius paskelbė, kurį 
pamatęs Jonas sušuko: tas yra 
gyvas ir tikras Dievo Simus—. 

| kad jokiu budu neleistum tam
nyčios rūbais —tai yra, ekzor- 
cisto arba dekono rūbais, ir tu
ri paduoti jam ar jiems pabu
čiuoti evangeliją ir Kristaus 
kryžių; ir jis turi pakrapyti 
juos’ tuo pačiu vandeniu; ir vi
siems tiems, kurie yra pasta
tyti prieš Dievo teismą, jis turi 
duoti išgerti to paties švęsto 
vandens. Ir padarius tai, jis 
turi tarti kiekvienam: “Aš da
viau tau arba jums tą vandenį 
šiandienos ženklui”. Tuomet po 
katilo turi būti padėta malku 
ir kunigas turi kalbėti maldas 
kai vanduo pradeda šilti. —Ir 
kiekvienas turintis merkti savo 
rankas į vandenį teismui daryti, 
turi sukalbėti Tėve Musų ir 
persižegnoti; ir verdantis van
duo turi būti skubiai nuleistas 
ant pat ugnies, ir teisėjas turi 
įleisti į tą verdantį vandenį ak
menį, parinktą tam reikalui, ir 
tada tas. kurs turi būti teistas 
tokiu teismu, privalo tą akmenį 
išimti iš ten paties Dievo vardu.

Paskui jis turi ekzortuoti 
1 vandenį šitaip: Aš kviečiu ta
ve. vanduo, Visagalio Tėvo var- 

, du, kurs sutvėrė tave pradžioj, 
j kurs taip pat parėdė tavo at
skyrimą nuo vandenų viršuj... 

' kad jokiu budu tu ne,priimtum 
šio žmogaus, jei jis' yra kokiu 

i nors budu kaltas dėl iškeltų 
prieš jį kaltinimų; būtent, nei 
žygiu, nei pritarimu, nei žino
jimu, nei jokiu budu: bet pada- 

1 ryk. kad jis plauktų tavo pavir- 
I siu. Ir tegul joks procesas ne- 
I bus galimas pavartoti priešais 
tave, ir jokia magika tegul' ne
pajėgia nuslėpti jo kaltumo.

(Pastaba: Vandens “teismas” 
buvo atliekamas' tokiu budu: 
kaltinamąjį surištomis ranko
mis ir kojomis įmesdavo į van
denį, ir jei jis iš sykio pagrims- 
davo ir pradėdavo skęs»ti, buvo 
nekaltas, bet jei tik pasispar- 
dęs bandydavo gelbėtis ar | 
plaukti, būtinai buvo apkaltina
mas) .

žmogui valgyti tą duoną ir sū
rį, kuris atliko tą vagystę ar 
pagelbėjo, ar patarimą davė. 
Parėdymu To, kurs ateis teisti 
gyvus ir mirusius, uždaryk jam 
gerklę smaugimu, bet, ne mir
tinai”.

ir per musų Išganytoją, musų 
Viešpatį Jėzų Kristų, kurs dėl 
musų išganymo ir musų nuo
dėmių kentėjo savo rankas pri
kaltas prie kryžiaus: kad jei tu 
esi dalyvis toje vagystėje, arba 
žinojai apie ją, arba turi kiek 
kaltės joje, kad ta duona ir su
ris nepraeitų per tavo ryklę į 
gerklę; bet kad tu drebėtum 
kaip epušies lapas, amen; ir 
neatsigauk. o žmogau, kol tu 
išvemsi lauk su krauju, jei tu 
padarei ką nors’ kalbamos va
gystės reikale. Per Jį kurs 
gyvena, ir t.t.

Teismas su maldaknyge
Turi būti padarytas medžio 

gabalas su guziku ant viršaus, 
ir turi būti įdėtas į maldakny
gę virš šių psalmės žodžių: “Tu 
esi teisus’ o Viešpatie ir teisus 
yra Tavo sprendimas”, ir knygą 
uždarius reikia ją smarkiai 
spausti, guzikui esant išsikišus. 
Kitas medžio gabalas turi būti 
padarytas su skyle jame, į ku

rią turi būti įsegtas guzikas 
iš pirmojo medžio taip kad 
maldaknygė kabotų nuo jo ir 
galėtų suktis. Tegul dabar du 
žmonės laiko tą medį su mal
daknyge kabančia per vidurį; 
ir tegul tas. kuris įtariamas, 
bus pastatytas priešais’. Ir vie
nas iš tų, kurie laiko malda
knygę, tegul sako antrajam tris 
kartus šiuos žodžius: “Jis turi 

i tą daiktą (t. y. vogtų daiktą).’’ 
Antras turi atsakyti tris kar
us: “Jis neturi”. Tada kuni
gas' turi sakyti: “Jis teiksis 
mums parodyti, kurio lėmimu 
valdomi daiktai žemiški ir dan-j 
giški. Tu esi teisus, O Vieš
patie, ir teisingas yra tavo 
sprendimas. Nugink mano ne- 
prieteliaus piktybes, ir sunai
kink juos pagal Tavo teisėtu-1 
mo”.

Malda: Visagalis, amžina
sis Dieve, kurs sutverei visus 
daiktus iš nieko, ir padirbai 
žmogų iš r^emės molio, mes mel- 
džiame tave nužemintai per už

tarymą Marijos švenčiausios! 
I Dievo motinos... kad tu padary-! 
į tum mums teismą kas link to | 
reikalo dėl kurio mes nesame! 
tikri: taip kad butų, jei tas! 
žmogus yra nekaltas, tad kny-! 
ga, kurią laikome musų lanko
se, pati suktųsi pagal saulės | 
sukimosi kursą; bet jei jis yra : 
kaltas, kad knyga suktųsi at-i 
bulai...

(Bus daugiau)

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS NAUJIENOSE

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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

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

arba pašaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

Po to su dideliu atsargumu jo 
rankos turi būti aptvertos ir 
užantspauduotos teisėjo ants
paudu ligi trečiai dienai; po to 
jos turi būti apžiūrėtos ir ata
tinkamų žmonių išneštas' teismo 
sprendimas.

Teismas sprmgimu
Malda: šventas Tėve, visa

galis. amžinasis Dieve, sutvėrė
jau visų daiktų matomų ir ne
matomų (dvasinių); kurs žiuri 
į visas slaptas vietas, ir žinai

Ir turi pakartoti tą maldą 
tris kartus. Ir, kol pradėsi kal- 

! boti tą maldą, parašyk ant duo
nos Višpaties maldą. Ir tos 

i duonos atsverk dešimties dena- 
' rų svorį, ir tiek pat sūrio. Ir 
' įdėk duoną ir stirį tuo pačiu 
laiku į jo burną, ir padaryk iš 
topolio medžio du kryžius, ir 
padėk vieną po jo dešinės ko
jos; ir kitą, kryžių kunigas turi 
laikyti savo rankoj viršuj jo 
(kaltinamojo) galvos, ir turi 
mesti ant jo galvos tą vagystę 
užrašytą ant lentelės. Ir dėda
mas duoną į jo burną, kalbėk 
sekamą užkeikimą:

Užkeikimas: Aš užkeikiu 
tave, o žmogau, per Tėvą ir Sū
nų ir Dvasią šventą ir dvide-
šimts keturis senelius, kurie 
kas dieną kalba Dievui garbę, 
ir per dvyliką patriarkų, dvy
liką pranašų ir dvyliką apašta
lų, ir per evangelistus, per kan
kinius, per išpažintininkus, per 
panas ir per visus šventuosius.

Dideliu Laivu

Oscar II
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDĄ 

be jokio persėdimo.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

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

| NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon | 
| Geg'užio 24 dieną |

UI IIIHIII IIII

Šiems
tabakams saule

teikia kvapo

DAUG LAIKO prieš tai, kaip auksinio Turkijos ir švelnaus Na
minių tabakų lapai renkami Camel cigaretams, gamtos alchemija 
padaro tokių stebuklų, kokių joks žmogus negali nemanyt iš
dirbti !

Kiekviena mažiausia lapelio celė yra apšviesta — pripildyta 
pilna gerumo saulės tyrios, švarios energijos dėka!

Camels išdirbystėje musų dalis yra prižiūrėt, kad visas saldus 
kvepėjimas, lengvumas, nunokimas, ir kvepėjimas, žodžiu, visas 
naturališkas šių saulės nunokusių tabakų išlaikytas ir išvystytas 
gerumas, suvienyti į švelnų, malonų sutarimą pagarsėjusioj 
Camel rūšy, ir juos į cigaretus išdirbt moderniškiausiais metodais 
kurie šiai išdirbystėj žinomi.

Naturališko »gerumo kiekvienam maloniam Camel cigareto 
dūme galite patirti.

tikram rūkymo malonumui
• 1930, 1. J. *«ynol<U T«b«eo* 
Cotnp.nv, Win.tonSal.ci.. N. C. |
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KAIP MASKVAI RUPI “TAUTŲ LAISVĖ”

Charkove ėjo didelė ukrainiečių byla. Ji dabar pa
sibaigė sunkiomis kalėjimo bausmėmis 29 ukrainiečių 
darbuotojams. Po 10 metų kalėjimų gavo prof. Jefre- 
movas, buvęs Ukrainos Mokslų Akademijos pirminin
kas, taip pat Čechovskis, buvęs 1919 m. nepriklausomos 
Ukrainos respublikos ministeris pirmininkas, Nikolskis, 
buvęs užsienių reikalų ministeris, ir dar vienas kalti
namųjų. Kiti 25 ukrainiečiai pasmerkti kalėjimo baus
mėms nuo 3 iki 8 metų. Dar 16 kaltinamųjų nuteisti 
ištrėmimui iš Ukrainos arba pastatyti po žvalgybos 
priežiūra (“pod nadzorom policii”, kaip sakydavo ca
rizmo laikais). \

Telegramos praneša, kad tie asmens buvo nubausti 
už “bandymų atsteigti kapitalistinę valdžią sovietų Uk
rainoje”. Bet tai yra tuščia frazė. Kokią “kapitalistinę” 
valdžią butų galėję įsteigti aukščiaus paminėtieji žmo
nės, jeigu nei jie patys yra kapitalistai, nei is viso šian
die galima Ukrainoje rasti kapitalistų? Tų ukrainiečių 
tikslas buvo įsteigti demokratinę valdžią su seimu, iš
rinktu visuotinu balsavimu.

Patys bolševikai seniaus, iki vasaros 1917 m., stojo 
už tokią valdžios formą^ Šiandie bolševikai už tą, kas 
buvo įrašyta į jų pačių programą, baudžia žmones ka
lėjimu!

Bet kaltinimas dėl bandymo atsteigti Ukrainoje 
“kapitalistinę valdžią” buvo ne vienintelis ir ne svar
biausias toje byloje. Prof. Jefremovui ir jo draugams 
buvo prikaišiojama, kad jie priklausą “Ukrainos Vada
vimo Sąjungai” (“Špilka Vyzvolenija Ukrainy”), ku
rios tikslas esąs atskirti Ukrainą' nuo Rusijos ir įsteigti 
nepriklausomą Ukrainos respubliką.

Ar Ukrainoje gyvuoja tokia organizacija ir ar jai 
priklauso bolševikų nuteistieji asmens, sunku pasakyti. 
Gal būt, kad tai yra tik komunistiškos žvalgybos prasi
manymas. Bet vargiai galima abejoti, kad Ukrainoje 

gyvuoja tautinis judėjimas, kuris siekia Ukrainos ne- 
priklausomybės. Šitą judėjimą tai komunistų teismas 
Charkove ir ryžosi pasmerkti, patraukdamas atsakomy
bėn daugiau kaip keturias dešimtis žymiausiųjų Ukrai
nos inteligentų.

Tie ukrainiečių inteligentai nusidėjo komunistams 
tuo, kad jie norėjo paliuosuoti savo tautą nuo Maskvos 
jungo. Bet kodėl ukrainiečiai neturi teisės gyvuoti kai
po atskira nuo “maskolių” tauta, jeigu tą teisę turi len
kai, lietuviai, latviai, suomiai ir kiti? Maskvos agitato
riai, kaip žinoma, skelbia, kad ir Azijos, ir Afrikos 
tautos privalančios kovoti už visišką nepriklausomybę. 
Tai argi ukrainiečių tauta yra prastesnė už indusus, 
morokkiečius ir indo-kiniečius?

Žiaurios komunistų teismo bausmės tiems Ukrai
nos veikėjams rodo, kaip komunistams “rupi” tautų 
laisvė. Jie kalba apie laisvę tiktai tų tautų, kurių jie 
patys negali pavergti. Bet su tautoms,, ant kurių Mask
vos diktatoriai gali uždėti savo kruviną leteną, jie el
giasi taip pat, arba dar nuožmiau, kaip visi imperia
listai.

Azijos gyventojų dar verčiasi tik gyvulių ganymu ar
ba medžiokle.

Taigi demokratija išėjo pergalėtoja pramoningose 
šalyse, o despotizmas (diktatūra, monarchija ir t. t.) 
laimėjo žemdirbystes arba dar primityviškesnio ūkio 
šalyse.

Jeigu šiandie matome, kad ir pramonės šalyse dar 
yra stiprių jėgų, kovojančių prieš demokratiją, tai dėl 
to, kad tose šalyse da, yra stiprus žemdirbiškas elemen
tas — dvarininkai arba ūkininkai. Pavyzdžiui, Vokie
tijoje “junkeriai”, (dvarponiai) su stambiaisiais ūki
ninkais nori atgaivinti monarchiją; Austrijoje ūkinin
kai remia pusiaufašistišką “krikščionių socialų” partiją.

Antra vertus, stipriausią demokratijos jėgą šioje 
gadynėje sudaro pramonės darbininkai, susiorganizavę 
į socialistų (arba socialdemokratų) partiją. Visa poka
rinių metų istorija rodo, kad tik socialistų ir darbinin
kų pastangomis buvo pasiekti tie demokratijos laimėji
mai, kuriais' šiandie gali pasigirti eilė naujųjų respub
likų. Vokietijoje ir Austrijoje, jei ne socialdemokratai, 
butų seniai buvusios atsteigtos kaizeriškos valdžios. 
Pabaltės valstybės ir Lenkija įgijo demokratiškas kon
stitucijas dėl to, kad jų steigiamuose seimuose socia
listai turėjo stiprias atstovybes ir net atžagareiviai bu
vo priversti, varžydamiesi su socialistais dėl pritarimo 
masėse, stoti už demokratijos reikalavimus.

Socialistinės darbininkų partijos tikrumoje yra vie
nintelė tikra demokratijos atrama. Todėl visi demokra
tijos priešai — fašistai, bolševikai, klerikalai, monar- 
chistai ir t. t. — labiausia neapkenčia socialistų.

Per savo aklumą, beje, neapkenčia socialistų ir 
daugelis demokratų iš smulkiosios buržuazijos. Tokių 
aklų elementų yra' gana daug ir pas musų įvairių rūšių 
“tautininkus”. Jie nesupranta, kad jeigu jiems pavyktų 
socialistus “palaidoti”, tai juos pačius pavergtų tie ar
ba kiti diktatūrų garbintojai.

O 
ant 
at-

DEMOKRATIJA IR DESPOTIZMAS

Po didžiojo karo pasaulyje atsirado visa eilė naujų 
valstybių ir įvyko revoliucijos keletoje senųjų valstybių. 
Dalyje tų naujųjų arba revoliuciją pergyvenusiųjų val
stybių šiandie gyvuoja demokratinė tvarka, o kitoje 
dalyje — vienos ar kitos rųšies despotizmas. Demokra
tiškai tvarkosi Vokietija, Austrija, Latvija, Estija ir 
Suomija. Tuo gi tarpu Rusijoje ir Turkijoje tapo įsteig
ta diktatūra; Lenkijoje ir Lietuvoje — pusiaudiktato- 
riška tvarka; Persijoje tapo atgaivinta monarchija; 
Vengrijoje — pusiaumonarchija.

Bendrai galima pasakyt, kad demokratija laimėjo 
vakarinėje ir šiaurinėje Europoje, o despotizmas lai
mėjo Azijoje ir rytinėje bei pietinėje Europoje.

Šis geografinis skirtumas daugmaž atatinka ir 
ekonominį skirtumą tarpe aukščiaus paminėtųjų šalių. 
Juo toliaus eini į vakarų Europą, tuo randi aukštesnį 
ekonominio išsivystymo laipsnį; juo toliau j rytus — 
tuo didesnį ekonominį atsilikimų. Vakarų Europoje 
gyvena pramoningosios tautos; rytų Europoje — žem
dirbių tautos, o Azijoje net ir žemdirbyste toli-gražu 
ne visur yra viešpataujantis gamybos būdas. Daugybė

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
“Prost, pone Sprukstini!.. ži

nai ką? Ponas Sprukstinis sa
ko, jo tas reikalas su Obrazcovo 
vasarnamiu Edinburge, turbut, 
išdegsiąs!”

Ponas Tombergas pasižiurėjo 
i Sprukstini. Tas pamojo gal
va. Jo balsas buvo plonutis ir 
labai priminė fleitos garsą.

“Netik turbut, bet visai tik
rai. Aš jau vakar pasiteira
vau cemtraliniame reformos ko
mitete. Busimame posėdyje tą 
dalyką išspręs. Galiu Tamstą 
pasveikinti. Obrazcovo vasar
namis skaitomas vienu puikiau
siųjų pajūry. Karo metu jis 
tiesiog stebuklingu budu visai 
nenukentėjo. Apie pustrečio 
milijono jį drąsiai galima įkai
nuoti.

Robertas Neikė šypsojos lyg 
saulutė.

“Nuoširdžiai dėkoju, ponas 
Spruksitini. Tamsta dėl manęs 
turėjai padėti tiek pastangų.”

“Neverta — ką gi aš ten. čia 
jau pats ponas Tombergas dau
giau nuopelnų turi. Tokiais rei
kalais žodis vienoj-kitoj vietoj 
lošia labai svarbią rolę. Tiesą 
pasakius, aš itai visai neskaitau 
dideliu prielankumo parodymu. 
Kam gi juos paskirti? Įvairus 
muzikantai, rašytojai, teatro 
vaidintojai visi jau, gavę. Man
ding. Tamsta turi daugiau tei
sių, nei kuris nors teatro vai
dintojas...”

Grafinčikas ištuštėjo. Ant
ras, trečias. Krėslinis jau už
kaito, bet sėdėjo galvą ranko
mis parėmęs prie, savo steko 
a la creme irt žiurėjo kur tai ir 
jam vienam matomą nemalonų 
vaizdą. Ponas Tombergas, kaip 
atrodė, po kiekvieno stikliuko 
darėsi piktesniu. Primerktosios 
akys vis ieškojo ko nors, su 
kuriuo butų galima pradėti vai
dą. Sprukstinis juokėsi smulku
čiu juokeliu. Robertas Neikė, 
pilnas entuziazmo, vienas už
valdė situaiiją.

“Kelner! Kavos ir šantreso!... 
Ponai, mes turime laikytis iš
vien! Visi tautiniai nusistatę 
piliečiai turi remti vienas ant
rą. Socialisitų ikšiolinė įtaka 
paeina ne nuo jų jėgų, bet nuo 
musų savitarpio skaldymosi. 
Mes turime įsteigi! tvirtą tau
tinį bloką ir paimti visas val
stybės Įstaigas savo Įtakon. 
Valstybės bankas, birža, mo

kyklos, prekyba, pramonė, teis
mas ----------- ”

Krėslinis numojo ranka.
“Teismas... Argi aš ne tauti

ninkas? Kodėl mane valkioja?.. 
Kaip tik šiandien parvažiavau 
iš posėdžio, štai pakvietimas 
jau laukia. Dvidešimt ketvirtą 
pas tardytoją. Per pačias ku- 
čias! Ar tai ne puiku? Ar tai 
ne krikščioniška? Bažnyčia, vy
skupas turėtų prieš tai protes
tuoti! Aš žinau, kas ten manęs 
laukia. Pristatęs fiktyves są- 
skaitas. Trys šimtai rublių ant 
kiekvieno kubinio sieksnio. Pa
tiekęs netikrą atstumą... Argi 
aš matininkas? Argi man tie 
keliai matuoti?...”

Robertas Neikė jį užjautė iš 
visos širdies.

“Bet juk tai negali būti! To
kiu budu nei vienas doras pilie
tis neužtikrintas, kad ji kuo
met negriebs už pakarpos. Ką 
jie atkasa tas senąsias istori
jas?”

“Tam, kad Įvairus dykaduo
niai turėtų darbo ir duonos. Iš 
ko gi tos komisijos pragyvena? 
Valstybės lėšas 
taip daug.”

“Ne, Tamsta 
rą advokatą. 
>Širdies Balse”
prieš tokius negeistinumus. Juk 
taip visa valstybė gali niekais 
nueiti... Na, prozit, pone Spruk
stini!”

Lyg tėvą — lyg vyriausĮ bro
lį Robertas Neikė aptarnavo 
Sprukstini. Vįsą bonką šartre- 
zo jam vienam supiltų. Visą ka
vą išsyk supiltų į jo puoduką.

Tas juokėsi, gerokai pražilu
sius plaukus nuo užkaitusios 
kaktos braukdamas.

“Tamsta mane nugirdei, pone 
Nelke! Aš tiek daug nedrįstu. 
Man šį vakarą pusę devynių 
pas poną Treilibą...”

Ponas Treilibas — tai buvo 
Marijos parapijos pastorius. 
Sprukstinis šalę, valdininkavimo 
buvo dar priemiesčio namelio 
savininkas ir parapijos vyres
nysis, kuris dažnai turi reikalų 
su pastorium.

Robertas Neikė juokėsi, įtik
tu norėdamas.

“Tai ką? Argi ponui Treili- 
bui taip kartais nepasitaiko?”

“Ir dar kaip! Kai turėjo vie
tą kaime—kiek sykių Rygon at
vykęs nebesuskubo šventadie
niam pamokslui.” i

Ponas Tombergas kostelėjo. 
Tokios kalbos apie dvasiškius 
netiko šiai rinktinei kompanijai. 
3e to, jam labai nepatiko, kad 
jo busimasis žentas ėmė taip 
smarkiai ir po tiek daug iškarto 
gerti. Dar jau savo uždirbto 
skatiko kišenėj neturėjo... 
jau antra šartrezo bonka 
stalo. Jis demonstratyviai 
stūmė savo stiklą.

“Ar tau tavo ryt dienos dar
bas visai galvon neateina?”

Robertas Neikė tik papurtė 
į dešinęją aki nudribusį' plaukų 
pluoštą. Ši diena, rytojaus die
na—viskas jam mirgėja vai
vorykštės spalvomis.

“Nesirūpink. Aš savo darbą 
žinau. Į pirmo numerio gerą 
pasisekimą!”

Iš tikro, jis atrodė tokiu įti
kinančiu ir patraukiančiu, pa
kelta stikline rankoje, atlošta 
galva, žvilgančiomis akimis, nu
galėtojo savijautos pilnu veidu.

Krėslinis buvo pastebėjas ko
kį tai poną, kuris turėjo ry
šius su jo miško panama, ir 
nuskubėjo koridorių paskui jį. 
Sprukstinį pakvietė prie telefo
no. Ponas Tombergas pasiliko 
su žentu vieni du. Ponas Tom
bergas prisilenkė arčiau.

“Negerk tu taip daug. Fridą 
irgi jau ima pastebėti. Be to, 
tai draugijoje nekaip atrodo. 
Juk dar visas laikraščio reika
las prieš tave”.

Robertas Neikė nesivaržyda
mas paplojo jo kelį.

“Nesirūpink nieko, uošvi! Da
bar tai jau mums tie dalykai 
eis. Pirmas numeris išėjęs pui
kus. Aš jau šįvakar perreda
gavau. Pasakyk tik, kas tau, 
kur tau—mes jiems parody
sim... O be draugijos aš negaliu. 
Tai juk vis laikraščio labui. 
Prisimink įtik tai. juk tu pats 
pradžioje sakei”.

Tai buvo tiesa. Ponas Tom
bergas negalėjo užginčyti, jog 
jis pats žentą į šią draugiją į- 
vedęs ir dalinai pripratinęs lė
bauti. O tokiuose momentuo
se j jį žiūrint, ištikro atrodė, 
jog jam nėra nieko negalima.

Sprukstinis grįžo pasipūtęs ir 
nukiaDmtk nosimi.

“Naminė policija užuodusi... 
Dabar tai jau nieko. Reikia 
tik rengtis j namus...”

ir žioplesnių. Bet tai reiškia 
atsižmogėjimą.

Tikroji laimė anapus grabo, 
danguje. Vadinasi, vergauk, ki
tus tukdink... Aš anapus grabo 
nesu buvęs'—už tai kitame gy
venime jokios laimės ir nelau
kiu.

“Capeait momentum” (gaudyk 
valandėlę—nesnausk). Sakoma, 
čionais gludi laimė. Visi mes 
nesnaudžiam progą gavę, bet vi
si kartu

Vienu 
žmonių, 
nereikia.
laimingi... Genijai mus vargina 
savo kuriniais—šalyn genijai! 
Paprasti piliečiai mus neerzina 
—valio paprastieji mirtuoliai. 
Mirties mes bijome, bet gal būt 
Mirtis mums tikrąją laimę su
teikia.—Mat.

nelaimingi.
žodžiu nėra lamingų
Laimingųjų mums* ir
Gal būt snaudaliai

“Tėvynės” Apysakų
Konkurso Daviniai

“Tėvynės” 
davinius, 

gauta 37. 
Amerikos,

dar niu-

aikvoja. ir dar

pasisamdyk ge- 
O mes “Tautos 

griežtai stosime

paskui 
Nebespč- 

vakarienes 
Daugiau dešimties tu-
jis mdn ištraukė. Da- 
viską verčia vien ant 
Dabar tai nori mane 

Ubagai!.. Koks

resnis nei pirma.
“Ubagai! Tuomet 

mane taip ir bėgiojo, 
jau “Centralinėj” 
rengti, 
kstančių 
bar tai 
manęs.
nuklampinti...
tai raštvedžio padėjėjas gelžke- 
lių valdyboje...”

Norėjo eiti. Ponas Tomber
gas dar ji valandėlei sulaikė už 
rankos.

“Ar nesi pamiršęs? Tas vek
selis dvidešimtą.”

(Bus daugiau)

LAIMINGAS
Kas laimingas? Bepročiai lai

mingi, sako M. Twain. Tasai 
laimingas, kuris neturi jokių 
vilčių, sako indų galvočius. “Aš 
nieko nežinau”—taip kalba gud
ruolis', o “Aš mokinuosi”, sako 
ir kalba įtiktai nepaprastas pa
pliauška pasakorius — šitaip 
Vernana sako.

šykštuolis pavyduolis tikrai 
nelaimingas žmogelis. Jei nori 
jį nužudyt, tai nė nuodų pirkti 
nereikia: paprašyk cento - jisai 
kai bematant pats' kris ant že
mės ir negyvas...

Aprėdyk beždžionę brangiais 
rūbais, tai kitos beždžionės ją 
pradės garbinti. Ar ji laimin
ga? Bala žino.

Krikščionys sako: “Palaiminti 
ubagai dvasioje”. Reiškia, pa
laiminti ir laimingi visi 
kiai... Gal būt — plynia 
žino. Visgi nepatartina 
mulkinti.

Kiti vėl šitaip sako: “Nežiūrėk 
i tuos, kurie daugiau už tave 
turi 
ni...
žiau turi ir 
Vis

mul- 
juos 
susi-

nė į tuos, kurie linksmes- 
žiurėk

rasi už

į tuos, kurie ma- 
liudncsni už tavo.” 
savo vargingesnių

dalyvavimą visiems dalyviams g 
tariame širdingą ačiū. Kuomet I 
ir vėl apysakų konkursą skelb- 1 
sime, meldžiame dar didesni ra
šytojų, ypač jaunųjų, skaičių Į 
jame dalyvumą imti.

Apysakų konkurso komisijai, 
minėtinai poniai O. Valaitienei 
ir p. A. B. Strimaičiui, už ga
na sunkaus ir atsakomingo dar
bo atlikimą, ir gi širdingai ačiū.

SLA. Apšvietos Komisija:
P. Grigaitis
Dr. M. J. Vinikas, 
P. Bajoiras,

P. S. — Laikraščių, kurie pa
dėjo minimą, apysakų konkursą ’ 
išgarsinti, meldžiame ir augš- 
čiau skelbiamus davinius pa- a 
skelbti. Ačiū.

šiuo skelbiame
Apysakų Konkurso 
Apysakų konkursui 
Jų buvo susiųsta iš
Lietuvos, lenkais okupuotos Lie
tuvos, Vokietijos ir Austrijos. 
Apysakų peržiūrėjimui ir dova
nų bei pagyrimų skyrimui, prie 
Apšvietos Komisijos nario P. 
Bajoro, parinkome dar du 
šioms pareigoms atatinkamus 
žmones: mokytoją ponią O. Va
laitienę ir plačiai žinomą pub
licistą p. A. B. Strimaitį. Ko
misija savo darbą' jau atliko ir 
mums pridavė sekamus davi
nius :

Dovanos skiriamu šioms apy
sakoms:

PIRMA DOVANA ($50.00) 
“Ištiesk ranką, svajone mano...” 
— Liudos 
ne;

ANTRA
“Pamestos
Žukauskaitės, Šiauliuose;

TREČIA DOVANA ($15.00) 
“Širdis ir herbas” — Petro Gin- 
talo, Telšiuose.

Pagyrimai pripažinta šioms 
apysakoms:

PIRMAS “Lietuvaitė” — Ra
polo Mackevičiaus, Vilniuje;

ANTRAS “Baisioji diena” — 
Antano Tūlio, Chicagoje;

TRECIAS “Mildute mokyto
ja” — Jono Šimanskio, Skuciš- 
kiuose.

Spaudai tinkamos apysakos:
1. “Leitenanto Kardelio laik

rodis” — Vlado Andriukaičio, 
Kaune; (

2. “Už 'tėviškę” — St. Aniuo- 
lausko, Tabarauskuose;

3. “Karžygių eilėse

Adomavičiūtės, Kau-

DOVANA ($35.00) 
dienos” — Vincės

če-

Juo
zo Markausko, Garliavoje;

4. “Lakštingalčli” — P. Kas
peravičiaus, Rozaline;

5. “Palšas debesėlis” 
slovo Šandikio, Kaune;

6. “Jubilėjus” — Dr. F. S. 
Zunvell’io, Worcester, Mass.;

7. “Ramioje prieplaukoje” — 
A. Skrinskio. Alytuje;

8. “Tėvynėje” — M. Biebilio,' 
Griškabūdy;

9. “Niekšybių pradžia”—Ben
jamino Rumšos, Kaune;

10. “Už pavogtą jaunystę” — 
VI. Kirlio-žvangučio, Kamajuo
se;

11. “Tragingas vaizdelis iš 
kiečių okupacijos laikų” — 
no Markūno, Baisogaloje;

12. “Neramus žingsniai”—Juo
zo Žukausko, Šiauliuose;

13. “Skaudus likimas” — 
fonso Markosos, Alytuje;

14. “Pašešupių vaizdeliai” 
K. Stikliaus, Mariampolėje;

15. “Kaimiška meilė” — 
Steponaičio. Kaune;

16. “Avinėlis” — K. Jasiukai- 
čio, Panevėžy.

Visos kitos konkursui susių- 
stos apysakos delei neišsilaiky- 
mo nusakytų taisyklių ir kt. 
priežasčių (pav. tendencingu
mo) rekomenduotos grąžint jų 
autoriam^.

Komisijos nuosprendį mes 
pripažįstame autoritetingu: nu
rodytoms apysakoms bus su
teikta skirtos dovanos’, pagyri
mai ir spaudai tinkamos apy
sakos, prie pirmiausios progos, 
bus atspausdinta “Tėvynėje”.

Už skaitlingą musų konkurse

PASTABOS
Mergaičių vyliojimas

vo-
Jo-

Al-

Katalikiškų vyčių “dvasios 
vadas” kunigas Pranas Vaitu
kaitis “Vyties” 6 n-ry rašo į 
mergaites šitokios rųšies atsi
šaukimą:

Pašaukimas Aukštesnin 
Luomą n.

Aplamai imant, pašaukimas j 
susideda iš dviejų dalykų: tin- Į 
kamumo vienuoliniam gyveni- 
mui ir viršgamtinio motyvo at-1 
siekimui tokio gyvenimo stovio. 
Tinkama esi jei niekas nekliudo 
išviršiniai ir jei neturi kliūčių Į 
iš vidaus. Prie pastarosios pa- ■ 
stabos priklauso: gera sveika
ta, talentai, palinkimai ir pa
pratimai. Bet reikia neužmirš- ; 
ti, kad pašaukimas nevisuonjiet ] 
ateina žmogui gatavu dalyku. I 
Nėra kaipo koks surištas pun-| 
delis, užadresuotas ir tau pa-] 
tiektas, bet yra kaipo jaunutė,! 
delikatna sėkla, kuri, jei gerai! 
prižiūrėsi, augks iki subrendi-fi 
mo, bet, jeigu tą pašaukimo sė-1 
klą apleisi, atidėliosi jai prie-j 
žiūrą, nuvys, nudžius ir nu-| 
mirs.

Vieną gražią dieną, prieš ke-| 
lėtą metų, apie 17 metų am-l 
žiaus panelė teiravosi apie pa-j 
šaukimą vienuolynan ir jinai 
sužinojus, kad tai yra geriau-] 
sias gyvenimas pasaulyje ir aiH 
kščiausias idealas, kurio mer-j 
gaitė gali atsiekti.

Čia galima širdingai palinkę-1 
ti, kad daug kitų gerų mergai-] 
čių pasektų jos pėdomis.

Turime garsių, stebuklais pa-1 
žymėtų, Kristaus sužiedotiniųl 
vienuolių šventųjų; pav., šv. 
Gertrūda, šv. Margareta iš 
Alacoque, dvi šv. Teresės, šv. 
Kita, šv. Koletta, šv. Margare
ta Kortonietė ir eilė kitų.

Taigi vienuolė gaus didį už-Į 
mokesti bei atlyginimą už tą| 
visą ką čia ant žemės gyvendą-1 
ma atsižadėjo dėl Kristaus] 
meilės ir, kadangi čia gyven-| 
dama buvo savo SužiedotiniuiĮ 
ištikima, jinai džiaugsis su Juo-j 
mi amžinai tuose rūmuose, ku-| 
riuos Jis jai prirengė savo Tė-| 
vo Karalystėje.”

Matyti, kunigėliams gaspadi-Į 
nių pradeda pritrukti. Sąlygos,] 
kokių kun. Vaitukaitis reika-j 
lauja: gera, sveikata, talentai, 
palinkimai ir papratimai, rodo, 
kad pra basčių reikalavimai ga-Į 
na išlepinti, žinoma, mergaičių 
nepritruks, bet tie “dvasios 
vadai” turėtų atvirai pasakyti 
savo verbavimo tikslus, o ne
painioti senai mirusio Jėzaus,' 
primesdami jam pulką sužie
duotiniu, J.

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Galvos Skaudėjimas
ŠALČIAI

SKAUSMAI
Greitai palengvinami

su
ORANGEINE MILTELIAIS

KLAUSKITE SAVO
APTIEKININKO

10c ir 25c

OmNgeiNe
GARS1NKITES
NAUJIENOSE
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rožių Žemė
Balandžio 12 d. tavorščiai tu

rėjo surengę vakarą garaže, ir 
garažo naudai. Svečių susirin
ko tik pusė tiek, kiek buvo per
eitame vakare, rengtam irgi ga
ražo naudai. Reiškia, mažiau 
pradeda atjausti garažui...

Vakariene buvo vidutinė, ir 
svečiai susėdę vakarieniauti ne
belaikė ilgus spyčius. Tur būt, 
ir jie nusimano, kad tie spy- 
čiai niekam nebetinka, ir niekas 
jų nebenori klausytis. Buvo 
atsilankęs vyriausias komisaras 
Pruseika, — trumpas ir jo spy
rius buvo. Šalę sėdintis ta
vorščius jam pasakė, kad ilgai

PRAKALBOS
TEMOJE

Išgelbėjimo Laikas 
Prisiartino

Kadangi dabar yra didelė be
darbė, milijonai žmonių pasken
dę varguose, ašarose ir didilia- 
me nubudime. Ir vis tolyn eina 
blogyn.

Klausimas: kas’ išgelbės pa
saulį iš to apverktino stovio? 
Kada ir kaip?

Todėl kviečiame visus lietu
vius ateiti pasiklausyti, o buki
te užtikrinti, kad busite pilnai 
palinksminti, nes gausit teisin
gą atsakymą.

K ET VIIt TA DIEN Y.

Balandžio 24 dieną,
MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2244 W. 23 PI., Chieago, III.
Pradžia 7:45 vai. vakare.

Kalbės G. Nevulis 
įžanga liuos'a. Nėra kolektos.
Rengia ir kviečia Tarptauti

nis Biblijos Tirinėtojų Susivie
nijimas.

nekalbėk, nes kalbos roselan- 
diečiams jau nusibodo klausytis. 
Vyriausiu komisaru Pruseiką aš 
vidinu todėl, kad jis daugiau 
moka keikti, negu kiti komisa
rai. Keikti jam sekasi. Jeigu 
kartais nesiseka, tai pavilgo lie
žuvi. Na, o po <to tikrai gerai 
sekasi.

Pruseika išgyrė vietinius ta- 
vorščius už įsteigimą garažo. 
Liepė visiems iš peties dirbti 
garažo naudai. Išniekino prie
šus, kurie eina prieš garažą. 
Liepė kovoti su tokiais, kurie 
išeina prieš raudoną judėjimą. 
Pas tavorščius tebėra paprotys 
ploti rankomis, kuomet kitus 
niekina, žiūrint į tokius ta
vorščius galima pastebėti, kad 
jie vaduojasi ne protu, bet 
jausmais. Jeigu kartais tarp 
jų' įsimaišytų štukorius ir imtų 
niekinti priešus, o paskui rinkti 
pinigus,, be abejo, kad jie duo
tų. Jau aš kelis kartus esu gir
dėjęs kalbant pačius tavorščius, 
kad jiems reikia daugiau aukų 
surinkti. Jie tad ir turi keikti 
priešus, nes tada sekasi rinkti 
aukas.

Kalbėjo ir Pusžemaitis. Jo 
kalba nesiskiria nuo kūmučių 
plepalų. Nežinau kodėl tavorš- 
čiai leidžia tokius ant pagrindų 
plepėti. Pusžemaitis pasakė 
vierniesiems, kad jie stovi prie 
grabės.—tik reikia šokti per tą 
grabę ir bus laimėta jų kova. 
Jeigu šitoks trumpas laikas yra 
iki laimėjimo, kodėl neužkaman- 
davoti vienuosius peršokti per 
grabę. Tada nebereikės išnau

doti bedarbius aukomis.
Kalbėjo ir Zonė. Jos kalba 

neužsimoka nei minėti. Kai 
prisitašę, tai buvo atsiradę ir 
daugiau spykerių, bet visa bėda 
tik tame, kad niekas nebenori 
spyčių klausytis.

Tavorščiai daugiau baliavoja, 
negu kiti. Mačiau keletą nusi
penėjusių. Nebėra disciplinos 
ir pas tavorščius. Buvo likę 
keli šolderiai, bet iš nakties 
dingo. Iš pradžių buvo manyta, 

‘kad priešai juos pagavo, bet 
plačiau patyrinėjus susekta, jog 
dvi tavorškos pasidalijo. Tarp 
gaspadinių kilo ginčas. Girdi, 
kaip mes galėsime raportą iš
duoti ir parokuoti. kiek tie šol
deriai buvo verti. Pusėtinai 
pasiginčyta, bet dalykas liko 
neužbaigtas, žada tą dalyką 
iškelti progresyvių susirinkime.

—R.

Roseland
žinios

Komunistai rengė pereitą žie
mą demonstraciją darbo gavi
mui. Nors jie pusėtinai darba
vosi, bet iki šiol jiems nesise
ka gauti darbas. Mačiau kele
tą komunistų, kurie neturi dar
bo. Komunistų šiumekeris man 
pranešė, kad jie rengiasi prie 
kitos demonstracijos. Tą de
monstracija bus daug didesnė 
ir geresnė, ir su jos pagelba bus 
galimai komunistams gauti dar
nias. Paprašiau jo paaiškini
mo, kokia ta demonstracija bus.

Atsakė, jog rengiamos maršuo- 
ti į Washingtoną. Pats mačiau 
kaip šiumekeris kala cvekus į 
čeverykų padus. Sako, tolimas 
kelias, tad reikia tvirtus čevery- 
kus padaryti. Maniau sau, ar 
ta demonstracija mačy s bedar
biams, bet šiumekeriui tikrai 
mačys. Juk visi žino, kad jis 
veltui netaisys čeverykus.

* * *
Pereitą saavitę Pusžemaitis 

rašė gazietoje: kad priešai už
kariavo bendrovę ir baigia ją 
marinti. Koki tie priešai. Tur 
būt, jis saviškius priskaito prie 
priešų. Visiems žinoma, kad 
bendrovė yra užkariauta tavorš- 
čių ir jie užkariavę numuvino 
ją i garažą laikyti susirinki
mus. Pirm kol buvo neužka
riauta, direktoriai esant reika
lui, laikydavo susirinkimus. 
Dabar tavorščiai laiko kas mė
nuo. Mat, jiems reikalingi pi- 
pinigai garažui. Ar iš to yra 
nauda bendrovei, tai nesvarbu, 
bile yra nauda tavorščiams.

Apie “Aušros” knygyną irgi 
nesąmonę rašo. Visi žino, kad 
daugiausiai uždarymui knygyno 
pasidarbavo tavorščiai. Buvo 
dedamos pastangos tavorščius 
atskirti nuo šeimininkavimo į 
knygyno.bet tai nepavyko. Po

laikui paaiškėjo, kad seniai ta
vorščiai rengėsi prie uždarymo 
knygyno. Jiems toki įstaiga 
yra nenaudinga.—ž.

I
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loąis, U. S. A.

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

Milionai Šeimynų Atsideda
Ant Dr. Caldwell Recepto

JEIGU
JUS
KRAUSTOTES

PAŠAU

KITE

GAS-

MANĄ

WABASH
e o oo

Jeigu jus rengiatės kraustytis, 
jus galite “pašaukti Gasmanų — 
Wabash GOGO” ir pasakyti mums 
numeri savo senosios ir naujosios 
vietos. Praneškite mums kad jus 
kraustysite* ir kur mes galime 
rasti raktą, taip kad mes galėtu
mėm uždaryti gasometru seno
joj vietoj ir atidaryti gasometru 
naujojoj vietoj. Būtinai praneš
kite mums kurią dieną jus nori
te, kad gasmanas ateitu.

G A S M A N O 
ŽENKLAS

Kiekvienas Gasmanas turi moliną 
ir baltą ženklą — badge, kuri jis 
parodys jums, jei tik pareikalau
site. Jeigu jus nenorite teleto
nuoti, ius galite parašyti laišką 
Gaso Kompanijai, arba ius galite 
užeiti j Lile vieną iš Gaso Kom
panijos ofisų. Jus rasite šiuos 
ofisus surašytus užpakaly jūsų 
gaso bilos.

The Peoplęs 
Gas Light and 

Coke Co.

Draugijos “Lietuvos Ūkininkas”
Nedėlioję,^Balandžių15 27 V, *1930 m.

Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place
Prasidės 6 valandą vakare. Įžanga 50c. y patai.

♦ ...........................Visi yra kviečiami dalyvauti, nes bus Įvairus šokiai ir kitokiu 
pramogų prie geros muzikos J. Phillip.

Kviečia
DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”.

V ...........

Malė vos ir Sienų Popiera
Pasinaudokite žemiau paduodamu kuponu 

dėl geriausio 4 Valandų Enamelio
30 skaisčiausių spalvų padaro daiktus 

gražiausiais

Extra Grand Opening
Nauja Automobilių Agentūra

White Sox Motor Sales
610 West 35 Street

Chieago, III.
Tel. Yards 0699 ir Boulevard 8642

Bus parduodami šie vėliausios mados automobiliai: Willys- 
Knight, Willys Six, Willys Eight ir Whippet už labai nu
žemintas kainas, nuo $541.00 iki $2095.00 Pilnai prireng
ti važiavimui. ,

Grand Opening bus 26 dieną balandžio, 1930 m. Kvie
čiame visus lietuvius atsilankyti ir susipažinti su mumis, 
o mes užtikrinam patarnauti teisingai ir sąžiningai, nes 
mes esame pilnai patyrę tame biznyje, kaipo savininkas 
S. Rumchaks, taip ir pardavėjai A. Jankaitis ir J. Bartin.

Didelis, Draugiškas 
Bankas

Pasiūlo Jums Daugelį Patarnavimų

VIENAS iš Chicagos seniausių bankų pasiū
lo jums patogumus 68 metų patyrimo. Bet

gi su savo dideliais turtais ir plačiu įrengimu, 
jis išlaiko tikrą draugiškumo dvasią.

Čia jus rasite patyrusius bankierius, kurie 
dabar labiau gali jums pasitarnauti, negu pir
miau. Mes galime pasiūlyti patarnavimą visose 
pasaulio dalyse per musų 5.000 užsienio kores
pondentų.

Šimtai jūsų draugų atlieka bankinius reikalus 
šioj patogioj vietoj esančioj įstaigoj, kadangi 
jie randa, kad jie visuomet yra pageidaujami. 
Ar mes galime ir jus širdingai pakviesti ir kvies
ti jus vadinti šį banką savo banku?

FOREMAN-STATE NATIONAL BANK
FOREMAN-STATE TRUST AND SAVINGS BANK

33 North La Šalie Street
Turtas Viršija 200 Milionų Dolerių

Kada Dr. Caldwell pradėjo 
praktikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liuosuotojo nebuvo to- 
kis didelis, kaip kad dabar yra. 
žmonės gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką, maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oi’o ir saules. Bet 
net ir tada buvo aštrus liuosuo- 
tojai ir valytojai pašalinimui 
konstipacijos, kurie, Dr. Cald- 
well nuomone, nebuvo tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Todėl jis paraše receptą laxa- 
tyvui, skirtam jo pacientams.

Receptas nuo konstipacijos, 
kurį jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
aptiekoms 1892 m. po vardu 
Dr. CaldvvelUs Syrup Pepsin, 
yra skysta ' augalinė gyduolė, 
taikoma moterims, vaikams ir 
senesniems žmonėms ir jie yra 
reikalingi įtokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin.

Po sėkminga vadovybe šis 
receptas parodę savo vertę ir 
dabar jis yra daugiausia par
duodamas skystas laxatyvas 
pasaulyje. Tas faktas, kad 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi, kad gauti pagelbą 
nuo galvos skaudėjimo, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški
nimo, netekimo apetito ir mie-

AT AGE 83

go, prasto kvapo, dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonką po ran
ka skubiam reikalui.

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama mo
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat ver
tingas senesniems žmonėms. 
Visos aptiekos turi dideles 
bonkas. Pabandymas tikrai per
tikrins kiekvieną šeiminą apie 
vertę šio garsaus recepto.

lllllllllllllllllllllllllll

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVA
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 

metų mirties sukaktuves, Lietuvos Valdžia padarė sutvar
kymus' švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spektakliais, pa
rodomis visuose kaimuose ir miestuose.

šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą 
viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir drau- 
gals.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. CLEVELAND”
KURS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO BIRŽ. 7, 1930 

IŠ BOSTONO BIRŽ. 8, 1930
Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel.

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos
Del informacijų kreipkitės prie bile agento nario

Lietuvių Laivų Agentų Asociacijos

arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chieago.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Visų Lietuvių Ekskursija j

LIETUVĄ
Birželio 11,1930

Laivu LEVIATHAN
(Didžiausias pasaulyje laivas) 

Del platesnių žinių kreipkitės prie
NAUJIENOS

1739 South Halsted Street
P. P. BALTUTIS J. J. ZOLP
3327 So. Halsted St. 4559 So. Paulina St.

I UNITED STATES LINES
y —  ------- ---- —;

VbvFĖvrES
įkuineCo., Dpi. H. S., 9E. Ohio St., Chieago

Švarios, Grynos, Sveikos ’•
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovani 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieii- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygit? MEye Care” arba Ey« 
Beauty” Dykai



NAUJIENOS, Chicago, III

Chicagoje atsilankykite asmeniškai. Jūsų laukiam

•jai’.

LEMPA

VEIDRODIS

BABY GRAND

KRĖSLAS

ELGIN

ŽIEDAS

ELEKTRIKINIS ICEBAKSIS Gatvė
ValstijaMiestas

TelefonasBridge

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-ame NAUJIENŲ konteste. 
Malonėkite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas 
informacijas ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė ............. :...............................................

pasiekęs
Rali Rauti 
arba

LAIKRODĖLIS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsni gali 
gauti Elgin laikrodėlį ar 
kitų kurių auksinių ir 
deimantinių dovanų. Lai 
krodėliai ir kiti auksi
niai bei deimant. daiktai 
yra imami iš auksinių ir 
deimantinių daiktų san
krovos John A. Kass, 
2045 W. 35 St.

Kontestantai pasie
kę atatinkamą laip
snį gali gauti gra
žų krėslą arba bile 
kurių kitų dovanų 
iš Bridgeport Furn. 
Company.

Naujienų” draugai 
kurias

Kiekvienas “Naujienų” 
gauna Pontiac Sedan, 5 
Sėdau automobiliai yra 
VV. 31 st St.

NASH SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį, 
gauna Nash Sedan, 5 pasažierių. Kaina $1,500 Nash auto
mobiliai yra imami iš St. Bhlzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue.

KOMODĖ
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pa
siekęs atatinkamą laipsnį, gali gauti šitą 
komodę arba kitą kuri daiktą 
port Furniture Co.

vertės 500 dol. 
zikaliai daiktai 
rakandai vra 
BRIDGEPORT
TORE CO., 
MALSTED

Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksiniai ir deimanti
niai daiktai yra imami 
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kass, 
2045 W. 35th St.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pa
siekęs atatinkamą laipsni, gali gauti šitą 
elek'trikini icebaksį arba kurį kitą daiktą 
pas Bridgeport Furniture.

Kiekvienas “Naujienų
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

PARLOR SETAS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas, pasiekęs 
atatinkamą laipsnį, ga
li gauti šitą puikų par- 
lor setą pas Joseph Ka- 
zik, 4140 Archer Avė.

Kiekvienas “Naujienų” kon 
testantas, pasiekęs’ atatinka 
naą laipsnį, gali gauti šitą ar 
ba kitokią lempą — Bridge 
port Furniture Co.

BAR PIN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkama laipsnį Rali gauti 
Bar Pin. Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra imami iš auksinių daik
tų krautuvės John A. Kass, 2045 W. 35th S't..

konte- 
4-ta Baby 

Up-RiRht,

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studefca- 
ker Club Sedan, 5 pasažierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami iš
Midland Motor Sales, 4492 Archer Avenue

SKALBIMUI MAŠINA
Kiekvienas “Naujienų” kontesetantas pasiekęs 3 arba 2 laipsnį gali gauti 
skalbimui mašinų arba kitų įvairių dovanų daiktais sulig pasirinkimo 
nuo $100 iki $250 vertės. Daiktai yra gaunami Bridgeport Furn. Co. (

0£6T

KARPET KLINERIS
Kontestantai pasiekę atatin
kamą laipsnį gali gauti Kar- 
pet-klincrį arba kitą kurią 
dovaną sulig noro ir pasirin
kimo. Daiktai imami iš Brig- 
geport Furn. Co.

Kiekvienas 
stantas 
laipsni 
Grand 
pianų arba ir kitų dova
nų sulig pasirinkimo 

Visi mu- 
ir namų 

imami iš 
FURNI- 

3224 SOUTH 
STREET.

PONTIAC SEDAN
kontestantas pasiekęs 5-tą laipsnį, 
pasažierių. Kaina $875.00. Pontiac 
imami iš Milda Auto Sales, 806

PHONOGRAFAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie 
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono 
grafą arba kitą kurią dovaną daiktais. Daik 
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamą laips
nį gali gauti šitokį laikrodėlį. Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir 
deimantiniai daiktai imami iš John A. Kass auksiniu daiktų 
sankrovos.

FADA RADIO
kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatin
kamą laipsnį gali gauti veidrodį arba kitų kurių do 
vanų daiktais. Daiktai yra imami iš Bridgeport Fur 
niture Co.

"NAUJIENŲ” KONTESTAS EINA
Didelis skaičius vyrų ir moterų, “Naujienų’" draugų, darbuojasi konteste, kad laimėjus atatinkamas dovanas už savo įdėtų triūsų 
remia koatesiantus, nes visi nori, kad jiems sektųsi laimėti kuodidžiausias dovanas. Šiame “Naujienų” puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų 
gaus darbštus “Naujienų” kontestantai. Dar daug dovanų pavyzdžių, dėl stokos vietos, nebuvo galima čia įtalpinti. “Naujienų” kontestas baigsis Gegužės-May 
31 d., užbaiga gana toli, dar yra ganėtinai laiko darbuojantis pasiekti aukštus laipsnius laimėjimui dovanų. Todelgi “Naujienos” kviečia įvairių kolonijų 
“Naujienų” draugus stoti kontestan, darbuotis “Naujienoms” ir sykiu sau laimėti dovanas. Norinti veikti konteste’ išpildykite apačioje esamų kuponiuka ir 
prisiųskite “Naujienoms”. Aplaikysite reikalingas informacijas. Gyvenanti

PARLOR SETAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai: se
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai ice- 
baksiai, komodės, lempos, deskos, skalbimui mašinos, krė
slai, paveikslai ir It. imami iš Bridgeport Furniture Co., 
3224 So. Halsted Street.
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Gengsterių taika 
nepastovi

26 d. 9:20 Miss II. Mackenzie 
apie Ghirberti Gatės. Sekma
dienį Ibak 27 d. 11 vai. Miss 
Plarkor apie Paryžių ir 6:15 
vai. Miss Parker apie Art In
stitute* kolekcijas. Pirmadienį, 
bal. 28 d. Miss Driseoll apie 
moderninį menų. Bal. 29 d 
10 vai. skečaivimo klasė. Įėji 
mas laisvas.

Lietuvės Akušerės Graboriai

Vieną vakarą susitaikė, 
vikarą tris nušovė

kitą

Velykų numeryje tik kų mi
nėjome apie “didžiąją dienų 
Chicagos istorijoj“, kaip ban
ditų ir žulūkų karaliai atbalia- 
vojo “nepuolimo” (non-iaggres- 
sion) “paikių“. Sekamą rytų, 
tai yra velykų rytmetį, karas 
atsinaujino senuoju žvėrišku
mu.

Bhie Ilour saliunan, 2900 S. 
\Vells Street, Įėjo gengsterių 
giltinės paisiuntinis, pasipirko 
alaus stiklų, ir nutaikęs tinka
mų momentą, nušovė per gal
vas du bartenderius. Trečias, 
pamatęs kad ir jam tas pats 
galas gresia, iš užpakalio no
rėjo banditų nudurti, tačiau 
'priešais banditą buvo veidro
dis, ir banditas pamatęs veid
rody sau pavojų, atsisukęs per
šovė trečiąjį. Atlikęs pareiga, 
banditas išėjo ir įsėdęs i Lin
coln karą nuvažiavo. Policija 
atskubėjusi rado tik tris kėk
sančius lavonus.

b'ederalis teisėjas Wilkcrson 
išdavė laikinį draudimą ope
ruoti Bizni Little Club’ui, 915 
N. State St. Vieta buvo gerai 
žinoma ir North Sid'ės lietu
viams.

PRANEŠIMAI

Dar trys jaunuoliai mir 
tinai susižeidė

Trys Chicagos jaunuoliai va
žiavo automobiliu Velykoms į 
Lake Geneva, \Vis., ir susisu
kime nebesuvaldė karo. Karas 
atsidaužęs į užtvarų, sudužo. 
Visi it rys sužeisti, manoma,
mirtinai.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Fhysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone .
Hemlock 9252

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

Graborlai

“LIETUVA IKI VYTAUTO 
MIRTIES”

Tema žingeidžios istorinės lekci
jos, kurią skaitys JUAZAS JPRONS- 
KUS, nedėlioj. balandžio 27, 1930, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 10 vai. ryto, įžanga 25c. Ma
lonėkite atsilankyti. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga.

“Birutes” choro praktika įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai, 
kare, Gage parko salėj, 
dainininkai-kės pribukit

8 vai. va- 
Visi choro 

laiku.
Valdyba.

Visu S. L. A. seimui 
sijų ir sykiu atstovų 
bus ketvirtadienyje, balandžio 24 d., 
7:30 v. v., Lietuvių 
3133 So. Halsted St. 
būtinai būti, yra daug 
tarti seimo rengime.

. A. 6-to Apskričio 
Pirmininkas J. Stungis.

rengti komi- 
susirinkimas

Auditorijoje, 
Malonėkite 

reikalų ap-

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN

TnEATKE
35th and Halsted Streets

Graborius ir 
Balzamuotojas

DYKAI KOPLYČIA
Persamdome automobilius viso

kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti VVabansia
CHICAGO

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

Galima Chicagoj matyti 
Chicagij

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Show of Shows”
Didžiausias veikalus 

dalyvaujant
žvaigždėms ir 1,000 Holly- 

wood gražiuolių ir šokėjų
Taipgi 

Vitaphonc Vodevilio Aktai

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

77

Marshall I'ields yra. išstatv- • • • * ta fotografinių paveikslų paro
da, išimtinai •Cliicagos gr,aižiau
sių vietų vaizdai. Paveikslų apie 
1000. Kas Chicagą nėra matęs, i 
gali nuvykti pamatyti.

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS f

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
-O-------

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

Telefonas Yards 1188

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
j-įJW~^rLl~_Onl~>J~if~it~i ~1"~ ~ “■ — — ■■ M s*

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.
------o------

Įvairus Gy dy tp j ai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama 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--------

Ofiso Telefonai Vlrginla 0030 
Bei. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Slde
• 3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 8:80 vakaro

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

--- —o--------

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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 nagai sutarti

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10 

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

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

jog 
jos

ŽMOGAUS 
AKIS 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir ChirurgaH

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

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

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

o--------

A. L. Davidonis, M. Di

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

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Hulsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

----- o-----

Art Institute lekcijos

JUOZAPAS LĖKIS

ir Giminės.

sielą, 
i Šv.

Moc- 
pažj-

SHEPUTAITĖ 
su šiuo pasauliu 
dieną, 3:07 vai. 

sulaukus 18 
A. a. Kotryna

Pusseserė, Pus- 
Dėdė. Anūkai 
ir Giminės.

patarnauja gru-Laidotuvėse
boriv,. A. Masalskis, tel. Blvd.
1189. __________

MOCKUS
šiuo pasauliu

1930 metais,

Laidotuvėse patarnauja gru
bokus S. P. Mažeika. Telefo
nas Yard* 1138.

Laidotuvėse natarnauja gra
borius I. J. Zolp, tel. Blvd. 
5203.

“Ariadne” Goodman 
teatre

Nuo balandžio 22 d. prasi
deda Goudpmi teatre vaidini
mas A. A. Milne’s komedijoj 
“Ariadne“, vadinamos švariau
sia angliškai komedija. Vaidi
nimai duodami kas vakarų, iš-j 
skiriant pirmadienio vakarų. 
Penkiadieniais yra matince.

Department of iMuseum In- 
siruction prie Art Institute duo-į 
da šią savaitę lekcijas: Balau-, 
džio 23 d. 2 vai. pp. Miss H. i 
Parker apie Tudor ir .lacobcan I 
furnitūrų. Balandžio 24 d. 11 
ivail. iryto, Miss Parker apie 
spalvas. Bal. 25 d. 11 vai. Miss 
Parker apie tapybą Anglijoj, 
ir vakare 6:15 vai. ji pati apie i 
(’.oloune Bal. i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 20 dienų, 11:35 va
landa rvte, 1930 m., sulaukęs 4 
m. 10 mėn. amžiaus, gimęs 
Chicago, 11. Paliko dideliame 
nuliudime motiną Marcelę po 
tėvais Kukštykė, tėvų Aleksan
dra. brolį Aleksandrų, dvi se
seris — Mikaliną ir Eleną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 548 W. 32nd St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 24 dienų, 8 vai. ryte 
iš namu į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Lėkis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

DRAGŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 21 dienų, 3:10 vai. 
po piet, 1930 m., sulaukęs 44 
metų amžiaus. Gimęs Skirže- 
mio kaime, Vainuto parap., 
Tauragės apskr. Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nuliudime dvi pusseseres 
— Anelę ir Bronislavą ir tris 
pusbrolius — Augustą Lukošių, 
Augustą Daugėlų ir Vincentų 
Daugėlų. Kūnas pašarvotas, 
randasi 14 15 W. 113th Place, 
Morgan Park.

Laidotuves įvyks ketverge, 
lapkr. 24 d., 2 va), po piet iš 
namų bus nulydėtas i Tautiš
kas kapines-.

Visi a. a. Vincento Dragūno 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Pusseseres ir Pusbroliai.

Persiskyrė su 
kovo 20 dieną 
sulaukęs 37 metų amžiaus, gi
męs Raseinių apskr., Viduklės 
narapijoi. Tarvainių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime se
serį Juzefų Bakutienę, du bro
liu — Joną ir Simoną, švogerį 
Martiną, sesers vaikus Vaclovų 
ir Stanislovą ir gimines, Lie
tuvoj seserį ir tris brolius. 
Kūnas pašarvotas randasi 6801 
So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 25 dienų, 8:00 vai. 
ryte ir namų į Gimimo Pane
les Švenčiausios parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio 
o iš ten bus nulydėtas 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento 
kaus giminės, draugai ir 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Sesuo, Broliai, Švogeris, 
Sesers Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yards 1138

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
Telefonas

Cicero 8724

CICERO, ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamųotojai 

1344 S. 50 Avė

Akių Gydytojai

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street

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 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. Mąplevvood Avė.

Telefonas Republic 7868
—O-------

CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
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 — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v. 

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

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 IJl-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

Įvairus Gydytojai
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 sutartį

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 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis 

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

John Kuchinskas

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
7'elefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington StreetPersiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 7 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs apie 41 me
tu amžiaus. Gimęs Lietuvoj, 
Telšių apskr., Tvėrių parap.,
Aušiliškių kaime. Paliko dide
liame nuliudime seserį A. Pet- 
rokienę, broli Vincentą, 6 pus
brolius — .L Misevičių, V. Bud- 
giną. L Žilevičių, Jurgi Kau- 
necki, Julijonų Kauneekj ir P. 
Butkų, pussesere A. Damoše- 
vičicnę, dėde V. šaltmerį, anū
kus ir gimines Amerikoj, Lie
tuvoj pusseseres ir pusbrolius. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės j vyks ketvirtadie
ny, balandžio 24 dieną, 8 vai. 
ryte iš koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Butkaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Sesuo, Brolis, 

broliai

KOTRYNA
Persiskyrė 

balandžio 22 
po piet, 1930 m. 
metų amžiaus, 
gimus Chicagoj. Paliko didelia
me nuliudime motiną Stanisla
vą, po tėvais Nevardauskaitė, 
tėvą Jokimą, pusbrolį Juozapa, 
ciocę Pauliną Pinienę. du dė
des - Antanų Nevųrdauskų ir 
Baltramiejų Šeputi, ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 9035 
S. Greenvvood Avc.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 26 d., 8 vai. ryte iš na
mų i Visų šventų parapijos 
bažnyčių, Roselande, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kotrynos Sheputai- 
tes giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Tėvai.. Pusbrolis, Ciocę, 

Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, tel. Yards

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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 Kd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

Rezidencijos telefonai
South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Cor. Washington and Clark Sts, 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

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

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

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

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

Tel. Brunsvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai. 9—t 
Rezidencija G158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tek Midvvay 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tek Cąnal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvcrgais 
3 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 

PėtnyČięmis 1 iki 6 v. v.

Tek Randolph 5130 ___
P. M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Room 721 First National Bank Bld(<

38 So. Dearborn Street
Vai. 9:30--A

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

Vak 5-8; ser. ir pėt. b 6. tek Canal 2552
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Surado skenduolį Vincentą Moc

kų; laidota vės penktadieny

ėios, teisėjo John P. McGoorty's 
krimi n aliniame teisme 'buvo nu
baustais nuo vienų iki dešim
ties metų kalėjimo už parda
vinėjimą vogtų dįai'ktų. Teis
mas tęsėsi penkis metus. Nu
leistojo p. Savicko advokatai 
— \V. W. Smilh ir 'Millon nu
sitarę teismą varyti iki 
jos Supreme Court, kad 
kli ienta išteisinus.

savo

Apie mėnuo la iko £itgal Vin
centus Mockus, 37 m., nevedęs, 
gyvenęs 6801 S. VVatshtenavv 
Avė., išvyko į Milsvaukee, Wis. 
Ten beviešėdamas 20 d. jis su
manė valtele paplaukioti po eže
rą, — ir iš tos kelionės ndbe- 
gryžo. Kaip įvyko nelaimė, nie
kas nematė, tik, kaip spėjama, 
veikiausia bangos apvertė val
telę ir Mockus prigėrė. Ilgą lai
ką negalima buvo rasti sken
duolio 'kūną, tečiaus dabar ban
gos jį išplovė ir kūnas tapo 
parvežtas i Chicago palaidoji
mui.

Pašarvotas jis yra namuose, 
kur gyveno. Laidotuvės bus 
penktadieny, ilial. 25 d., iš na
mu i bažnvčią ir iš ten i šv. 
Kazimiero kapines. Laidotu
vėms patarnauja graborius S. 
P. Mažeika'.

Velionis paėjo iš Viduklės 
parap., Raseinių apskr. Paliko 
Amerikoj seserį Juzefą Baku- 
tienę ir du brolius. — R.

North Side
Suzanos Viliutės gimimo 

sukaktuvės

Pas plačiai žinomus North 
Side lietuvius p. Vilius, 2135 
N. Spaulding Avė., balandžio 12 
d. įvyko šauni puota, surengta 
p. Vilių savo dukters Suzanos 
gimimo dienai paminėti. Vieš
nios ir svečiai buvo išimtinai 
jaunimas, p-les Suzanos artimi 
draugai, visi inteligentiški, ei
nanti aukštesnius mokslus. Tad 
ir vakarėlis buvo labai smagus 
ir malonus. Nebuvo ten džezo 
dainų, nė gatvinių juokų, nei 
šiaip neišauklėto tono savybių. 
Suzana moka pasirinkti 
drauges ir draugus, ir, 
taip pat savo rinktinius 
sinti.

sau 
moka 

pavai-

baigs
Shurz

P-nas J. Savickas 
rastas kaltu

pazi-
kuris

Plačiai chicaigiečiams 
stamas p. J. Savickas, 
turi vyriškų aprėdalų krautu
vę prie \Vestern Avė. arti 63-

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

P-le Viliute neužilgo 
augštesnę mokyklą (Carl 
High School), kurioje yra atsi
žymėjusi aukščiausiame laips
ny. Pirmiau buvo tos mokyk
los laikraščio korespondentė, o 
dabar yra redaktoriaus padėjė
ja. Lošimuose toje pat mokyk
loje ji yra pirmoj vietoj. Be to 
ji taisyklingai vartoja lietuvių 
kalbą ir rašybą, ir tankiai 

■“Naujienose” telpa jos rankos 
rašytų straipsnelių, kurie yra 
malonus pasiskaityti.

Suzana turi dar sesutę, Flo
ra, nors dar mažyte — bet la
bai vikri, linksma ir sumanumo 
pilna.

Linkiu Suzanai, kad su jos 
amžiaus metų skaičium ir jos 
laime augtų ir kad ateinančiais 
metais švęsdama savo; sukaktu
ves. dar ir už šį metą laimin
giau švęstų.—Ten buvusi.

So. Chicago
TAISOME

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

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

Iš lietuvių gyvenimo

/ *

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, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Musų kolonijoje lietuvių kul
tūrinis veikimas gana silpnas. 
Siaučianti bedarbė mumis vi
sus dvasiniai prislėgė. Kaiku- 
rie darbininkai dirba pusę lai
ko, o kaikurie visai nedirba. 
Didžiausios išdirbyslės yra plie
no išdirbystės ir karų taisymo 
ir naujų (budavojimo išdirby- 
s!tė. Kaip tik šitose išdirbystė- 
se darbai pradeda eiti pras
čiau, tuoj ne tik 
bet ir (biznieriaiY • _ čia.

Seniau, kol dar
ėjo — buvo šioks-toks kultū
rinis gyvumas, bet blogiems lai
kams užėjus, vien apmirimais 
jaučiamas. Tik viena Izidoriaus 
draugija (|ar Išiek tiek gyvy
bės žymių rodo. Buvo suren
gusi vakarą, padarė kelis dole- 
rius pelno. Dabar vėl rengiasi 
kitą vakarą turėti balandžio 26 
d. Daniuno svetainėje, 8756 
Houston Avc. Vietos lietuviams 
vertėtų šitą draugiją paremti,

darbininkai, 
skurdą ken-

darbai gerai

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Utarninke ir Seredoj 
Balandžio 22 ir 23

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Locked Door”
Labai gražus veikalas

Dalyvaujant 
Rod La RoctĮue, Barbara

Stanwyck
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Specialistas rydyme chroniškų ir naujų 11- 
gru. Jei kiti nesralSjo jumis Ifigrydytl, atsilan- 
kykit paa mane. Mano pilnas išeffzaminavl- 
mas aticleiifiTH jnsu tikrą llr<> ir Jei uA apHl- imsiu jus grydyti. sveikata jums surryi. ei- 
klt pas tikrą epecialistt), kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino idegzaminavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yru

St.

nes visas pelnas eis apmokėji
mui pašalpos sergančių narių, 
o tokių narių, kurie serga, yra 
keliolika.

Beje, šitame vakare bus da
lijami garbės ženklai draugi- 
jos nariams, kurie nėra sirgę 
laike 12-kos melų. įstojimas 
naujiems nariams į Izidoriaus 
(įraugiją šiame* vakare bus lik
tai vienas doleris.

— Senas Narys.

George Frankus ir 
Wm. Šiugžda ne

kalti

šyltai apie G. Frankų ir Wm. 
Šiugždą, kad jie buvę kalti
ninkais p. K. Ylguno, Clinto
no, Ind., gyventojo $1,000 at
ėmime ir kad detektyvas J. 
Mitchell, juos areštavo. Vakar 
p. Geo. Framikus atsilankė į 
“Naujienas” ir pareiškė, kad 
jis su Šiugžda, nors ir Ibuvę 
areštuoti, bet nugabenus juos 
į. Clinlon, pasirodė, kad ne jie 
vra minimo nuotykio kaltinin
kai. P-nas Ylgunas policijai pa
reiškęs, kad ne G. Frankus iš 
jo atėmęs $1,000 ir kad Šiugž
dės 
kia, 
pas 
pas

jis visžali nepažįstąs. Reiš- 
kur nors buvo klaida 
detektyvą J. Mitelio!!, 
patį p. Ylguną.

Laiškai Kašte

ar

Eu-šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.
4685 Gretsis. Geor D
4687 Kopralis Tom
4691 Lekas Stan

Didžiausia Kvailystė
Balandis yra kvailių mėnuo, — 

bet ar jus žinote kokia yra didžiau
sia kvailystė ? Benjamin Franklin 
pasakė: “Nesveikata nėra klaida,
bet kvailystė.” Nesveikata papras
tai reiškia nešvarumų, o sveikata 
reiškia, kad užlaikai kūną švariai, 
iš vidaus ir iš lauko.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
užlaiko jūsų kūno mašineriją šva
rią ir todėl geroj tvarkoj. “Chica
go. Vasario 27. — Vartojau Trine- 
rio Kartų Vyną per 5 metus ir ži
nau, kad be jo bučiau ligonis. Tas 
įstabus vaistas palaiko mano svei
katą ir energiją geriausioje padėty
je. Mrs. Juliana Jarecki”. Bandyk 
jį, vartok reguliariai, 1 stalavą šauk
štą už pusvalandžio prieš valgį Vi
sose aptiekose. Sempelis nuo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė. 
Chicago, 111.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dept. 24
Vardas
Adresas

ŠTAI GERAS PIR 
KINYS

Akeris žemės arba daugiau 
parsiduoda su 7 kamb. namu 
iš medžio ir stuko, su mūri
niu skiepu, gerame stovyje. 
Prie 159th gatvės ir netoli 
Archer Avė. strytkarių, prie 
pat L0CKP0RT0 MIESTO 
ir prie gero kelio. Kieme gra
žus medžiai, žemė derlinga 
ir tinkama daržui. Netoli nuo 
dirbtuvių, kurios nuolat dir
ba ir moka geras algas. Ra
mi vieta,, tyras, sveikas oras. 
Parsiduoda) už $4100, — ver
ta dvigubai tiek. Lengvos 
pirkimo ir išmokėjimo sąly
gos, pelningas investmentas 
ir nepaprasta proga dėl gero 
uždarbio netolimoj ateityje. 
Nepraleisk šios progos, o to
kių retai pasitaiko.

M. ROZENSKI
6542 S. Western Avė 

Chicago, III.
Tel. Prospect 2102

1700 Skopiąs Peter
504 Bindoikas Jonas
506 Braitek Zofija
512 Girdams P P Z a B
521 Kleivieniai Teodrai
526 Lipskus Antonais
531 Modvciu Mike
543 Salva i lis John
545 Seclkus Kazin
510 Stipcikis Waltcr

SPORTAS
Bancevičius risis su 

milžinu
Taigi milžinui Januliui, ku

ris šiomis dienomis atvyko iš 
Los Angeles, susirado ir opo
nentas. Tuo oponentu bus ne 
kas kitais, kaip “drapiežnas dzū
kas” Bancevičius. O dzūkas, 
kaip žinia, dar niekuomet ne
pabūgo. Jis visiems šoko į akis. 
Jus atsiminate, tkiaiip savo lai
ku jis nuvainikavo “ristikų ka
ralių” Komarą. Nei kiek jis da
bar nesibijo šokli į ak j ir Ja
nuliui.

Didelis čia daiktais, sako Ban
cevičius, ikad Janulis yra sep
tynių pėdų ilgio. Juk kartais 
mažas akmuo didelį vežimą ap
verčia. Aš tik žinau vieną: jau
čiuosi puikiai, esu gerai išsi- 
treniravęs, ir jeigu mane Ja
nulis paris, tai jis tikrai yra 
geras ristikas.

. Tos įdomios rislynės tarp Ja
nulio ir Bancevičiaus įvyks pėt- 
nyčioj, Ibalandžip 25 d., Mar- 
(pitttte Park bažnytinėj svetai
nėj. Tą patį vakarą risis dar 
Universal kliubas su Roselando 
kliubu. Kiek teko girdėti, Rose
lando kliubo narius treniruoja 
Požėla. O tai reiškia, kad 
Bridgeporto ristikams gali bū
ti “šlėktai”. Jie turės irgi ge
rokai subrusti. — N.

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

PRANEŠIMAS
Norintieji gar sintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kam iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

CLASSIFIED ADS.
... ———■ ........... Ii

Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės. aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IIJa.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
____________ Vištukai _ _ .

VIŠTUKAI
Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perinto j ai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 

teisingos.

Fox River Hatchery
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1587-5410

CLASSIFIED
Trečiadienis baį, 23, 1930

A D V T.
Business Service

PATENTAI, Copyright* — iiradimal vi- 
aokloa rų&lee.

B. PELECH0WI0Z 
8800 W. Chicago Ava, 

Brunawlck 7187
---------O---------

Miscellaneous for Sale
Įvairės Pardavimai

KRIAUČ1O rakandai parsiduoda 
labai pigiai. Greitam pardavimui. 
5708 So. Morgan St.

---------O--------- -
Tel. Republic 5099 

ANGLYS IR MEDŽIAI 
ALEX ALESAUSKAS

AND SON
MOTOR EXPRESS 

Long Distance Kaulinu 
Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

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

---------O---------•

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

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

---------O—♦—< i

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

Tel. Brunswick 9131
-------o——.

----- o—.—I
BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

--------o—.—, 

-------o—•—'
Boulevard 6520 Res. Yards 4401

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

-------o—•—<

-------o——
Phone Victory 4965 

KODĖL NE DABAR?
Susitaisykite DABAR savo stogą 

ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

Financial
_______Elnanąai-R^

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

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

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

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

' ■' ■ 0- ■" 
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. Lafayette 6738-6716

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis minesin*- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičlua ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous
_____________ Įvairus_____________  
BRIDGEPORT

KNITTING SHOP
Neriam vilnonius sveterius — sto

rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymu naujus sve
terius ir taisome senus.

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

Tel, Victory 8486

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui draugo— 
pasiturinčio ir kad būt biznierius, 
kuris sutiktų važiuoti Lietuvon. Esu 
gerai pasiturinti, 32 metų mergina. 
Miss Briežaitė, General Delivery, 
Van Dyke, Mich.

Business Chances
PardavimuiI Bigniai________

PARSIDUODA grosernę. Nauji 
fixtures ir stakas. Priežastis pardavi- 
vimo — turiu du biznius. 2917 W. 
63rd St.

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

PARSIDUODA storas gražioj vie
toj, šalę teatro, Molt Hops, Kendės 
ir Aiskrimas. 6842 S. Racine Avė.

—O-----

PAIEšKOME Viktorijos Melinau- 
skiutės, paeina iš Suvalkų vub. Gir
dėjome, jog gyvena kur nors ant 
Town of Ijake. Norėtumėm pasi
matyti. Ji pati arba kas apie ją 
žino prašome pranešti, busime dė
kingi. Rozalija ir Aleksandras Biels- 
kiai, 1928 S. Union Avė., Chicago, 
111.

Help Wanted—Female
Darbininkų R

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Harry Dray, 1447 
Blue Island Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbų. Užmokestis sulig dar
bininko sveikatos. Atsišaukit adresu: 
Joe Zubriski, Goodman, Wis.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.
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 BISKJ VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

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

$59; 8 šmotų riešuto miegamojo 
cambario setas $64; 7 Šm. valgomo

jo kamb. setas $55; velouro kauras 
$23; pusryčių setas $7.50; 4 kamb. 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

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

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA trijų kambarių 
furnišiai arba pasirendavoja dėl tri
jų vyrų arba merginų. 560 W. 18 
Street.

APLEISTDAMAS miestą turiu pa
aukoti 4 kambarių labai gražius ra
kandus, tik 2 mėnesius vartotus. 
Taipgi 9 tūbų radio. Parduosiu ir 
atskirai. 2002 Humbpldt Blvd., kam
pas Armitage Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI PIGIAI
Delicatessen, Saldainių ir Ice 

Cream Sankrova. 3 kambariai 
pagyvenimui užpakaly.

3956 So. Westem Avė.f
PARDUOSIU visa arba ouse Chili 

I’arlor, vienai persunku. Parduosiu 
pigiai arba priimsiu partnerį ant 
gerų sąlygų. 9333 Cottage Grove Av.

PRIVERSTAS PARDUOTI
Bučernė ir grosemė turi būti pa

aukotos. Dviejų augštų mūrinis 
namas, šešių kąmbarių apartmentas, 
daržinė ir pilnas įrengimas.

Geras biznis.
2041 W. 63rd St.
Tel. Radclįffe 0100

PARDAVIMUI pigiai grosemė ir 
bučernė su mažu namu. Telefonas 
Lafayette 8780.

DIDŽIAUSIA PROGA! $450 nu
pirks grosernę ir delicatessen, su ge
ru staku ir pirmos rūšies fixtures. 
6759 S. May St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui 

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už 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 
aptyertas. 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 sodine ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ųk€ 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 budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

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

Real Estate For Sale
N am ai - že m e Par d ay i m u i_____

DVI 5 kambarių murinės 
bungalows ir viena 6 kambarių 
rezidencija parsiduoda ar pa- 
sirenduoja — arba mainysiu.

Tel. Beverly 2198

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. Vz bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607

Ąrba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą imokėjimą.

NAUJA 6 kambarių mūrinė bun- 
galow, tile maudynė, elektrikinis re- 
frigeratorius. 8328 Merrill Avė., tel. 
Triangle 8358.

2 FLATŲ, PILKO AKMENS 
PRIEKIS

6-7 kambarių, 2 geri furnasai; 2 
karų garažas; arti Garfield parko; 
$10,000; $1,500 įmokėti, likusius po 
$40 į mėnesį, 6% palūkanų. Ga
lima ir su rakandais.

Savininkas,
Tel. Van Buren 5510

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

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St 

Victory 4898 
Chicago, I1L

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
MARQUETTE MANOR

Parsiduoda už cash arba mainais 
ant seno namo, puikus, tik baigia
mas statyti muro namas — trys fla- 
tai ir Storas. Tvirtai ir gerai pas
tatytas ir moderniškai įrengtas, su 
pfaro šiluma ir visais patogumais. 
Bus gatavas gegužės 1 dieną. 
Randasi ant 69th St, prie Campbell 
Avė.

šaukit Republic 6396 
arba atvažiuokit 

DANIEL W. GRICIUS
2452 W. 69th St.


