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Senatas Sumažina
Imigraciją Pusiau

Priėmė senatoriaus Harriso pasiūlymą, 
kuriuo ateivių skaičius nukertamas nuo 
150,000 iki 80,000 per metus

VVASHilNGTONAS, bal. 24. 
— Senatas šiandie, priėmė pa
siūlymą, kuriuo imigracija iš 
Europos kraštų Į Jungtines 
Valstybes sumažinama beveik 
j>er pusę, būtent, nuo 150,000 
imigrantų metais iki 80,0(X).

Pasiūlymas buvo priimtas 41 
balsu prieš 31.

Pasiūlymą perpus sumažinti 
imigraciją iš Europos padarė 
'sena/torius Harris (dem., Ga.) 
kaip i>ataisą prie savo pirmiau 
pateikto biliaus suvaržyti imi
graciją iš Centralinės ir Pietų 
Amerikos kraštų. Tas bilius 
kol-kas dar neišspręstas. Savo

paltaisa šen. Harris pakeitė se
natoriaus Nortbeeko (rep., S. 
D.) pataisą prie 'biliaus, kuriuo 
panaikinama imigracijos įsta
tymo “tautinių kilmių” provi- 
zija. Norbecko pataisa reikala
vo, kati iš Europos kraštų bu
tų Įsileidžiama 1 y2 nuoė. jų pi
liečių skaičių, gyvenusio Jung
tinėse Valstybėse 181X1 metais. 
Tuo Europos imigraciją butų 
buvus sumažinta nuo 150,000 
iki 120,(XX) metais.

Einaut senato priimta Har
riso pataisa bus įsileidžiamas 
tik 1 nuoš. svetimšalių skai
čiaus, gyvenusio Jungtinėse 
Valstybėse 180 metais.

St.
f Atlantic and Piclfic Photo)

Louis, Mo. — Atvaizdavimas pionierių, kurie prieš šimtą metų keliavo Į vakarus.

Stebisi chicagiškių 
lietuvių kunigų 
kulturingumu

Maskvoj areštuotas 
Sovietų atstovybės 

Kaune tarėjas

Suimti Lietuvos 
Komunistų V adai
Policija suėmė Lietuvos kompartijos po- 

litbiuro vedėją, centro komiteto sekre
torių, reikalų vedėją ir Kauno rajono 
komitetą

Kauno “Lietuvos Žinios” sa
vo balandžio 11 dienos nume
ry praneša štai kokią naujie
ną, pavardytą “Kunigų ‘kultū
ros’ pavyzdys”: —

“ ‘Lietuvos žinios’ gavo iš 
Amerikos pašto siuntinį, kuria
me buvo grąžinami atgal keli 
šiauliškės “Kultūros” ekzem- 
plioriai. Ant siuntinio yra1 A- 
merikos 
“Draugo’ 
vyniotas 
nys turi 
le:

kunigų laikraščio 
etikietė. Siuntinys su-

Siunti-
mašinė-tokį

Draugą”.
užrašą

Kauno “Liet. Žinios” cituoja 
“IMemeler Dampfboot” žinią, 
kad ryšy su subankrutavimi! 
Klaipėdoj importo firmos “Gor- 
don”, kuri importavo SSSR 
prekes į IJetuvą, Maskvoj esąs 
areštuotas SSSR atstovybes 
Kaune patarėjas p. Rabinavi- 
čius su žmona, kurie jau ilges
nis laikas kai skaitomi atosto
gose.

“Memeler Dampfboot” pažy
mi, kad ir Kaune esą apdeng
ta kaž kokių trukumų.

Baltųjų govėda puolė 
kalėjimų, linčavo negrą

WAIjHAILLA, S. c., bal. 24. 
— Baltųjų govčdai praeitą nak
tį puolė čia Oconec kauntės 
kalėjimą, sumušė šerifą, atėmė 
iš jo raktus, paėmė iš kalėji
mo negrą Alleną Greeną, 50 
metų amžiaus, išsigabeno jį lau
kan ir, pririšę prie medžio, su- 
varsite kulipkomis.

Negras Green buvo praeitą 
sekmadienį suimtas ir kalėjime 
padėtas, kaltinamas, dėl taria
mo baltos moteriškės puolimo.

Kas yra ta “Užnep- 
tunio” planeta?

Arba k? reiškia musų menkas 
pasaulėlis prieš nematuoja- 
mos visatos didybę

Daugiau sušaudymą 
bolševikijoje

žitomire penki sovietų valdinin
kai pasmerkti mirti; 116 ka
lėti

MASKVA, bal. 24. — Žito
mire sovietų teismas pasmerkė 
sušaudyti grikis aukštus sovie
tų medžio industrijos valdinin
kus, kurie buvo apkaltinti dėl 
kyšių ėmimo.

Šimtas šešiolika kitų, kurie 
buvo teisiami dėl panašių nusi
kaltimų, tapo nuteisti įvairiems 
terminams kalėjimo, o dar še
ši liko išteisinti, s

Garlaivis “Bremen” su
sidarė su britų laivu
DOVER, Anglija, bal. 24.— 

Milžiniškas pasažierinis vokie
čių garlaivis “Bremen” šį rytą 
per stiprią miglą susidūrė su 
britų naftos laivu “jGrcnadicr”. 
Kolizija atsitiko Anglų kanale 
ties Dungenness. Vokiečių mil
žinas maža ten uken tėjo, bet 
britų laivas buvo skaudžiai su
žalotas', taipjau vienas jo įgu
los žmonių sužeistas.

Balandžio 6 <1. kriminaline 
policija Zarasų gatvėj 11-54 Nr. 
suinado komunistų centro ko
miteto bu'tą, kuriame padariu
si kratą, rado daug komunis
tines literatūros, atsišaukimų, 
susirašinėjimų ir kita ir su
ome reikalų vedėją Antaną Jan
kų, kuris turėjęs pasą Antano 
Skardžiaus ir tame bute suim
tas Jonas Kasparaitis, pas ku
rį rasta padirbtas Antano Rud- 
znicklo pasas. Palikus Lame pa
čiame bute sargybą, vėliau at
ėjo į butą Antanas Vireliunas, 
kuris buvo atsinešęs pundą li
teratūros, 1 gegužio ruošiamo
sios demonstracijos planus. K. 
Vireliuno pavardė esanti netik
ra' ir dar nenustatyta. Jis va- 
dlnęsrs “Bems” ir buvęs nuo 
1928 m. kriminalinės policijos 
sekamas.

Tą pačią dieną areštuota Sta
sys Vulkovičius ir Joselis Vul- 
fsonas ir pas juos rasta- daug 
literatūros.

Kvočiant Vireliuną paaiškė
ję, kad jis anksčiau buvęs cen-

neberei-mums
1000 kartų dau-
“Kulturą.” g.rą-

“Kultūra” 
kalinga. Mes 
giau žinome.
žahame. Malonėkite perduoti 
žydeliui silkes vynioti”.

“Tai Amerikos lietuvių ku
nigų labai puikus “kultūros” 
pavyzdys. Mes “Draugui” “Kul
tūros” nesiuntėme, bet kleri
kalams visuomet yra malonu 
iškirsti “L. Ž.” kokį nors “špo
są”.

“Jie net nebijo bausmąs už 
tai aname pasauly. Palaukit, 
ateis “slidina diena”, o peklos 
tur būt bijote...”

Iš darbo pasaulio
VARIO KASYKLOS KARPO 

ALGAS DARBININKAMS

BUTTE, Mont., bal. 24. — 
Anacondai Copper Mining kom
panija paskelbė sumažinimą va
rio kasyklų darbininkams algų 
25 centais ' dienoj. Algų suma
žinimas liečia visų tos kompa
nijos kasyklų Bū t te, Anacon- 
doj ir Great Fa Ils 
kus.

Algų apkarpymą 
pamatuoja tuo, kad 
atpigęs nuo 18 iki 
svarui.

daiibinin-

kompanija
esą varis
14 centų

Suėmė moteriškę dėl 
trijy asmenų mirties
LONG BEAOH, Cal., bal. 21 

— (Policija suėmė čia Mrs. Mary 
Hartman’ienę, kurios vyras, 
sūnūs ir duktė mirė misterin- 
gu budu — ne visi kartu, bet 
protarpiais. Paskiausia mirė 
duktė, Ruth, 14 metų mergai
te. Gydytojams padarius skro
dimą, mergaitės viduriuose ra
sta nuodų.

ORHS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Bemlrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina: vidutiniai 
žiemių krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 400 F,

šiandie saulė teka 4:55, lei
džiasi 6:41. Mėnuo teka 3:43 
ryto.

Sprogimas fabrike 
mušė 4 darbininkus

UŽ-

LIEGE, Belgija, bal. 24. •— 
Viename fabrike ndtoli nuo 
čia sprogo (rezervuaras su amo- 
nija. Sprogimo buvo užmušti 
keturi darbininkai. Nuo amo
ni jos garų stipriai nukentėjo 
apie septyniascješimt kitų dar
bininkų.

Pasikorė 70 m. žydas
- Sarfinavičius, 
viešbučio

KAUNAS.
“Komercijos” viešbučio savi
ninkais, 70 metų amžiaus žy
das, pasikori? savo Lutėj. Pa
liktame laKške Sarfinavičius įra
šo — pasikoręs dėl to, kad vie
nas advokatas grasinęs paso
dinti kalėj iman už nesumokė- 
jimą 2—3 tuks. litų skolos.

BOONVILLE, N. Y., bal. 24. 
— Gaisre, kuris anksti šį rytą 
sunaikino čia didelius turtingo 
anglių pirklio Berto Cromko 
gyvenamus namus, žuvo 
šeimininkas, jo žmona ir 
kiti jų šeimos nariai.

pats 
trys

TUCSON, Ariz., bal. 2-1. — 
Dr. E. C. Slipher, Lowell’io oib- 
servatorijos astronomas, savo 
pranešime Amerikos Draugijos 
Mokslui Kelti pietų vakarų sky
riaus suvažiavime papasakojo 
šitokių smulkmenų apie nese
niai atrastą devintą, vadinamą 
“Užneptunio”, planetą:

Užneptunio planetos tolumas 
nuo žemes yra, astronomiškai 
sakant, 41 astronominis viene
tas, arba 1,335 milijonai my- 
lių.

Jis didumais dar nėra tikrai 
apskaičiuotas, Ibet ji yra maž
daug tokio didumo, kaip mu
sų žemė. ,

Jos orbita, vadinas, keliau
jamas kelias, yra pailgas ratas; 
orbitos plokštuma yra palin
kus į kilaus didžiules planetas 
apie 31 laipsnį 21 minutę.

Oiibitos dydis — neįsivaiz
duojamas* jos išilginio diame
tro (skersmens) ilgumas yra 
maždaug 433 astronominiai vie
netai, arba 433 kartus po 33 
milijonus mylių!

Kartą sukeliauti savo kelionę 
pailgu ratu Užneptunio plane
tai ima 3,200 metų. [Musų že
mė savo kelionę sukeliaują per 
365 dienas, tai yra per vienus 
metus.]

Kai Užneptunio planeta “nu
sileidžia”, — kaip kad musų 
žemei nusileidžia saulė ar mė
nuo, — ji musų žemei “užteka” 
vėl tik praslinkus 3,000 metų.

Užneptunio planeta yra to
liausias, koks kada 'buvo pa
stebėtas, dangaus kūnas musų 
saulės sistemoje. 

----- -----------

Partnerio nusižudymas
OGLESBY, III., bal. 24. — 

•Šokęs žemėn nuo 1(X) pėdl; 
aukštumo “šilo”, užsimušė vie
tos farmerys Emil Gonti,. 32 
metų amžiaus.

Kalinių neramumai 
Ohio valstijos ka

lėjime
COLUIMBUS, Ohio, bal. 24. 

— Baudžiamajame valstijos ka
lėjime, kurio gaisre landai žu
vo 318 nusikaltėlių, šiandie pa
sireiškė rimtų kalinių neramu
mų. Del atsargumo pašaukta 
kareivių burys.

Išsipirko iš Meksikos 
banditų už $200

MEKSIKOS MIESTAS^ bal. 
24. — Praeitą sekmadienį šeši 
Meksikos banditai netoli nuo 
Guadalajaros puolė automobilį, 
kuriuo važiavo amerikietis, Dr. 
George Purnell iš Quincy, III. 
Nukovę šoferį, banditai suėmė 
daktarą, reikalaudami iš jo 3,- 
(XX) dolerių išsipirkti. Dabar 
Dr. Purnell buvo jų paleistas 
už $200. ,

Diktatoriaus Mussolinio 
duktė ištekėjo

ROMA, bal. 24. — šiandie 
įvyko Eddos Mussolini, Italijos 
diktatoriaus dukters, vestuvės 
su grafu Galeazzo Ciano, Ita
lijos ambasados Vatikano M įe
isite sekretorium.

Kupiškio valstiečių Sa- 
dulų nužudytojai

KAUNAS. — Jau buvo mi
nėta spaudoje apie nužudymą 
Petro ir Kazės Sadulų Kupiš
kio valsčiuj. Dabar krim. pol. 
nustatyta, kad šią žmogžudy
stę papilde šimkevičius Antar 
nas, be nuolatinės gyvenamos 
vietos, Januška Aleksas iš^Ku- 
Ipiškio, sėdėjęs "kalėjime, Sa- 
dula Lionginas iš Suveinių kai
mo (Sadula Lionginas nužu
dytųjų nėra giminaitis) ir Ku
gelis Oloizas iš Panevėžio. Kal
tininkai bus patraukti atsako
mybėn.

Bėgimas iš Rusijos
Bėga iš sovietų “rojaus” šiaip 

žmonės, bėga jau ir raudon
armiečiai

■ '•---- ?—
VARŠUVA, bal. 24, — Ne

žiūrint, kad sovietų valdžia sa
vo sienos sargybas dabar tri
gubai sustiprino, bėgimas žmo
nių iš Rusijos j Lenkiją nė kiek 
nemažėja. Daugelis bėgančių 
krinta nuo sovietų sargybinių 
kulipkų, kitiems tačiau pavyk
sta išsislapstyti ir pagaliau .per
bėgti per sieną į lenkų pusę. 
Tai dedas ypačiai punktuose, 
kur sovietų kareiviai užjaučia 
bėgantiems ir'paskui patys per- 
bėjgę pasiduoda lenkų sargy
boms. Vakar Disnos rajone 
trys sovietų kareiviai su, savo 
ginklais perėjo pei^ sieną ir 
isii(|avė ilcnkų sienos sargybi
niams.

Fordas šalins kiekvieną 
darbininką, kuris kve

pės degtine
JDETROIT, Mieh., bal. 24. — 

Ford Motor kompanija įsakė 
savo privatinės policijos virši
ninkui Harry Bennettui žiūrė
ti, kad Fordo įmonių darbinin
kai negertų svaigiųjų gėrimų. 
Kuris tik darbininkas bus su
sektas geriant, arba kuris at
ėjęs i fabriką kvepės iš bur
nos svaigalais, bus tuojau pa
šalintas iš <|arlbo.

Sekioti geriančius darbinin
kus kompanijos policijai padės 
taipjau Dearbomo priemiesčio, 
kur yra svaibiausios Fordo 
įmonės, policija.

Traukinys užmušė ke
turis automobilistus

Gubernatorius/ atsisakė 
susimilti studentams
SPRINGF1ELD, III., bal. 24. 

— Gubernatorius Emmerson 
aitsisa'kė susimilti trims buvu
siems De Kallb Mokytojų Ko
legijos studentams, Leonardui 
Rich’ui, Emerson ui Wilsonui ir 
St. Hunltui, kurie 1926 metais 
išžagino vieną tos pat kolegi
jos studentę ir už tai buvo nu
teisti ilgiems metams kalė
jimo.,

Unimako ugniakalnis 
Alaskoj pradėjo veikti

SEATTLE, Wiash„ bal. 24. 
— iPraneša, kad Shichildino 
ugniakalnis Unimako saloje 
pradėjo veikti ir mesti durnų 
debesius. Jaučiami taipjau leng
vi žemes supurtymai.

Unimako 'sala yra vakarinia
me Alcutų grandinės gale, 
Alaskoj.

“Kl. Kel.” rašo, kad jiems 
pranešta iš gilutes, kad' ten 
mergaitė Balčiūte nusmaugusi 
tris vaikus. Ji buvusi s*u poli
cija iškelta iš vieno buto į ki
tą, buvusi neturtinga, susikrim
tusi. prisigėrusi ir pasmaugu
si savo vaikui.

CANBY, Ore., Ibal. 24. - 
Netoli nuo čia Southern Pa
cific traukinys užgavo skers- 
kely automobilį ir užmušė ke
turis juo važiavusius asmenis.

Iro komiteto narys, vėliau sek
retorius ir paskutiniu laiku bu
vęs visos Lietuvos politburid 
vedėjas, komunistų judėjimo 
vadas.

J. Kasparaitis buvęs Kauno 
.raikomo sekretorium, o Vulf- 
somas ir Vulkovičius buvę rai* 
komo nariai.

Be to, Kaune ryšių įbatali- 
jonc areštuotas beplaltinant li
teratūrą Motiejus Korbelis.

Tarp Radviliškio ir Telšių 
sulaikytas didelis transportas 
komunistinės literatūros. Sąry
šy su tuo suimtia Soratišaitė.

Telšiuose areštuotas Haimas 
Kacas, pas kurį rasta daug Ii- 
teralturos.

Suimtiems buvę duota An- 
gariečio ir Kapsuko įsakymai 
padaryti dideles demonstraci
jas Lietuvoj. Jau tokie reika
lavimai Lietuvos komunistams 
buvę statomi nuo 1925 m., bet 
jie vis teisinęsis esą silpni. Ir 
tik šiais metais buvę sutikę 
pildyti Maskvos Komintemo 
reikalavimus.

Plečkaičio apeliacija 
atmesta

KAUNAS. [LŽ], — Pleikai- 
tis dėl Isrutės teismo sprendi
mo buvo padavęs apeliacijos 
skundą, tačiau valstybės gynė
jas jį atmetė.

Tokiu budu, Plečkaitis ir ki
ti su juo nuteisitieji turės sė
dėti kalėjime jiems paskiria 
laiką.

Lietuvos studentų at
stovai vyksta j Estiją

RYGA. —1 Lietuvos univer
siteto studentų tarybos atsto
vai Širvinskas ir Vidmanas, su
sipažinę Rygoj su vietos stu
dentų ekonomine orgianizacija 
ir įstaigomis, išvyko tuo pat 
reikalu į Estiją. Estijoj jie lan
kysis Tartu universiteto ir Ta
lino (technikumo studentų vado
vaujančiose organizacijose. Ry
goj svečiai tarp kitko domė
josi, kaip Latvijoj sutvarky
tas studentų karinės prievolės 
atlikimo reikalas.

1739

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
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So. Ilalsted St., Chicago, 111.
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Iš III. Angliakasiu Gyvenimo
Benton, III

Mainieriai ir jų uni ja tenusimano 
ne daugiau

Levvis susikirto su Illinois 
organizacija. Jis pasimojo pa
imti ją savo gniūžtėm

Visuose kituose minkštosios' 
anglies kasimo distriktuose, Le- 
wisui prezidentaujant ir šeimi
ninkaujant, mainierių organi
zacijos susmuko. Tepaliko Il
linois valstija tvirtai organizuo
ta. Bet štai ir ant jos Levvis 
mėgina uždėti savo leteną.

Daugeliui senų, ištikimų mai
nierių unijos darbuotojų atro
dė, kad atėjo momentas gelbėti 
nors likučius' buvusios kadaise I 
tvirtos organizacijos.

Ir ve, vadovaujant tokiems! 
vyrams, kaip Aleksandrui Ho- 
vvait, John Brophy, Adolph Ger
mer, \Valker, Hapgood ir ki
tiems, įvyko Springfielde nese
niai konvencija, ši konvencija 
pasisakė atstovaujanti naciona- 
lę anglėkasių uniją, 
išsirinko nacionalius 
k u s: Ilowatą — 
Germerį — vice-prezidentu, ir 
Walkcrį—iždininku.

Tuo pačiu laiku įvyko kita 
konvencija Indianapolise. Jai 
vadovavo John Levvis. Ji išrin
ko buvusią iki šiol valdybą, su | 
Levvisu priešaky. Ji taipgi pa 
sisakė.esanli nacionalės mainic 
rių unijos valdyba.

Taigi dabar kovojančios grų- i 
pės susidaro taip: iš vienos pu
sės' 12 distriktas ir nacionalė 
unijos valdyba, vadovaujama 
Hovvato, o iš kitos —John 
vviso ir jo pritarėjai.

Kova eina atkakli. Kovoj 
mią rolę lošia pinigai.

Jau buvo minėta, kad mai- Į gavau, 
nierių unijoj reiškėsi ir dabar > unUa išnaudoja

ka. lietuviai 
Germerio ir

retą kurį. Ir labai gali būti, 
kad tas anglas, kurio žodžius 
lietuvis kartoja, 
apie dalykų padėtį 
už patį lietuvį.

Teko užklausti 
mano apie Howato, 
VValkerio darbuotę.

Į klausima atsakė tipingai 
vienas komunistas —ir dar, pa- 

1 sakyčiau, iš lietuvių komunistų 
“vadų“. Girdi, Howat buvęs 
kadaise geras vyras, bet dabar 
atrodo “parsidavęs”.

—Kodėl parsidavęs ? —-pasi
teiravau.

—Ogi 'todėl— aiškina komu
nistas,— kad Farringtonas jį 

į remia.
| Tik todėl, kad Farringtonas ar- 
' ba Fishvvick remia Hovvatą, tai 
I jau nužiūrima, buk Howat esąs 
“parsidavęs“!

Paklausiau, kodėl Farrington 
atrodo esąs taip pavojingas. 
Paaiškino: girdi, jis tarnavęs 
Peabody kompanijai už $25,000 
metams.

Paklausiau, ar jis pats, komu
nistas' neitų dirbti kitur, negu 
mainose, jeigu gautų aukštesnį 
atlyginimą. Komunistas atsa
kė, kad eitų. Bet, girdi, Far
rington išdavęs visas unijos pa
slaptis', kuomet nuėjo dirbti 
kompanijai.

—Kokios gi yra ir gali būti 
unijos paslaptys? — klausinė
jau toliau. —Ar nėra tokaiuose 
ir dabar šnipų, kurie pasako vi
są, kas veikiama unijoj? Ir 
ei. Farrington, būdamas 12 dis- 
trikto prezidentas ir norėda
mas išdavinėti paslaptis kom
panijoms, negalėjo tai daryti 
daug lengviau?

■ Atsakymo, galima sakyti, rie- 
Tik včl skundai, kad 

‘ k darbininkus, 
reiškiasi grafto. Mainierių imi- ' kad vadai— 11L1O aukstesiliųjų 
jo j esama “agitatorių“ ‘ arba ! iki vaidybų lokaluose — kuone 
“darbuotojų“, kurie dirbs arbai^si grafteriai, sukčiai, kad 
agituos už-tuos, ką daugiau mo-peikia pirkti darbus ,ir kad nęt 
kės'. Ir tenka pasakyti, kad 
Lewi<> pajėgia mokėti daugiau. 
Tenka pasakyti, kad Lewis turi 

o I lo\vat, Germer iri 
turi apeliuoti į aukštus 
į mainierių idealus.

organizacijos, visos 
unijos, savo pačių interesų mai
nieriai dažnai nepajėgia supras
ti arba ir nepaiso.

Gal būt, kad Levvis bus nu
galėtas. O jeigu jis įveiktų, 
tai ilgoką laiką mainieriams ne-| 
bus vilties tvirtesnę organiza-1 

Nes aštuoni ar de- kimų tris ar keturis kartus' per 
vyni metai Levviso prezidentą- motus, 
vimo rodo į ką pavirto seniau sirinkimai laikoma, jei neklystu, 

kas pora savaičių.—Reporteris'.

kuria j'okis 
tiek senso turintis žmo- 

Vasario mėne-

ekius

cijų turėti.

vi- 
pa- 
tu-

Ji taipgi 
viršinin- 

prezidentu,

Le-

zy-

galinga mainierių unija.
Dabar k busima s: kaip rc- 

verdan- 
Bendrai, 

tik 
'tenu- 
kovos 
kovos

Ir ne tik Bentone, 
i'i’e, ir, manau, ki-; 

šios apielinkės mieste- 
lietuvių mainierių supra-

čia unijoj kovų? 
reikia pasakyti,
,2 etas kims is jų 
sivokia apie pamatinius 
motyvus, apie pamatines 
priežastis.

tuose
11UOS€

timas apie kovos priežastis yra i 
menkas.

Štai Bentone susitikau su ke
letu vyrų. Klausiu: “Del ko ei
na kova jūsų) unijoj?“

Lietuviai mainieriai atsako: 
“Lewis pešasi su Fishwicku”.

—Kodėl?—klausiu toliau.
Vienas atsako, kad Fishwick 

norįs atimti vieta iš Lewiso. 
Kitas aiškina, buk Lewis suga
vęs Fishwicką išeikvojusį $26,- 
000 ir dabar mėginąs įvesti ge
resnę tvarkų unijoj,
vėl sako, buk Lewis norįs pa
šalinti Fishwickų už

reikia mokėti patiems darbinin
kams. kurie dirba mainose, pa
vyzdžiui, kad jie privežtų veži
mėlį angliai krauti.

Kai užklausi, ar daroma 
skundai, dėl neteisybės, lokalui 
arba subdistriktui ir distriktui, 
tai susilauki atsakymų, kuris 
esmėj yra toks: neieškok teisy
bės! Bet toliau galima patinti, 
kad didžiumai lietuvių jų loka
lų susirinkimai yra svetimas 
dalykas: gerai, jeigu musų bro
lis lietuvis atsilanko į susirin-

O tuo tarpu lokalų su-

Detroit, Mich
Kam reikia meluoti

“Vilnyj“ jau tilpo antra me
laginga korespondencija, po ku
ria pasirašo kažkok Pabėgėlis'. 
Tas slapukas antrą kartą, apra
šo SLA. 352 kuopos susirinki- 

| mą. Pasakysiu, kad yra geras 
; daiktas rąšinūti žinias i laikraš
tį. Tačiau yra visai penktinas 
ir smerktinas dalykas melagin
gai rašyti. Tai nesuteikia jo
kios garbės nei korespondentui 

mela-nei tam laikraščiui, kur
Trečias gingos žinios' telpa.

Pabėgėlis sako, kad 
ai, kad. kuopoj iš pradžių viskas

musų 
gerai 

šis padaręs (pirm poros metų) Į buvę. Turiu pasakyti, kad Pa- 
sutartį, kuria numušta algos ■ bėgčlis nieko nežino, kaip iš 
darbininkams net vienu doleriu I pradžių buvo, nes jis yra 'tik 
ir 40 centų dienai! I naujas narys. Dar nepraėjo

Nė vienas, galima suprasti, j nei šešių mėnesių, kaip jis į 
argu- musų kuopą įstojo.

Toliau jis sako, kad J. Ove-
netėmijo kiek atydžiau 
menių tos ar kitos kovojančių
•pusių. (M, nugirdĮo kur mits-1 raitis ne visiems nariams pa
tely katrą anglą kalbant. Vic- rašęs atvirutes, pranešdamas 
nas-kilas to anglo žodis įsmigo ,---------------------------------------
galvon. Jis ir pakartoja jį. O:Skelbimai Naujienose 
kiek atitinka tikrenybei tas ar- duoda naudų dėlto, 
gumentas. tai musų lietuviai kad pačios Naujienos 
nepajėgia, suprasti, išskyrus yra naudingos.

apie įvykstantį susirinkimą. Tu
riu pasakyti, kad ir Pabėgėlis 
buvo tarp tų trijų, kurie at
viručių negavo. Kodėl jie at
viručių nekavo? Kaip jau buvo 
minėta, Pabėgėlis neišbuvo kuo
poj tičk lėiko. kad galėtų bal
suoti. Na\ o kiti dii pareiškė, 
kad jie persikėlė j naują vie
tą, ir todek negalėjo gauti atvi
ručių, siunčiamų senuoju adre
su. »

Pabėgėlis' sako, kad Overai
tis aiškinosi, jog pasiuntęs 
siems atvirutes. Taip, jis 
siuntė visiems tiems', kurie 
įėjo teisę balsuoti. Toliau
soma, kad jis buvo atsinešęs ir 
alkaitė kieno tai laišką, kur pa
sakytai, kad reikia tėmyti na- 
rius ir pastebėjus kokią neiš- 
lilnmyibę, skųsti Pild. Tarybai.

Tai biaurus melas. Tokio laiš
ko visai nebuvo Buvo tik laiš
kas nuo Pildomosios Tarybos 
dėl 57 kuopos, kuri pasikvietu
si organizatorių Žuką visaip jį 
išniekino. Pabėgėlis sako, kad 
Overaitis labai išsigandęs dėl 
balsavimo rezultatų, nes. girdi, 
“musų kuopa nėra toki gera,* 
koki buvo porą metų atgal“. O 
negera ji esanti todėl, kad bal
savimuose Bacevičius gavęs 5 
balsus, Ješkevičiutė 7, o Dr.

nariai paprašė,
budu tuos gin-

Bet tai sve- 
svėtainės durų.

nių jau yra tokia psichologija, 
kad be melo jie negali nei žin
gsnio žengti.

Rašo Pabėgėlis, kad esą pir
mininkas pasiryžęs uždrausti 
nariams kalbėti apie laisvą ša
lį. Ir tai ne tik svetainėj, ale 
ir už švetalnėš šienų. Tai yra 
tokia nesąihoVl'ė 
šiek
gus nepatikės.
syj Po susirinkimo, tiesa, na
riai pradėjo ginčytiš dėl /‘lais
vos” šalies. Kai kurie, nariai 
greit užsigauna, o dėl ko kyla 
barniai ir nesusipratimai. Ma
nęs kai kurie 
kad kokiu nors 
čus sustabdyti, 
tainėj, o ne) už
kaip rašo Pabėgėlis. Taigi ati
daręs susirinkimą, aš gražiai 
paprašiau narių, kad svetainėj 
jie vengtų tokių ginčų. Tuo vis
kas ir užsibaigė.

Bet, matyti, Pabėgėliui tatai 
laibai nepaliko. Nujaučia varg
šas, kad suirutės musų kuopoj 
negalės kelti, negalės suardyti 
tą ramumą, kuris įsigyveno per 
paskutinius' dvejetą metų. Gi 
aš turiu pasakyti štai ką: kol 
aš busiu kuopos pirmininku, tai 
kiek galėdamas stengsiuosi pa
laikyti tinkamą tvarką. Na, o

kp. ir Lietuvių Balso Draugi
ją. Paėjo iš Lietuvos, — Vi
naičių kaimo, Koirtaučių para
pijos, Telšių apskričio. Ameri
koje, išgyveno, regis, 25 metus. 
Turėjęs brblį Chicagoje, bet nė
ra žinomas jo ladresas, perlai 
nebuvo galima duoti jam ži
nios.

Laidotuvės Juozo įvyks suka
toje, (balandžio 26 d., • 10 vai. 
ryte. Velionio kūmas bus at
vežtas iš CudAhy j Kenosha. 
Sustos pas J. Martin ofisą, 
4'604 — 7>th Avė., o nuo čia 
tiesiai į mieisito kapines bus ly- 
džiamas. Visi Kenosha ir apic- 
linkių lietuviai, ypačiai drau
gai ir pažįstami velionio Poš
kaus, įsiteikite atiduoti jam pas
kutinį atsisveikinimų virš nu
žymėtu adresu.

— Nuliūdęs Draugas.

SKAITYKIM IR REMKUVt VIENINTELI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikrašti^.
“ARGENTINOS NAUJIENOS”- plačiai ra§o apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių' vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokite

“Argentinos Naujienos” 
San Martin 661 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

Palevičius 8. Tai didelis slrio- Pabėgėlis rengiasi iš musų kuo
kas, ar ne? Iš pustrečio šimto pos' bėgti, tai,kauru jam ke- 
narių atsirado keli bolševikuo- lias tegul būna patiestas... į bol-
kas, ar ne?

j a utys!:
Galiu Pabėgėlį užtikrinti, jog 

nei Overaitis. nei kas kitas dėl 
tokių niekų kinkų drebėjimo ne
įgauna. O prie progos dar tu
riu priminti tam Pabėgėliui, jog 
ir tuoj po “divorso“ .musų kuo
poj už bolševikų sąrašą balsavo 
trys. Ir niekas, žinoma, nieko 
nesakė. Musų kuopoj jokios 
diktatūros nėra.
gali liuosai balsuoti už tą, kuris 
jam geriau patinka.

Tite pats Pabėgėlis apnaše ir 
musų kuopos kovo menesio su
sirinkimą. Be melo ir ten neap
siėjo. Matomai, kai kurių žmo-

ševikų kuopą.
—J. Ambrose, 

352 kuopos pirmininkas.

Kenosha, Wis
Mirė Juozas Poškus.

per(Velionis Juozas Poškus 
daug metų ibuvo stambus 

Kiekvienas j ncsj10s ^į^niefius, bet paskuti- 
: niu. laiku irpsigyveno Cudahy, 
\Vis., ir ten jis pasimirė ba
landžio 22 d., susilaukęs 42 
m. amžiaus. Paliko moterį Kris
tiną, sūnų Eijyardą ir dukterį

_U1
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Celinai bun ce banii 
poate eumpara

Lietuviškai tai reiškia —• “geriausias ką pinigas 
gali pirkti“. Budweiser Barley-Malt Syrup lai
mėjo aiškų pritarimą ir užgyrimą milionų žmo
nių ir dėl svarbios priežasties: Jis neturi jokių 
substitutų, priemaišų, fillerių, dirbtinio skonio 
ar spalvos, ir jis yra 100 nuošimčių tyras. Pub
likos pasitikėjimas šiuo kokybės produktu yra 
parodomas kiekvieną dieną laimėjimu įtukstan- 
čių naujų vartotojų.
Sendintas 3 menesius gaminarit

Žiūrėk “Tonio" pa
veikslo ant viršauti 
kiekvienos blokinės.
Knygtilu paduodanti 
receptus jrcrij daly
ku valgyti bus pri
austa bliu kur dy
kai ant pareikalavi
mo.
Pardavinėjamas visur t

___ Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK • RICH IN BODY - NOT BITTER

Western Sales Corporation
1525 Netvberry Avė. ' j

Distribators, Chicago, llt.
Phone Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Also Makęrs oj Buseh Exlra Dry GinijcrAle BM-1S3

Galvą Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vydurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei
tai palengvinami su ORANGEINE.

NETURI NARKOTIKŲ
JŪSŲ APTIpKININKAS PARDA

VINĖJA IR REKOMENDUOJA
1ORANGEINE

• MILTELIUS’

OraNgeiNe
(POVVDERSI

Class Health institute
65 East Garfield Blvd. 

Normai 8266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy-.... . . ( 

šaknimis. Tai yra vienatinė

Sis _______
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat
vieta Chieagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.
—--------------- -------------------------------------------------------------- ■.-------------------------------------------------------------- --

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

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

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

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

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

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

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

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

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

YODRtYEi
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtŽvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygiti “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

STATYKITE
fOtUR -»< ’ . * , , f

SAVO

GEROVEI

Pas Pėlnosi Daugiausia 
Kuris' Statosi Dabar!

Tai
Namų Statytojo

MarKetas
Susižinokite su savo apielinkės kontrak- 
toriu ir statybos reikmenų pardavėjais 
ir pasinaudokite dabartine padėtim.

Chicago North Shore 
and Mi)waukce Rnilroad

Chicago Aurora and Elgin
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Keturiolika Vaizdelių
Iš Inkvizicijos

(Tęsinys)
Surinkti tiems šaltiniams ir 

pripildyti Charibdis bedugnį 
iždą, popiežiai paskiria kiekvie
nai provincijai savo kolekto
rius,—būtent, tuos, kuriuos jie 
žino kaip gabiausius pinigams* 
išlupti, turinčius nepaprastos. 
energijos’, apsukrumo ir budo 
griežtumo, trumpai, tuos, kurie ‘ 
nieko neaplenks, bet išspaus 
auksą iš paties akmenio. To
kiems popiežiai suteikia pajėgą 
prakeikti bile vieną, net pralo
tus, ir išvyti iš tikinčiųjų drau
gijos’ kiekvieną, kas nustatytu 
laiku nepasotins jų pinigiškų 
reikalavimų. Kokių nedorybių 
tie kolektoriai yra pridarę ir li
gi kokio saiko yra biedni žmo
nės ir bažnyčios prislėgti, ge
riau nė neklauskime, nes vistik 
dalyko nepataisysime... Iš čia 
tai kįla pamaldų uždraudimai, 
interdiktai 
prakeikimai, 
pralenkiantis 
Tam pačiam tikslui reikia pri
skirti skaitlingų bažnyčių ir 
vienuolynų sulyginimą su pama
tais, taip daugely vietų, kuomet 
pinigai pirmiau vartoti jų pa- 
taisymui, dabar yra sumokami 
•toms taksoms (mokesniams). 
Bet taip jau atsitinka, kaip 
daugelis gerai žino, kad dauge
ly bažnyčių visos šventenybės'— 
kryžiai, kėlikai. feretorijos ir 
kiti brangus daiktai yra parduo
dami—tiems mokesniams pa
dengti.
Kaip didžiuosius mažieji sėkla

Vokiečių rašytojas Dietrich 
Vrie savo “Konstancijos Kon- 
ciliumo Istorijoj” rašo: “Aukš
čiausieji pontifeksai (popiežiai), 
kaip aš žinau, yra išrenkami

eiti į bažnyčią, ir 
tūkstanteriopai i 
savo žiaurumu, j

YANKEE 
U5O

Ingersoll Yankee yra labiau
siai pagarsėjęs ir populiaris- 
kiausias laikrodis pasauly. 
Virš 80,000,000 žmonių ne
šiojosi Ingersolls nuo pat 
Ingersoll laikrodėlių padary
mo, 40 metų atgal. Ieškokit 
vardo, INGERSOLL to laik
rodžio ciferblate, kurį pirk
sit. Tai Jūsų apsaugojimas.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai 
MITE—Dailiai mažas wrist-watch,

$5.00 Radiolite* $5.50
WRIST—Ingersoll’s žemiausios kainos

vvrist-vvatch, $3.50 Radiolile* $4.00 
JUNIOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00 
*IUuminuoti rodykliai ir skaitlinės

INGERSOLL <■
WATCH CO., Ine.

N^oToth • Chicago • SanFrancitco • Montroal
'i'l

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, suLf erinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

godumo ir simonijų (papirki
mo) keliu, ir taip pat kiti vys
kupai yra skiriami už auksą. 
Tie vėl neskiriaj tų už save že
mesnių—kunigų, dekonų, sub- 

Idekonų ir Lt. jei tik iš anksto 
nėra padarytas griežtas susita- 

i rimas. Iš to nedorybių manio- 
Į no, vyskupai, tie tikrieji val- 
| dytojai, ir skyriai gauna po ly
gią dalį. Pirmiau vartotas pa
sakymas, “Laisvai duok, nes 
laisvai gavai”, dabar yra nie
kingiausiai iškreiptas į: “Aš 
negavau laisvai, nė gi aš duosiu 
laisvai, nes aš pirkau vyskupys
tę už didelius pinigus ir turiu 
išjiekoti savo išlaidas. Aš nepa- 
skirsiu jūsų kunigu kitaip, tik 
už pinigus. Aš pirkau ordina- 
cijos sakramentus kol patapau 
vyskupu, ir aš siulau jum tai 
nusipirkti.”

Kaip dvasininkai išsisukdavo 
kartuvių c

Durham vyskupas Richard 
Įsavo knygoj “Phil<»biblion” įp
rašo, kaip kunigai ir vienuoliai 
gali išvengti kartuvių: “Jus 
(būtent, dvasininkai) esate iš
rinkti žmones, karališki dvasi
ninkai, šventa gimine; jus esa
te ypatingi žmonės' išrinkti Į 
Dievo daržą; jus esate kunigai 
ir Dievo 'tarnai, ne, jus esate 
vadinami pati Dievo bažnyčia. 
Jus, būdami išskirti iš svietiš
kių. giedate psalmes ir hymnus 
klaupkoje ir, tarnaudami alto
riui ir gyvendami iš altoriaus, 
sudarote tikrą, Kristaus kūną; 
•tuo budu pats Dievas jus pa
gerbė ne, tik aukščiau už visus 
svietiškius, bet kiek aukščiau 
net už pačius angelus; nes ku
riam gi iš savo angelų jis yra 
kada nors pasakęs: “Tu esi j 
kunigas ant> visados pagal Mel- 
kizedeko parėdymo”? Jus sutei
kiate Nukryžiuotojo patrimoni- 
ją bėdniems, reikalaudami, kad 
butų tikintis. Jus esate Vieš
paties bandos piemenys kaipo 
gyvenimo pavyzdžiu taip dokt
rinos žodžiu, ir jūsų avys turi 
jums apmokėti savo pienu ir 
vilnomis.

Kas yra visų tų' daiktų davė
jai, o kunigai? Ar tai nėra 
knygos? Todėl ar jus atsimena
te, mes klausiame, kaip dide
lės ir kaip gausingos yra tos 
privilegijos, kokias mes knygos 
suteikiame jums kunigai? Iš 
teisybės, išmokę iš musų, kurios 
esame išminties ir proto indai, 
jus įžengiate į mokytojų sostą 
ir esate žmonių vadinami, ra
bi. Per mus’ jus patampate 
stebuklingi svietiškių akyse, 
kaip dideli pasaulio žibintai, ir 
įgrijate Bažnyčios galybę sulig 
jūsų įvairių stacijų. Per mus 
jus dar jaunikiai būdami esate 
parėdomi jūsų jaunuose metuo
se ir nešate tonsurą ant jūsų 
galvų (t. y. praskutą pakaušį), 
kuomet tampa ištartas baugus 
Bažnyčios tarimas, “Neliesk ma
no pateptinio, ir neįžeisk mano 
pranašo”; ir tas, kuris’ per ne
atsargumą jus paliestų, turi ei
ti, skaudžiausiai pasmerktas 
savo paties smūgio. sU prakei
kimo žaizda...”

Pabaręs tokius savo “‘patep- 
tinius” už jų supuvimą ir pasi
leidimus, vyskupas’ toliau kal- 
baį kaip tokie jaučiasi patekę į 
svietišką teismą: “Dabar visas 
užtarimas nebeturi galios, nes 
jus turite stoti prieš teisėjo kė
dę, ir ten nėra jokios apeliaci
jos, tik kartuvės laukia jūsų. 
Kai tokio pagedūsio žmogaus 
širdis yra pilna baimes... norė
damas išvengti kybančios/ gilti
nes’ pavojaus,, jis parodo savo 
pakaušy nebeaiškų žymį buvu
sios tonsuros, kurią jis gavo 
per mus, melsdamas kad mus 
pašauktų jam į pagelbą, pa
reikšti jam suteiktas* privilegi
jas.

Tuomet mes tiesiai, pasigai
lėjimo pagauti, bėgame pasitikti 
paklydusio sūnaus ir ištraukia-

me savo paklydusį tarną iš mir
ties vartų. Knyga, kurios j iš 
neužmiršo, jam yra paduodama 
skaityti, ir kai tik drebančio
mis iš baimės lupomis jis per
skaito keletą psalmo žodžių, tei
sėjo galybė yra nuveikta,. kal
tinamasis yra atimamas, ir gil
tinė priversta bėgt. O stebuklin
ga empiriškų eilučių galybe! O 
išganingas antidote prieš baisų 
žuvimą! O brangus psalmių 
skaityme, kurs už tai tik vieną 

I esi vertas vadinti gyvenimo 
knyga! Tegul pasauliečiai pa
tenka svietiško teisino kardui, 
...kuomet musų globojamas 
vaikas (kunigas), vienu tik' gy
venimo knygos paskaitymu 
(psalterio), yra perduodamas 
vyskupo apsaugai, bausmė yra 
pakeičiama į 
atimama 
pralotas 
si naudoti

malonę, ir byla 
iš svietiškių”. (O, ir 
Olšauskas norėjo pa- 
taja privilegija...)

Popiežiaus apsauga kunigų 
turtams

VIII,Popiežius Bonificas
1296 m. išleido bulą, kuri ir 
šiandien tebegalioja, vadinamą 
“Clericis laicos”, keikdamas 
svietiškus valdovus už pasikėsi
nimus prieš dvasininkų turtus, 
šitaip rašo: “Todėl, mes. norė
dami užkirsti tą niekingą prak
tiką, per savo brolių konciliu- 
mą, savo apaštališku autorite- 
>tu, paliepiame kad visi pralo

tai ir bažnytiniai asmens, ar 
vienuoliški ai* avietiniai, nežiū
rint jų ordeno, sąlygų ar pa
dėties, kurie mokėtų ar sutiktų 

I ar pažadėtų mokėti sve-tiškai 
Į valdžiai bile kokias kontribuci
jas ar mokesnius, dešimtdales, 
dvidešimtdales ar šimtadales iš 
savo asmeniškų ar bažnytinių 
nuosavybių arba turtų, arba 
mokėtų bile sumą, dalį ar nuo
šimtį iš savo pelnų ar gėrybių 
arba iš jų įvertintų arba ak
tualių vertybių, ar tai formoj 
paramos, ar paskolos, subvenci
jos ar subsidijos ar dovanos ar
ba bile kita preten^jj^ ar kad ir 
kokia fikcija, be autorizavimo 
apaštališko sosto:— lygiai im-

peratoriai, karaliai ir kunigai
kščiai, valdovai, grafai, baronai, 
podesta, aficeriai rektoriai, ne
žiūrint kokie jų titulai, mieštų, 
tvirtovių ar kitų vietų pavadi
nimai, kur rastųsi, ar bile kit 
asmens, kas, ir butų jų rangai, 
sąlygos ar padėtis, kurie uždė
tų. vykintų ar priimtų tok i m 
mokesnius’, arba kurie išdrįstų 
uždėti ant jų savo rankas, už
griebti arba okupuoti bažnyčią 
arba bažnytinių asmenų nuosa
vybes, valdomas šventų įstaigų, 
arba tie, kas palieptų paimti ai 
okupuoti arba priimtų tokius 
užimtus’ ar okupuotus daiktus 
—lygiai visi, kas sąmoningai 
duotų patarimą, pagelbą ar pa
ramą tokiems pasikėsinimams, 
ar tai viešai ar privačiai, — 
šiuomi pačiu aktu užsitraukia 
ekskomunikacijos nuosprendį; 
korporacijas, tačiau, pasirodžiu
sias kaltomis tokiuose dalykuo
se, perduodame, interdiktui.

Mes griežtai paliepiame visus 
pralotus ir bažnytinius asmenis 
viršiau paminėtus, jų paklusny
bes vardan, ir po bausme paša
linimo, kad jos nepasiduotų jo
kiems' reikalavimams, be aiš
kaus minėta sosto* leidimo. Nei
gi jie privalo mokėti ką nors 
po jokiu pretekstu, jokia obli
gacija, pažadėjimu ar deklara
cija, padaryta praeityj, arba pa
daryta ligi šio paliepimo... Nei 
gali joks svietiškis jokiu budu 
imti tokius mokesnius’. Ii- jeigu 
pirmieji mokėtų arba pastarieji 
mokesnius paimtų, jie užsitrau
kia pačiu tuo veiksniu eksko
munikacijos ištarmę... Tegul 
joks žmogus’ nedrįsta, dėlto, į- 
žeisti šio musų dekreto tekstą, 
uždraudimą arba orderį, arba 
skubiu žinksniu jam pasiprie
šinti. Kas pasikėsintų tai da
ryti, tegul žino, kad jis’ užsi
traukia visagalio Dievo ir jo 
apaštalų, palaimintų Petro ir 
Povylo, kerštą”. ',

Kaip popiežiai svietiškos' 
valdžios siekė

Popiežius Gregorius VII, Hil- 
debrandas, suktumais pasigro
bęs popiežiaus sostą vienuolis,

1075 m. išleido tokį įsakymą, 
Dictatus':

Rymo bažnyčia yra įsteigta 
paties Dievo.

Rymo popiežius vienas tegali 
būti vadinamas teisingai visa- 
pasaulįniu, t

Jis tik vienas' tegali pašalinti 
paskirti vyskupus.
Jo atstovas, kad ir žemesnio 

rango, konciliume turi pirme
nybę prieš visus vyskupus ir

ri teisę vartoti imperijos ant
spaudą.

Popiežius’ yra vienintelis, ku
rio koją bučiuoja visi kunigai
kščiai (princai).

Jo titulas yra vienintelis vi
same pasaulyje.

Jis. gali pašalinti imperato
rius.

Joks konsiliumas negali būti 
pavadintas visuotinu be jo su
tikimo.

naikinti; jis vienas' gali panai
kinti visti dekretus.

Niekas negali jo teisti.
Niekas negali drįsti pasmerk

ti tuos, kas’ kreipiasi i popie
žiaus sostą.

Rymo bažnyčia niekuomet ne
klydo, nei gi kada nors, kaip 
Šventraštis liudija, per visus 
amžius ji negali suklysti.

Tas negali būti katalikas,
, . ,.ikas nesutinka su Ryrno bažny- skyrnis negali' v.

čia.
gali išnešti jų pašalinimo nuo-l Jokit, knyga a 
sprendį. f būti kanoniška be jo autoriteto, i

Jis tik vienas (popiežius) tu- Jo dekretų niekas negali pa- (Bus daugiau)

TIKRAS BALANDŽIO MENESIO SUTAUPIMAS ANT

PLUMBINGO REIKMENŲ
Sinkos Kranų Kombinacija

: 9

Nikeliuoti kranai 
su balto china 
padėliu muilui, 
kaip parodyta 

paveiksle

$4.25

KLOZETO SĖDYNĖS 
$2.25 

ar beržo

Pečiaus Boileriai
Geriausios kokybės 
geležies, 
liai už ...

5Oc

galvanizuotos
Speciu- $6.95

KLOZETO AUTFITAS.
Nuplaunamos rūšies su balto 
china tanka ir puodu. Mahoga- 
ny sėdynė ir C1 C 
dangtis .......... ■ O-UU

Golden ąžuolo 
mahogany.
Niekad pirmiau 
davinėjo už šią 
Kai

neparsi- 
sensacin- 

žema kaina. šios 
.<2.75 vertės išeis greitai 
už šią kainą.

Dykai Apskaičiavimas ir 
Pienai Del Jūsų Apšil

dymo Įrengimo
Vis dar yra laiko sutaupinti pinigus pirm 

negu prasidės musų sezonas.
Pašaukite tuojaus Victory 24'54

MAUDYNĖS
Užriestos briau
nos šonais, pil
nai su visais re
guliariais fittin- 
trais. Buvo $35, 
dabar tik

$27.50

-

Sol Ellls & Sotis, »»£
4606-08 W. 22nd St. 
Tel. Lawndale 2454

Cicero 130
2118-32 S. State St.
Tel. Victory 2454

3945-47 Lincoln Avė.
Lakeview 8200

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon :X:

| Gegužio 24 dieną
Fra n z , +he Bavarian Burqomeister, says:

That's^ftįaįtL!

Gegužės mėn. išplaukimai

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

NAUJI INO
1739 So. Halsted St.,* Chicago, III

3 ir 24
7 tą

13 tą

S.S. Leviathan ............................... Gegužės
S.S. America ...................................Gegužes
S.S. Republic ............................... Gegužės
S.S. Pres. Harding ........................Gegužės 14 tą
S.S. George Washington.............. Gegužės 21 mą
S.S. Pres. Roosevelt ...................... Gegužės 28 tą

Išplaukiant i Plymouth—Cherbourg— Southampton—Hamburg

Grįžkit į tėvynę, bet kuriais šių plaukimų ir jus keliausit gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet ramus vanduo ir saulėtos dienos.

Keliaudamas amerikoniškais laivais, pinigai, kuriuos praleidžiat lieka 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalies turto—ir jus gėrėsitės neprilygstamais 
parankumais kuriais visi šie laivai yra pasauly pagarsėję.

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus veža į tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., kreipkitės į jūsų vietinį laivakorčių 

bendrovės agentą arba rašykit į

UNITED STATES LINES
110 S. Dearborn Sti., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

Mes negalėjome pagerinti produkto, tad 
mes padarėm blekines didesnes — pilny 3 
svarų. 20% daugiau syrupo — 100% 
Grynas Miežių Moltas.

VAI BLATZ BREWING CO. 
MILWAUKEE

(Established 1851)
MS 3007 I Oscarll

Vasarinės Ekskursijos

į Lietuvą

OSCAR II laivas yra 
didelis ir pasieks 

KLAIPĖDA 
be jokio persėdimo.

IŠ Chicagos speciahsku traukiniu ant Ene gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistine 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.
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MOTERS PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Clevelande yra susirinkusi konvencija moterų, ku
rios kovoja prieš prohibiciją. Konvencijoje dalyvauja 
trys šimtai delegačių, atstovaujančių 100,000 organi
zuotų visoje Amerikoje moterų.

Tai yra daugiausia turtingos ir apšviestos moters. 
Korespondentai, aprašydami jų suvažiavimą, pažymi, 
kad delegatės esančios gražiai pasirėdžiusios, turinčios 
gražias manieras ir vartojančios gražią kalbą. Kiek
vienas sutiks, kad jeigu tokios ponios priešinasi prohi- 
bicijai, tai ne dėl to, kad jos “nori snapso” arba vyno. 
Turtingiems žmonėms prohibicijos įstatymą apeiti yra 
lengva, jeigu tiktai jie to nori.

Kalbėtojos Clevelando konvencijoje reikalauja, kad 
prohibicijos įstatymas butų atšauktas, kadangi, viena, 
negalima jį įvykinti; antra, jisai neveda žmonių į blai
vybę, bet greičiaus palaiko girtuokliavimą ir kitaip 
žmones demoralizuoja.

Visai teisingai viena delegatė pastebėjo, kad pra
džioje moters beveik visur stojo už prohibiciją, tikėda
mosi, kad ji pakels žmonių dorą, sumažins nusikalti
mus ir padidins ekonomini jų gerbūvį. Bet dešimtis 
metų praktikos parodė, kad jos visai klydo, ir dabar jų
nuomonė apie prohibiciją yra kitokia.

Tokia pat atmaina nuomonėse įvyko ne tik pas 
šias moteris. Labai daug ir vyrų prieš dešimtį metų 
buvo karšti prohibicijos šalininkai, — taip karšti, kad 
nebūdavo galima su jais rimtai klausimą^ svarstyti. Vi
siems galvas tuomet buvo apsukę protestoniškų bažny
čių kunigai savo demagogiška “moralybės” propagan
da. Prohibiciją tikrumoje yra protestoniško klerikaliz
mo padaras.

Moterims klerikalai, bendrai imant, lengviau apsu
ka galvas, negu vyrams. Kovojančios prieš prohibiciją 
moters yra tos, kurios jau sugebėjo pasiliuosuoti nuo 
klerikalizmo įtakos.

KARAS IR ŽIAURUMAS

Išėjo iš spaudos dar viena knyga apie praėjusį pa
saulio karą. Ją parašė anglų generolas F. P. Crozier, 
kuris buvo brigados komanduotojas karo fronte 1918 m.

Kaip praneša telegramos, autorius savo knygoje 
aprašo visą karo žiaurumą ir šlykštumą ir įrodinėja, 
kad kitaip karas ir negalįs būt vedamas. Kare laimi 
tas, kas elgiasi nuožmiausiai. Karas, anot gen. Crozier, 
pateisina viską*, ką žmonės daro laimėti pergalę ir su
trumpinti kovos laiką. Todėl visos taisyklės, kuriomis 
šiandie bandoma padaryti karą “žmoniškesnį”, esą, jo 
nuomone, absurdas.

“Daug geriau”, sako jisai, “panaikinti paties 
karo priežastis, negu gaivinti klaidingą viltį, kad 
karas galįs būt vedamas kitokiu budu, kaip nuož
mia pajėga ir nuožmiomis priemonėmis.”
Šitoki karo aprašymai, kaip gen. Crozier tik-ką 

išleista knyga, reikia tikėtis, įtikins galų gale žmoniją, 
kad karas tai aršiausia barbarizmo laikų liekana, kokią 
pasaulis dar turi. Ir tuomet pasiliaus karo vadų, kaipo 
“didvyrių”, garbinimas ir militarizmo .dvasios skiepiji
mas jaunuomenei. \

Apžvalga
SMULK-BURŽUAZINIS 

HUMBUGAS

Vienas Stalino agęntas pa
skelbė aštrų ukazą vadina
miems svetimkalbiems' komu
nistų laikraščiams Amerikoje. 
Jie, esą, daugiau žiuri savo 
biznelio, negu “partijos linijos“, 
kurią nustato Maskva. Jie deda 
už pinigus visokius monarchis- 
tiškus ir fašistiškus skelbimus, 
kad prisižvejotų daugiau dole
rių, o komunizmo idėjas visai 
apleidžia. Jie labai atsilikę nuo! 
gyvenimo. Jų straipsniuose daž
nai reiškiasi smulkiai-buržuazi- 
nė dvasia.

Užsisakymo kaina:
Chlcafcoje — paltu:
Metams  $8.00 

Puseimetu „.......... —------4.00
Trims mėnesiams - -----------— 2.00
Dviem minusiam 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chicagoj per ižnežiotojusi
Viena kopija  8c
Savaitei --------- —------------ 18c
Minusiai............ .................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams______  - $7.00
Pusei metu —u_____________ 8.50
Trims minesiams 1.75J 
Dviems minesiams — 1.25 
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
[Atpiginta]

Metams$8.00
Pusei metu 4.09

• Trims minesiams —________ 2.50
’ Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Ypatingai nepatenkintas ta
sai komisaras lietuvių vadina
mais “komunistiškais“ laikraš
čiais. “Laisvę” ir “Vilnį” jisai 
ima, kaipo' blogumo pavyzdžius, 
ir rėžia jom tokį pamokslą:

“Nekurie iš musų laikraš
čių, kaip pavyzdin, ‘Laisvė* 
ir ‘Vilnis’, dar yra pusėtinai 
atsilikusios. Tiesa, jos spaus
dina partijos materiolą. bet 
bendras laikraščių turinys 
neatvaizduoja partijos liniją, 
naują situaciją. Tuose laik
raščiuose yra daug straips
nių, kuriuose ne komunistinė 
linija pravedama, bet kaip 
kurios buržuazines koncepci
jos apie visuomenę. Taigi, 
tūli musų laikraščiai, ažuot 
mokinę marksizmo ir leniniz
mo, skleidžia tarpe darbiniu- 

kų smulk-buržųazinę ideolo
giją.

“Čia kalbama ne tik apie 
lietuvių laikraščius. Mes tu
rime ir daugiau pavyzdžių iš 
tūlų kitų musų partijos laik
raščių, kurie aiškiai rodo, 
kaip dar jiems toli iki to, kad 
pasidarius tikrais komunisti
niais' laikraščiais.“ x 
Tai įdėta “Laisvės“ balandžio 

23 d. numeryje.
Vadinasi, patys komunistai 

viešai pripažįsta, kad “Laisvė“ 
su “Vilnim“ ir daugelis kitų 
panašių organų netik nėra tik
ri komunistiniai laikraščiai, bet 
jiems dar toli iki to, kad pasi
darytų toki. Po “komunizmo“ 
priedanga jie skleidžia tarpe 
darbininkų smuTk-buržuazinę 
ideologiją!

Bet tas komisaras yra juok
darys. Jisai mano, kad aukš- 
čiaus paminėtieji Maskvos da
vatkų organai 'gali “mokyti“ 
ką nors marksizmo. Kaip jie 
mokys, kad jie patys apie 
marksizmą išmano ne daugiau, 
kaip gaidys apie operą! Juk nė 
vienas tų peckelių, ką pripildo 
savo raštais menamų “komunis
tų” laikraščių špaltas, nėra sa
vo gyvenime perskaitęs bent 
vieną rimtesnį Markso veikalą.

Ir yra nesąmonė tuose laik
raščiuose iš viso ieškoti kokių 
nors ideologijų. Jų redaktoriai 
garbina Maskvos “rojaus“ gė
rybes', nors jie žino gerai, kad 
net jų buvusieji draugai ir 
vienminčiai, atsilankę Rusijoje, 
surado tenai tik baisų skurdą, 
valdininkų sauvaliavimą ir prie
spaudą. Bet tų žmonių balsui 
jie savo laikraščiuose vietos' ne-

Rašo Dr. A. Moiitvidas

Prohibiciją
■

Aš. kaip ir didžiuma Ameri
kos gyventojų^ esu linkęs ma
nyti, kad girtuokliavimas da
bar yra labiau prasiplatinęs, ne
gu prieš prohibiciją. Visa bėda 
tame, kad geresni gėrimai pa
brango, o prastieji yra arba ne
gardus arba nuodingi. Kita 
nelaimė, kadi juos reikia slėpti, 
nes' policija ir valdžios agentai 
reikalauja didelių kyšių, kuomet 
suranda. Nė vienas įstatymas 
nepagimdė tiek korupcijos ir 
kyšių ėmimo, kaip padarė pro- 
hibicija. Ne prieš vieną įstaty
mą tiek daug gyventojų nenu- 
sikalsdavo, tiek daug nebandy
davo jį apeiti, kaip daroma su 
prohibiciją. Nė vieno įstatymo 
įkūnijimui valdžia nėra skyru
si tiek daug pinigų ir dėjusi 
tiek daug pastangų, kaip pro- 
hibicijai. Ir kas keisčiausia, 
kad didžioji gyventojų dalis di
džiuojasi ii4 giriasi šio įstatymo 
peržengimu.

Keturi metai atgal aš savo 
nevisai rimtame straipsnyj pa
tariau valdžiai pavartoti laivy
ną. ir armiją prohibicijos įkū
nijimui. Dabar Washingtone 
apie tai labai rimtai kalbama.

Aštuonioliktas' amendmentks 
tapo priimtas 1919 metuose. Jis 
nusako, kad dirbimas, pardavi
nėjimas, transportacija, įvežL 
mas< ir išvežimas svetur svaigi
nančių alkoholinių gėrimų yra 
draudžiamas. Jiš tečiaus nenu
sako kokie gėrimai yra svaigi
nanti ir kaip šitas įstatymas 
turi būti vykdomas, šitam ti
kslui tapo priimtas Volsteado 
aktas. Sulig šito akto, šalies 
iždo departamentui pavesta pro
hibicijos vykdinimą reguliuoti 
ir daryti įvairius patvarkymus, 
kurie skaitosi kaip ir įstatymai. 
Kongresas skiria pinigus pro
hibicijos vykdinimui; jis' gali 
nutarti pavesti darbą, kariuome
nės departamentui arba kam ki
tam. Jis turi galią ir teisę iš
leisti įvairių įstatymų jos vyk
dinimui. Jis ir išleido, apart ki
tų, Joneso įstatymą, sulig ku
rio žmogų galima pasodinti į 
kalėjimą ant daugelio* metų net 
už puskvortės munšaino parda
vimą. Kongresas nutarė, kad 
nesVaiginantis gėrimas yra tik 
tokis, kuriame nėra daugiau al
koholio kaip pusė procento. 

duoda. Ar gali šitaip elgtis re
daktoriai, kuriems rupi idėja? 
Ne, taip elgiasi monelninkai, o 
ne idealistai!

LENKAI PERŠASI Į TALKĄ

Jau seniai buvo žinių, kad 
kunigaikščio Vytauto 500 me
tų minties sukaktuves rengiasi 
minėti ir 'Lenkija. Lenkai laiko 
Vytautą dideliu savo tautos ge
radariu, kadangi jisai kartu su 
Jogaila padarė pradžią Lietuvos 
unijai su Lenkija. Kaip tik Vy
tauto mirties metais Lietuva 
buvo užrašyta lenkams.

Pasirodo, kad Lenkijoje jau 
yra sudarytas ir Vytauto iš
kilmių komitetas. Dabar jis'ai. 
kaip praneša lenkų telegrafo 
agentūra, paskyrė tam tikrą 
komisiją, kuri bandys susižino
ti su Lietuvos Vytauto jubilie
jaus komitetu ir tartis, kad, 
jei galima, butų rengiamos 
bendros' lietuvių-lenkų Vytauto 
500 metų mirties apeigos.

žinoma, iš tų lenkų pastan
gų susitarti su lietuviais nieko 
neišeis. Kol lenkai nerodo noro 
išspręsti palankiu Lietuvai bū
du Vilniaus klausimą, tol koks 
nors šitų dviejų tautų bendra
darbiavimas panašiuose daly
kuose nėra įmanomas. Bet Vy
tauto mirties sukaktuves len
kai mėgina panaudoti savo pro
pagandai, kad parodyti pasau
liui, jogei dabartinė Lietuva 
laužo savo istorijos tradicijas, 
priešindamasi Lenkijai. Juk ku
nigaikštis Vytautas, girdi, jun
gė lietuvius ir lenkus į daiktą, 
ir. lietuviai jį garbina, kaipo di
džiausią savo didvyrį.

Kongreso išleisti įstatymai nė
ra konstitucija. Jis pats turi 
teisę juos pataisyti ir atšaukti. 
Jei jis nutartų, kad gėrimai, 
turintį, 10, 25 ar 50 procentų 
alkoholio, nėra svaiginanti gė
rimai, konstitucija nebūtų per
žengta. Kongresas gali nutar
ti, kad alus ir vynas nėra svai
ginanti gėrimai, žinoma, pre
zidentas' gali vetuoti tokį kon
greso nutarimą. Bet veto gali 
būti sulaužytas, jei prieš j į. bal
suos du trečdaliu kongreso na
rių. •

Tūli kalba apie pilną atšau
kimą arba panaikinimą Aštuo
niolikto amendmento. Vargiai 
šitokis žingsnis yra reikalingas, 
nes jis keblus'. Atšaukimui rei
kalinga,. kad senatas ir atstovų 
namas dviem trečdaliais balsų 
pritartų1 šaukti konstitucijos 
konvenciją. Tos konvencijos, jei
gu nutartų prohobiciją atšauk
ti, tarimas turi būti paleistas 
valstijų legislaturų arba vals
tijų konvencijų balsavimui, ir 
reikia, kad trys ketvirtadaliai 
valstijų (36 valstijos) pasisa
kytų už atšaukimą. Daleiski- 
me, kongresas nepaiso žmonių 
valios ir nešaukia tokios kon
vencijos. Du trečdaliu valsti
jų legislaturų (32 valstijos ar
ba statai) gali pareikalauti kon
greso, kad sušauktų konstituci
jos konvenciją. Jei ir ši kon
vencija nutars atšaukti prohi
biciją, už atšaukimą reikia su
rinkti 36 valstijų pritarimą. Su
praskite, konstitucijos pakeiti
mo klausime kiekviena valsti
ja, maža ar didelė, turi tik vie
ną balsą. New Yorks (valsti
ja) ^920 metuose, turėjo 10,384,- 
829 gyventojus, o Nevados vals
tija tik 77,407 gyventojus. Da
rant demokratiškai, sulig gy
ventojų skaitliaus New Yorkas 
privalėtų duoti 134 balsus' prieš 
Nevados vieną. Pietinės ir va
karinės valstijos, kuriose bujo
ja metodistų ir baptistų bažny
čios, kur leidžiami ; įstatymai 
prieš evoliuciją ir krečiami viso
kie fanatikų šposai, geria stip
rų likerį ir stovi už prohibiciją, 
nors ir ne visos. Gyventojų 
skaitlius jose mažas. 1920.m. 
cenzas rodo, kad Wyoming turi 
194,402 gyventojus, ( Arizona 
222,903, Utha 449,396, Idaho 

431,886, Montana 548,889, So. 
Dakota 636,547, No. Dakota 
645,680, baisiai sausa Florida, 
kurios tūli gyventojai gabena 
likerį iš Kubos, turi 968,470. 
šiaurinės nuo seniai sausos val
stijos Maine turi 768,014, ir 
Coolidgeo Vermont 352,428 gy-( 
ventoj us. išlapioji Pennsylvani- 
ja turi 8, 720,017, šlapiasis Illi
nois 6,485,280, Ohio 5,759,394, 
Massachusetts 3,852,356. Ir vi- 
s'os šitos valstijos, nežiūrint 
kaip dįjelės ar mažos, turi po 
du senatorių kongrese. Taigi 
mažiausios valstijos ir pačios 
ir per savo senatorius, turėda
mos tiek pat galios ir teisės, 
kaip ir didžiausios valstijos, ga
li neduoti progos kad ir didelei 
didžiumai šalies' gyventojų pa
keisti konstituciją. Taip sakant, 
mažuma gali valdyti didžiumą. 
Kas kita butų, jei visiems ša
lies piliečiams butų leista nubal- 
suoti, bet konstitucija šitokiu 
keliu nenusako galimybių, todėl 
vyriausias tėismas tokį balsavi
mą atmestų kaipo nekonstitu- 
cinį. Jeigu atskirose valstijose 
prohibicijos klausimas balsuoja
mas, tai tik pažaidimui, pajau
timui, ką piliečiai mano. Neiš
rado, kad atsiras ganėtinas 
skaitlius valstijij legislaturų 
reikalauti konstitucijoj konven
cijos, neatsiras ir dviejų treč
dalių kongresmanų (senatorių 
ir atstovų), kad raginti vals
tijas į konvenciją. Prohibicijos 
įstatymas ant popieros pasiliks 
da ilgai. Didžiųjų valstijų 
kongresmanai, kad ir anti-pro- 
hibicionistai, negalės sustabdy
ti jo vykdinimo, kol mažosios 
valstijos siųs į kongresą fana
tikus ir prohibicionistų šalinin
kus. Vadinasi, butlegerių biz
nis su visu savo šlykštumu ne
sibaigs ir žmonės turės gerti 
tokius gėrimus, kokius' jie mo
kės pasidaryti.

(Skaitytojų Balsai
Ko moko bažnytinė

se mokyklose?
Daugelis lietuvių leidžia save 

vaikus į lietuviškas bažnytines 
mękyklas, kad lietuvių kalbos- 
rašybos pramoktų. Leidžia ne
mažai net tokių, kurie nusista
tę prieš klerikalizmą norėdami 
vaikuose palaikyta lietuvybės 
žymę, kad savo kalbą ir rašybą 
pramoktų.

Toks tėvų pasiryžimas yra 
girtinas.

Ar tikrai leidžiamieji į baž
nytines mokyklas vaikai iš
moksta lietuviškai ? 1

Į tai tenka neigiamai atsakyt.
Jei lietuviškai ir pramoksta, 

tai labai mažas' nuošimtis, ir tai 
dėka ne bažnytinės mokyklos, 
o tik pačių vaikų tėvų pastan
gomis. (Yra žinoma, kad tūlų 
tėvų vaikai lankydami liaudies 
(Public) mokyklas, gražiai lie
tuviškai ne tik kalba, bet ir 
rašo).

žinau šeimą, kuri nėra baž
nytinė, tačiau savo veik visus 
(5) vaikus leido bažnytinei! mo
kyklon, vien lietuviškai pra
mokt.. Bet nė vienas gerai lie
tuviškai nekalba, o rašyt—ra
dos, dar blogiau. Teko prisiklau
syt kitų, kurių tėvai nors baž
nytiniai, bet vaikus namie ge
rai lietuviškai kalbina, ir vai
kai puikiai lietuviškai kalba ir 
žodžius taria. Lankydami lie
tuvišką mokyklą, vaikai, rodos, 

‘turėtų kaip tik palaikyt nors 
tai, ką iš tėvų moka, jei ne 
patobulint, o kaip gaila girdint 
“aš next year busiu fourth 
greidoj”.

Paklausus tėvų, kodėl vaikai 
taip prastai lietuviškai kalba, 
atsako: namie būdami gerai lie
tuviškai kalbėjo, o mokykloj, 
matyt jų ten visai lietuviškai 
nemoko, tai nors poterių pra
moks“. Tai viskas.

Tai kokiam galui lietuviams 
kad ir bažnytiniams leist savo 
vaikus į mokyklas, už kurias 
dar reikia primoket, o naudos kėjo lyg vapsvos įgiltas.
perpusę mažiau, nes sugaišta

mas laikas pateriams, kuriais 
vistiek vaiko doresnių nepada
ro. ir kurių jis paaugęs nesilai
ko.

Kur čia papistų tikrybė, gir
tis savo patriotizmu, kad net 
pačiose lietuvių palaikomose 
mokyklose vaikai savo kalbos 
nepramoksta, net ir mokėta tik

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
“AtvažiaVęs... Bet kaip gi 

tai?... Kodėl tokius įsileidžia
ma? Ko jam čia reikia?..” 
Snikeris pasidarė ausylu.
“Ką tu sakai? Tu žinojai?”
Roberto Nelkčs savisaugos 

instinktas per šiuos šešis mė
nesius buvo jau pakankamai 
išsivystęs ir pripratintas. Jo 
tiltas iro, pilkoji žemė traukė 
jį į save, bet jis bandė atsispir
ti •-*- tuo momentu net nesu
vokdamas kode!1 ir kaip.

“Nieko aš nežinojau... Bet 
kaipgi taip staiga?..”

“Ar tu ten rytuose, kuomet 
nors nesi pametęs dokumen
tus?”

Staigi mintis žaibo greitumu 
lakstė po Roberto Nelkės sme
genis. Kaip tai butų geriau? 
Kaip tai čia suprasti? Bevilčiai 
jis žvilgterėjo į lang^. Snike- 
rio damos' rūkė ir žiurėjo čion. 
Jam atrodo: jos viską žino ir 
stebi... Prakaitas vilgė jo nu
garą...

“Ne — dokumentų nesu pa
metęs...”

Bet štai jo minties žaibas 
staiga perskrodė ruko debesį. 

■Jam atrodė — dingtelėjo išei
tis. Gal buvo, gal ne —pasirink
ti nebebubo kada. Jis paslėpė 
drebančias rankas po staltiese.

“Aš ką tai prisimenu... Mes 
ten buvome du... Jau seniau iš
ėjo nesusipratimai...“

Snikerio veide pasirodė ' ne
malonus nusivylimas. Lyg iš- 
metinčdamas jis pažvelgė į Ro
bertą Nelke. Kalbą tęsė ilgai:

“Du — jus — buvote? Tai 
niekas iš jūsų nėra netikras?“ 

“Ne. Abu Robertai Nelkės... 
Abu...“

“Hm... Tai nieko nebelieka, 
turėsime paliuosuoti. O mes 
manėm, kad čia naujas ryškus 
pavyzdys, jog čion siunčiama 
šnipai su svetimais dokumen
tais.”

Kas tai dar šviesesnis išaušo 
Roberto Nelkės virpančiose 
smegenyse.

“O tokiu atveju?“
“Tokiu atveju? Išsiųstum at

gal. Pasikeitimo tvarkoje.”
Robertas Neikė sunkiai at

gavo kvapą lyg kovodamas su 
sunkia našta.

“Aš manau, tuo tarpu dar jo 
nepaleiskite... Jokiu budu. Tai 
butų didelis neapgalvotumas. 
Dar juk negalima žinoti... Man 
kas tai prisimena...“

“Taip? Tai jus pažįstami? 
Gal būt, giminės? Tu sakei, ne
susipratimai ?”

“Giminės — ne! Ką tu prasi
manai!... Tiesiog pažįstami irgi 
ne. Nesusipratimai mums išei
davo su dokumentais. Įstaigos 
dažnai apsirikdavo. Semionovo 
valdžia norėjo mane areštuoti 
jo vietoje... Pepeliajevas išleido 
specialį įsakymą — Robertą 
Neikę gyvą, ar mirusį... Komi
saras ar ka^ toks... Didelis vy
ras, sako buvęs prie bolševi
kų...”

Ir iš kur tas jam taip atsira
do? Kas jam tai šnibždėjo au
sin?.. Bet ar dabar, buvo laikas 
apgalvoti ir apsvarstyti?.. Ro
bertas Neikė pasidavė vien tik 
gaivališkam savisaugos instink
tui.

Snikeris' pasidarė labai rimtu.
“Tuomet tas reikalas ne' toks 

jau paprastas. Tu mums pa- 
reikšk visa, ką pats žinai ir ką 
esi girdėjęs', Mes tave forma
liai ištardysim.”

Robertas Neikė staiga pašo-

“Aš... aš norėčiau, kad mane

pamiršta, sudarko?
Kad poteriai nė vieno doros 

nė reikiamo gyvenimo nepamo
kė, tai ir aklieji mato, o pa- 
pistų kunigai, būdami patys do
roj suklerę, kito geresnio ne
gali pamokint, ir veltui laukt 
negalimo, ir dar pinigus mo
kant. —Arimantas.

nors atvirai j šį reikalą neįpai- 
niotų. Aš turiu nekurtas prie
žastis... Aš žinau tik tą, ką esu 
girdėjęs. Girdėjęs — taip. Aš 
esu daug... Aš ten turėjau ko
legą, kuris su juo drauge tar
navo... žodžiu sakant, aš pasi
stengsiu surinkti viską...”

Damos anoj pusėj jau ėmė 
nerimauti. Snikeris atsistojo ir 
tarė šaltai:

“Tą tu mums surink — kuo- 
greičiaus'iu laiku, šiuose reika
luose mes esame griežti. Mes 
negalime daleisti pavojų musų 
jaunosios valstybės' pamatams.”

Jo tonas pasidarė tiesiog gra
sinančiu. Robertai Neikė bandė 
suvaidinti užgautojo rolę.

“Nu, ką tu... Beveik galima 
manyti, kad tu mane įtari... Tai 
visai keista. Juk aš pirmas nu
rodau ir noriu daryti kas gali
ma... Juk tu mane pažįsti. Ar
gi mes nesame draugai?”

Ledinuotai-melsvas žvilgsnis 
iš po pusei momento pakeltų 
vokų apramino jo karščiavimo- 
sl.

“Draugystė draugyste, o rei
kalas reikalu... Tai tu mums 
paruošk. Mes lauksime jau ry
toj. Nuo dešimtos iki pusės' tri
jų.”

šaltas, oficiališkas rankos 
paspaudimas. Snikeris grįžo prie 
savo damų.

Robertas Neikė apmokėjo są
skaitą. į aną pusę. į i langą 
graikščiai pasilenkęs, lengvai 
išėjo koridorium Neskubėdamas 
apsirengė ir užsirūkę papirosą 
iš! sidabrinio portsigaro. Rūkyti 
jis tik dabar pradėjo mokintis, 
burnoje jam būdavo nemaloniai 
kartu, bet. dabar jis <to nebe
jautė. Beprasmiai, lyg šešėliai 
pro jį slydo svetimi ir pažįsta
mi, svečiai ir tarnai, kai jis iš
klotais laipstais kilniai lipo že
myn. Vienam praeinant paspau
de ranką, antram draugiškai 
nusišypsojo, trečiajam pasakė 
porą žodžių. Vos pats tai jaus
damas, lyg užtrauktas automa
tas.

Lauke, ant gatvės iš kart nu
krito kilnus, dirbtinas ramu
mas. Drugio karštis, šaltis ir 
nerimas sugriebė Robertą Nei
kę. Minkštas sniegelis didelėmis 
snaigėmis lėtai krito į lempų 
šviesą. Praeiviai sustodami pa
tenkintai šnekučiavo. Vežikai 
žiopsojo bulvaro ir Kalkių gat
vės kampe... Robertas Neikė su
trepsėjo ant šalygatvio — iš 
syk šalo ir degė. Apylinkės ra
musis' lėtumas ir pasitenkini
mas, lyg sunkus sniego gur- 
vuolis vėlėsi į jį ir jį visiškai 
nuvargino.

“Vežike! Vežike!”
Jis suriko nesavo balsu ir bė- 

go pasitikti. Bet iš tos pusės 
kaip tik skambindamas šliaužė 
tramvajaus vagonas. Ten pat, 
prie plakomojo vežiko arklio 
galvos jis pašoko į sali, atstu
me žilą ponią ilguose kailiniuo
se ir įšoko tramvajui!. Prisi
spaudė prie platformos barje
ro. Širdis ir siela — paskutinė 
nervų gįslelė jame rėkė — grei
čiau. greičiau!

į kur? Ar jis' pat^ tai žino
jo... Bet tą antrą Robertą Nei
kę reikėjo užmušti, apkasti, su
naikinti. Kitaip jam pačiam ga
las... Jam — su visu tuo, kas 
jis dabar buvo ir su tuo, kas 
jo dar laukė!.. Lyg vėsula su
kėsi jam prieš akis — greičiau!

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai. į
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THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER.!
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‘Lietuva iki Vy 
tauto Mirties”

Nelaimė lietuvių šeimynoje 
mirtinai apdegė mergaitė

Mildos Svetainėj,
3142 South Halstcd St

rimuose c^okumentuose jis vadi 
namas Witoldu. Straipsny vaiz 
džiai 
pelnai 
bama

aukotus žmonių pinigus. Ir aš 
prašau ne dėl savęs tuos pini
gus, bei laikraščio prenumera
vimui iš Rusijos.

Kęstuti^, Gediminas ir 
kitų, kurių rolė musų 
istorijoje atrodo daugiau 
višW, negu Vytauto.

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

CHICAGO. ILL.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

kų Vytautas Vatikanui 
nugi už

£ TMOOfcKT Tuff 6AJ6USH (AM6UA6C
DaS OiOe T0N6UC ka5cw!

N A U J I E N U
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Fascicu- 
yra vienas 

leidžiamas Vati- 
Minėtam numery 

Dc Ecclesia /
Jį parašė pats žur- 

Prie slraips-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Malonėkite atsilankyti 
Kviečia

taip laibai gerbtinas 
tiad, (kad jo laikais isidrutino 
Žemaičiuose vyskupijos ir de- 
konijos, 
ryšius si
Chicagos

(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 
teisingumą. 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 j offisą 2621 West 71st St

arba pašaukite

TURTINGIAU 
NAMUOSE

' iHHklrtliiaine apart
um ne .1200 laike 

tik American Fa-
. i- 

gkalbinlal

. II. ^chweppe
M r si James Slinpson Mrs. Wm. Wrlgley, Ji 

—moterys, kurių skalbiniai siekiaz 
tūkstančius dolerių — brangiausi 
lininiui, puošniausi spalvuoti šilkai, ran
komis daryti siuviniai iš viso pasaulio— 
neleidžiu kad kas kita Butų vartojamu, 
išfimus American Family Flukes. Taip ty
ros, kad jos neguli susilpninti ploninusio 
audeklo, nė 
vų. “Aukso . .
kad jos užlaiko jų rankas gražius 
žiau trinimo 
greitai __
čius. 3 nemažo 
sus pardavėjus.

Išdirba James

Praeitą antradienį čia pasi
mirė lietuvaitė, Katre Šeputis, 
17 m. Sakoma, ikad mirties 
priežastis buvusi primušimas. 
Buvo areštuotas nužiūrimas jos 
meilužis John Ersching, 18 m., 
bet užstačius $15,000 kaucijos, 
teisėjas John J. Lupę iki teis
mui jį paliuosavo. Sakoma, kad 
taip šitos jaunos porelės buvu
si pasireiškusi meiliška nesan
taika.

CHICAGOS
SIUOSE 

Puošniame ir 
mentiniaitic 
Shore Drlve, 
mlly Flakea pleskelėms yru pa 
tikimi neįkainuojami 
ponių

J. F. L. Cnrtlg Mra. .
Chauncey Kecp Mrs. J. W. Thprne

i Mrs. Wm. Wrlgley,

Vakar čia būrys vaikų 
15 PI. ir Western Avė.), 
kūrę ugnį žaidė apie ją. 
kų kas sykis vis rinkosi 
giau ir daugiau 
popierius, kas 
ką ir kūreno ugnį, 
žiūrint atrodė gana 
— vaikų linksmumui nebuvo 
galo. Bet tas neilgam. Vienas 
iš vaikų bu*k netyčia pastūmė
jęs mergaitę arčiau ugnies. 
Mergaitės suknelę palietė ug
nis, įsidegė. Vaikuose pasireiš
kęs didžiausias sumišimas — 
jų komedija virto tragedija. 
Vaikai kiekvienas savaip įbau
dę mergaitei pagelbėti, bet tas

Lietuvių tau* 
svarbu Lictu- 
to svarbumo 
ir Vatikanas, 

marijonų organas 
balandžio 16 d. lai-

švelniausii) epai- 
skalbėjos sako, 

ma- 
Jos išplauna 

padaro indus ir stiklus hlizgan- 
‘ Pas vi-

Chicago

Chicago, 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.

susi- 
Vai- 
dau- 

, — nešė kas 
medžio kavah- 

Iš šalies 
vaizdingai

Nors šis dalykas nusenęs ir 
“Aušros” knygynas likviduo
tas, bet dar neužbaigta su au
kautais pinigais.

Liuosnoriai darbininkai su- 
auikavo $17.25 “Izviestijos” 
prenumeravimui iš Rusijos 
“Aušros” knygynui $13.00 pa
siųsta “Izviesti'jai”, $1.25 su
grąžinta žemiau pasirašusiam, o 
likusieji $3.00 liko pas P. Ra- 
žanską. Jisai sakosi pasiuntęs 
juos “Aidui”, kairiųjų komu
nistų organui. Paklausiau Ra- 
žansko, kas jį įgaliavo siųsti 
ten pinigus. Atsakė, kad atsi
klausęs aukautojų. Paklausinė
jau jų, ar Radauskas jų atsi
klausė, Ikuir siųsti likusius pini
gus nuo “Izviestijos”. Jie at
sakė, kad jis neatsiklausė jų; 
tur būt, jis lik mane atsiklau-

“Aušros” komisijos susirin
kime kovo 18 d. paklausiau Ra- 
žansko, kų jis mano daryt su 
likusiais pinigais. Tada jis sa
kė pasiuntęs “Aidui, bet ne
sakė ar atsiklausęs aukautojų. 
Ražanskas sakė galėsiąs su
šaukt aukautojų susirinkimą.

Žemaičių 
b u los, Vy- 
1421 m. ir 
paAkirsty- 
nurodvto- 

deka-nų gyve
namomis vielomis, fotografijos. 
Tas ypač gražu, kati Vytautas 
vadinamas ne Wiloldu, bet Vy- 
tautu, nors atspausdintuose isto-

Aplankykit savo tėviškę šį pavasarį ar vasara. 
Mes atstovaujame visas laivų kompanijas' — čia 
jus galite pirkti kelionę tiesiog į Klaipėdą. Nė- 
' ra jokių extra kaštų už musų patarnavimą..
Pirkite musų Travelers Cheųues, kad kelionėje 

apsaugoti savo pinigus
šis bankas yra atdaras visą dieną Subatoj, nuo 
9 vai. ryto įki 8 vai. vak. ir Seredos vakare nuo

6 iki 8 v. v.

nurodoma Vytauto nuo- 
kaitaliikų Bažnyčiai, kal- 
apie Lietuvos konkoirda-

šiloks P. Ražansko sauvališ- 
kas pasielgimais ir nesiskaity
damas su aukavusiais žmonė
mis yra smerktinas.

Atiduodamas $1.25 dar dik
tatoriškai atsakė: girdi, netru- 
bcliok daugiau. Mat, truibelis 
žmogui, ikad prašau atiduoti su-

negali šito papročio 
i. Žinoma, čia butų 
kalbėti apie tai, ar 

tokius didvytrids 
metų 
sau garbės 
Bet čia ne 
žingei(|žiau-

buvo be pasekmių, kol vande
niu ugnį mergaitės drapane- 
liuose neužgesino. Nelaimingo
ji mergaitė pasirodė esanti duk
tė p-nios Vafašinskienės, Ju- 
lia, — 8 metų amžiaus. Dr.' 
Jovaiša sako, kad nesą jai vil
ties pasveikti.

Tėvai turėtų neleisti vaikams 
kūrenti ugnį, neleisti žaisti prie 
jos. Tokių atsitikimų yra bu
vę gana daug, kad ne tiktai 
ugnies nelaimė, patinka vaikus, 
bet ir namus. Yra * nuo seno 
teisingas lietuvių priežodis, kad 
atsargiau su ugnimi.

daugiau subendrino 
ikaitalikiška Lenkija.

Lietuviai ir Vytauto 
jubiliejus

Chicagos lietuvių katalikiš
kos organizacijos jau yra su
dariusios komitetų, kad linksi
mai paminėjus Vytauto mirtį. 
Teko maityli, kianl kaikuaios pa
žangesnės Chicagos lietuvių 
draugijos irgi tuo reikalu su- 
siinteresavo. Mano turėti ap- 
vaikščiojimų atskirai nuo ka
talikiškų organizacijų. Bet da
bar kyla klausimas, ar yra ver
ta Chicagos lietuvių progresy- 
vėms organizacijoms imti ak
tyvų dalyvumą Vytauto jubi
liejuj? Mano nuomone, kad 
Chicagos lietuvių progresyvėms 
organizacijoms diaiug sveikiau 
butų laikytis pasyviai. Viena, 
ispie Vytauto didžiuosius nuo
pelnus Lietuviai dar tebesigin
čija — tas klausimas turi 
teįgiamų ir neigiamų pusių; au
to — Vytautas aukštinamas 
lenkų ir šventinamas katalikų 
bažnyčios. P regresyviam s lietu
viams susidaro kaip ir nejauki 
ipadlėtis, — bendrame vežime tu
rime važiuoti su (Kinais lenkais 
ir Vatikano piliečiais. Jeigu jau 
norime pagerbti kaikuriuos ku
nigaikščius, gyvenusius 500 me
lų atgal, tai mes turime gerb
ti ne vien Vytautų — dar yra 
Kęstuti^, Gediminas ir keletas 

tautos 
lietu-

LIETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

American 
Family 

WMITf 

Flakes

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Yra sakoma, jeigu mano idė
jinis priešas pradeda mane gir
ti, tai laikas apsižiūrėti ar kar
tais mano veikimo taktika nėra 
klaidinga, liet dar blogiau/ at
rodo, kada mirtinai (taip bent 
sakoma) priešingos tautos ren
giasi vienų ir tą patį didvyrį 
pagerbti. Lietuvoje, įvairiose 
kolonijose Amerikoje, taipgi 
Chicagos lietuviai, rengiasi pa
minėti 500 Vytauto mirties su
kaktuves. Rodosi, tame nėra 
nieko blogo. Jeigu kitos kai- 
kurios tautos yra įsimylėjusios 
į didvyrių garbinimą, tai kodėl 
lietuviai 
sekti 
ma i 
albelnai 
binti, kurie šimtai 
kardu ir ugnimi 
vainikų susipynė, 
apie tai kalba eina, 
sias dalykas tai tas, kad prie 
Vytauto 500 metų mirties pa
minėjimo rengiasi ir lenkai.

Lenkų spauda ir Vytautas/
Tūlas laikas atgal viename 

lenkų laikraštyje Chicagoje bu
vo priminta lenkams apie Vy
tauto 500 metų mirties sukak
tuves; buvo pasakyta, kad Vy
tautas vienas didžiausių Len
kijos draugų. Dabar pradėjrf 
ateiti žinių iš Lenlkijos, kad te
nai rimtai pradėta rūpintis Vy
tauto 500 metų mirties jubilie
jumi. ‘‘Dziennik •VVilenski” ir 
kiti laikraščiai praneša, kad 
Lenkijoje tveriami komitetai, 
idant Vytauto mirties dienų tin
kamai paminėjus. Lenkų isto
rikai Vytautą apibudina tokioj 
šviesoj, kad jis buvęs širdin
giausias Lenkijos ir ikia.talikiš- 
kos bažnyčios draugas. Len
kai, pažįstantys savo tautos is
torijų, nenorfc praeiti tyliai ne
atidavę tinkamos pagarbos tam, 
kuris jų tautai pasidarbavo 500 
metų atgal.
Vytautas ir katalikų bažnyčia

Vytautas katalikų bažnyčiai 
irgi pasidarė didvyris. Kaiku- 
rie mano, kad su laiku Vati
kanas Vytautą paskelbs šven
tuoju. šitas spėjimas visgi turi 
pagrindo. Lietuvos katalikų 
bažnyčiai reikia nors vieno 
šventojo, kad butų grynai lie
tuvis, tada ikatalikiškos bažny
čios autoritetas Lietuvos tam
sioj liaudyje pasidarytų stip
resniu. Vytautas atrodo logiš
ku kandidatu į šventuosius — 
jo šventumas butų tampriai su
rištas ir su visa 
tos istorija. Tas 
vos kunigams; 
reikšmę numato

Chicagos 
“Draugas”, 
doje, cituoja kaipo labai svar
bią žinia iš Vatikane leidžiamo 
laikraščio “Jus Pontificium”, 
kad Vytautas Vatikanui pasi
daręs irgi labai giarbingu. Ra
šoma:

“Vytauto Didžiojo 500 me
lų mirties sukaktuvių minėji
mu ne vien lietuvių tauta susi
domėjo, bet ir ikiti pvisaulio kra
štai. Mums brangias sukaktu
ves mini ir Vatikanas.

“Jus Pontificium 
lūs IV, 1929. Tini 
lotvnu kalbi 
kano crganų 
įdėliais straipsnis 
Litluiana 
nalo redaktorius 
nio įdėtai Vytauto portretas 
so puslapio dydžio 
vyskupijos erekcinės 
tauto danacijos alkio 
Lietuvos žemėlapio, 
to vyslku pi jomis, 
mis vyskupų

Jeigu jie nesutiks, tada.1 jis ga
lėsiąs įtuos $3.00. sugrąžint iš 
savo kišeniaus.

Praėjus (kelioms dienoms pa
klausiau jo, kada šauksi tų su
si rinkimų. Atsakė, kad dau
giau jo netrubeliočiau, gavęs 
dolerį ir kvoterį.

žmogelis mano mane /priver
sti tylėti už dolerį.

> K. Klimas, 
Aukų rinkėjas.

Tyrinfėja lietuvaites mirties 
priežastį.

fe. A via*

Office Hemlock 0367, Res. GrovehilI 1680

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedrie 8»02

LAIVAKORTES

C ENTR Al?fANK
1 " ATRUSTCOMPANY 

lllONVest 35 ih Street
A State Bank • • • • AClearingHouscBank

nublukint 
Pakrantei

reikalauja

didumo pakeliai

S. Kirk & Co.
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Policistas gaus pats liu
dyti teisme

ŽINIOS avimo
i r resman 
sutvarkyt 
praktiką,

- gavęk

teisėjas į 
< sumanė 

eoną ją kreditavimo 
■kur policininkas pa- 
.<>»•<'■ in važiavimą, at-I« * • • • V. Z. i/U-.til >d4iPVIUl(l, tu-

Jetliviy jaunuomenei jsiųstlavo'kijltininką teisman pats
žinotina ncsircdvtfejmas.

Chicago Alt Institute 
gia ludustrial Art School 
monės meno mokyklą). 
Will. N. Pelouze pareiškė 
tos mokyklos tikslas bus 
lqti ir lavinti jaunus 
kiečius kad gal 
ra-is menininkai* 
Įvairiose sritys
nuesavių menininkų, kurie ga
lėtų kompetuoti su užsienių 
tautomis pramonės mene.

Col. 
kad 

auk- 
ameri-
rti ge- 

ir designeriais 
, ir išaugtų

Vyrai, auginsimės 
barzdas

Dėkite į šalį muilinyčias, pin- 
zclius, skustuvus ir žirkles, ir 
leiskite j tisų ūsams ir barz
doms pasireikšti įvairaus ilgu
mo, spalvos ir, fasono, paskel
bė Chicagos |b>arzdaskučių ir 
plaukakirpių atstovas Emil 
Rhode. Vyrai turi grįžli atg.il 
į dviračių ir kočkų gadynę, jei 
jie nenori pasilikti nuo mote
rų. Moterys yra priežastis barz
dų išnykimo, ir dabar jų gij- 
žimas prie ilgų dresių. traukia 
paskui savęs ir vyrų barzdhs.

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pirkite 

sau RADIO tik iš lietuviu ELEKT
ROS ir RADIO inžinierių Krautu
vės. Musų krautuvė yra vedama NE 
dėl parazitiško pelno, bet dėl patar
navimo žmonėms. Tik Įsivaizduokite 
sau — gražiausios RCA Radiolos —
— Radio ir Phonographas — ir dar 
pilnai įrengtos ir tik 139 doleriai. 
Mes esame užpirke pasaulio garsiau
sių Radio ir Radio su Gramafonais
— visus parduodame net už pus
dyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO

HOWARDBRUNSVVICK
SPARTON — FADA — 

BREMER — TULLEY
MAJESTIC ir kitokių Radio.

Dykai mechanikas per du metus.
'Gubas mainom cielus metus.
Pamatykit tuos Radios — persi

tikrinkite — Mokėkit net per cielus 
metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas pa
siūlymas. ,

Krautuvė atdara kas vakarą ir 
nedėliomis.

.‘1856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO. ILL.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street8

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magria-Screen

“Show of Shows”
Didžiausias veikalas

dalyvaujant
77 žvaigždėms ir 1,000 Holly- 

vvood gražiuolių ir šokėjų
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai---- *

Nauja Buveinė 
DE SOTO 6 ir 8 

Pardavimas ir Patarnavimas 
taipgi 

DUCO AUTO MALEVOJIMAS 
Abelnas automobilių taisymas. 
Fenderiai ir Bodies ištiesiami, 

sutaisomi ir uždedami 
Gage Park Motor 

Sales 
5625-27 So. Western Avė. 

Prospect 5669

Išbandyk 
ISuick ir Marquette 

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

rurbauk pareiškė žmogus 
teisme pasilieka nekaltas tol, 
kcl tik yna: rastas kaltu, ir tu
ri teisę susitikti liudininku^ akis 
akio. Policininkas areštavęs už 
greitą važiavimą, turi pats ai- i 
eiti teisman ik.dtinli; jis nega
les toliau pastatyti savo įga
liotinio poiskaityti teisme jo 
kaltinimo”. Jo nuomone, nusi
kaltęs už greitą važiavimą yra 
liek pat įstatymų laužytojas 
kaip ir bile kriminalistas. To
dėl 
su

policija ir elgtis turin'i kaip 
bile kitu nusikaltėliu.

Plėšikų sąžinė
liu seni plėšikai, F. Stone 
•McAuliffe, c.pvogė kokią taiir 

krautuvę, kur be kitko pagavo 
kelis čekius. Vienu čekiu ap
mokėjo savo bardą. Burdo šei
mininkas bekeikdamas čekį ta
po areštuotas ir apkaltintas plė
šimu. Suimti ir abu plėšikai, 
kurie pasisakė palys pasiduodą 
su tikslu išgelbėti nekaltą šei
mininką.

Bandito sužadėtuvės
Irxv. Greenberg, 5505 Jack- 

son blvd. drug-<štore tarnauto
jas buvo matyt verčiamas duo
ti savo merginai sužadėtuvių 
žiedą. Bet prieš tai jis pasam
dė banditus, kad tuo pat mo
mentu merginą užpultų ir api
plėštų, ką šiedu ir padarė, at
imdami žiedą ir merginos Par
kertą. Policijai pagavus, paaiš
kėjo, kad jaunikis buvo suta
ręs su banditais pasidalinti pel
nu, gautu pardavus jo mer
ginos fur-kotą. Žiedas buvęs 
vertas 10, centų.

Nužudytas “šventasis”
Vakar netoli Elm ir Town- 

send rasta užmuštas George 
Luchido, 33 m., kurs prisime- 
tęs “šventuoju”, “pranašu”, 
“gydė” durnius. Spėjama, kad 
ji nušovė kur nors jo apgau
tų ^tikinčiųjų”.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

iš-Burlington, Wis. — G. Waller, kuri jau 20-tu kartu tapo 
rinkta sveikatingumo asociacijos' pirmininke. ‘Ji yra 94 metų 

amžiaus

I Atlantic and Pacific Photo J

Rinkimų suktybiii bylą val
stybės gynėjas Swanson perda
vė i rankas asistento Charles 
C. Ofise. Svvanson paskelbė, kad 
yra apie 50,000 balsų f alsuotų, 
ir todėl jis norįs apginti Ame
rikos rinkimų garbę.

Illinois kelių darbai šiai va
sarai patidkti Springfielde to
kiu budu, kad valstybiniai ke
liai (highway) samdys 31,000 
darbininkų kelių taisymo sezo
nui per 1930 metus, ir sutar
ti kontraktai už $£759,345.79 
kelių statybai.

lindc.mi privačius aulo važiuo
tojus, .kaip už jų karų sudau
žymus.
sitarus su daugeliu taxi cab šo
f erių, h 
deniuose

Gengė prisipažino su-

ras, lai rosclandiečiai lutės 
progos 'pamatyt lošimų ir gra
žiai praleisti laiką ant tyro oro.

— Narbutas.

susirėmimas taip jau ir užsi
baigs, — lai jau, žinoma, ki
tas klausimas.

figūruotų

Cook County turas 
m. 
lai yra tamsuojamoji nuesavy- 

Heal csitalo yra $3,336,174,- 
asmeninės nuosavybės128

$693,002,684; gelžkelių $223 
613,602, ir c njtal stock $89 
179,000.

Uždaro nešvarias valgyklas 
ir krautuves arti mokyklų. Pe
rėjiu šeštadienį South Sidc 
daryta 9 valgyklos ir 
lidnaries.

ŠIANDIEN RISTYNfiS
šiandien vakare Marquctte 

Palik jiarapijos svetainėj įvyks 
dviejų kliubų ristynės. Rose- 
lando klitibo ristikai risis su 
l'niversal -kliuibo ristikais. Ta
čiau gal įdomiausia pora bus 
— Bancevičius su milžinu Ja
nuliu. Jai bus tikras Galijoto 
susirėmimas su Dovidu. Bet ar

karo.
vai. va-
— N.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
7b prašo Lietuvos Žmonės r 
taip pataria Lietuvos banla

uz- 
konfec-

Specaliai traukiniai 
•pą vykstantiems, kur<ie 
leivius tiesiai Į N.ew Yonko prie
plauką sėsli Į laivus, įvedami 
ant Chicago, Pennsylvania 
Bailroad nuo gegužės pradžios.

veš ke-

Art Institute steigia meno 
indusitrijos mokyklą ir tam tik
slui giavo dovanų $260,000. 
Dar žadama iš IKockefellerio 
fundacijos $100,000. (Mokykla 
turės tikslo auklėti Amerikai 
nuosavių menininkų.

SPORTAS
ROSELAND

Daktaras Rado Kas Geriausia 
Turint. Sukietėjimą Žmonėms

31,000 užmuštų automobiliais 
per pereitus metus visoje Ame
rikoj. Tai yra 10% daugiau 
kaip 1928 m. Patirta, kiad dau
giausia nelaimių padaro priva
čiai įautomobilių važiuotojai. 
Trys •ketvirtadaliai Amerikos 
miestų rodo užmušimų skaičių 
didėjant. Tik trokų draiveriai 
rodo mažesnį užmušimų skai
čių. Žadama imtis griežtų prie
menių privačiams automobilių 
važiuotojams sudrausti.

Automobiliu raketerių gengė 
areštuota; 4 gengsteriai pagau
ti ir dar 4 ieškomi. Jie buvo 
pratftėję žygi, ^'melagingai kab-

Golden Slariečių beisbolo 
jauktai jau prisirengęs beisbo
lo sezonui. Ateinantį netlėldie- 
ni, balandžio 27 d., bus pirmas 
pasirodymas prie 95 St. ir Mi- 
chigan Avė. Loš beisbolą su 
Koselando Vyčių jauktu. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Kad tik oras pasitaikytų ge

Garsinkitės ‘N-nose’

Kaipo šeimininio daktaro 
Monticello, Illinois, Dr. Cald- 
well praktika apėmė visą žmo
gaus kūną, o ne kurią mažą jo 
dalį. Daugiau kaip pusė jo “pa
šaukimų” buvo pas moteris, 
vaikus. Jie daugiau už kitus 
serga. Bet jų ligos tankiausia 
būna menko pobūdžio, — šal
čiai, karščiavimas, galvos skau
dėjimas, aitrumas — ir visos 
jos pirmiausia reikalauja pilno 
vidurių išvalymo. Jų viduriai 
sukietėję.

Per 47 metus Dr. Caldwell 
praktikos, jis rado didelio to
kiuose atsitikimuose pasiseki
mo su savo palties receptu, už- 
veriančiu paprastas liuosuojan- 
čias žoles su pepsinu. 1892 m. 
jis nutarė šią formulą panau
doti gaminimui vaistų, žinomų 
kaipo Dr. Caldwell Syrup Pepsin 
ir tais metais jo receptas pirmą 
kartą buvo paleistas marke,tan.

Preparątas tuojaus susilaukė 
didelio pasisekimo aptiekose, 
kaip kad jis pirmiau buvo sėk
mingas Dr. Caldwell privatinėj 
praktikoj. Dabar jau trečia 
gentkartė jį vartoja. Savo vai
kams jį duoda motinos, kuribs 
pirmiau buvo duodamos savo 
motinų. Kiekvieną darbo die
nos sekundą kas-nors kur nors 
eina į aptieką jų nusipirkti. Mi- 
lionai bonkų Dr. CaldweH’s

2^ ^3.
AT AGE 83

Syrup Pepsin yra suvartojama 
kiekvienais metais.

Jo didelis pasisekimas yra 
paremtas ant jo vertės, ant 
pakartotino pirkimo, ant vieno 
patenkinto vartotojo patarimo 
kitam. Yra tūkstančiai namų 
šioje šalyje, kurie niekad’ nebū
na be bonkos Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin ir mes turime 
daugelį šimtų laiškų nuo dėkin
gų žmonių pranešančių mums, 
kad jis jiems pagelbėjo, kuomet 
kiti visi nedavė pasekmių. Kiek
viena aptieka pardavinėja Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin.

White Sox
Baltistikos mokslas vėl suse

kė užmušimo kaltininkus. Areš
tuoti trys vaikėzai, susekti kal
tais nušovimo automobilių par
davėjo Wolfo. Tai pavyko pa
tirti pagal kulkų rastų nužu
dytame Wolfo kūne.

Lietuvių Valanda
Iš Radio W-0-R-D

Stoties
202 Metrų — 1480 Kilocycles

NEDĖLIOJ

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracvse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai j 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu-' 
rejo konstipaciją, aš bandžiau
duoti ricinos aliejaus, bet jo j mon
neišlaikydavo. Musų daktaras liUlBndZlO H U»9 U3U 
patarė man pabandyti Flet- 
chcr’s Castoria, kadangi ji y-; 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano ru- Prasidės su orkestrą ir bus įvairių 
pėsčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

Lygiai nuo 2 iki 3:45 *val. po pietų 
Chicago daylight saving time 
Programas bus labai įdomus.

gražių giesmių
Kalbės

B. Kardelis
Temoje:

Tikrosios Bažnyčios 
Pamatas

ir bus dviejų pasikalbėjimas.
Po išklausymo malonėkite pranešti 

savo įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:
W-0-R-D STUDIO, 
Ui E. Pearson St. 

Chicago, III.

Draugystė Teisybės Mylėtojų Rengia

Rožinį Balių
Nedėlioj, Baladžio 27 d., 1930 m.

Lietuviu Auditorijoj,
3133 8*0. Hmlst/cd St. Pradžia 6:30 vai. vukare

Įžanga 50 c. ypatai

Visi yra kviečiami be skirtumo' dalyvauti, nes bus įvairus 
šokiai ir kitokių pramogų prie geros muzikos. Visi neda
riai, kurie atvyks Į šj balių, bus priimami i draugystę be 
jokio įstojimo mokesties. Taipgi tą vakarį rožės bus duo
damos kiekvienam už dyką. Kviečia visus rengimo '

. KOMISIJA.

Willys-Overland, Ine
skelbia paskyrimą

WHITE SOX MOTOR 
SALES 

autorizuotais pardavėjais

ffliippet
F0UR<w$IX

WILLYS

and
WIU.YS»
KltlICHT

SIXES

Motor Sales

WILLYS-OVERLAND, Ine. ir Thomas J. Hay, Ine, 
Distributorius, su džiaugsmu paskelbia paskirimą 
White Sox Motor Sales kaipo autorizuotą pardavėjų 

Whippet Four ir Six, Willys Six ir Willys-Knight Sixes.

Savininkas ir vedėjas šios kompanijos yra S. Rumchaks, 
kuris nėra reikalingas pristatymo automobilistams tos 
apielinkės, kuriai jo kompanija tarnaus. Per daugelį metų 
jis užsiėmė bizniu Chicagos South Sidėj ir įgijo visų ger
biamą vardą už jo teisingumą ir gerą patarnavimą. Jis 
kiekviename atsitikime už dolerį davė savo kostumieriams 
pilną dolerto vertę.

Prie p. Rumchaks prisidėjęs yra A. Jankaitis^ kuris 
jau per daugelį metų yra susirišęs su automobilių bizniu 
ir kuris kviečia savo skaitlingus draugus ir buvusius 
kostumierius aplankyti jį jo naujojoj vietoj.

Bus palaikomas pilnas pardavimo, taisymo ir dalių pa
tarnavimas moderniškai ir gerai įrengtoj patogioj vietoj, 
kas užtikrina dabartiniams ir busiantiems Willys-Oyer- 
land išdirbinių savininkams visuomet ir kiekvienu laiku 
greitą ir gerą patarnavimą.

White Sox Motor Sales kviečia jus į jų formalį atida
rymą ir specialę parodą vėliausių modelių Willys-Over- 
land gerųjų automobilių, kuri tęsis visą savaitę,prade
dant nuo šeštadienio, balandžio 26 d.

WILLYS-OVERLAND, Ine., Toledo, Ohio.

Formalią Atidarymas 

WHITE SOX MOTOR SALES 
Vieną savaitę pradedant 

ŠEŠTADIENY, 
Balandžio 26, 1930 

614 West 35th Street
Telefonai Yards 0699 ir Boulevard 8612



Penktadienis, ba!. 25, 1930

CHICJIO 
ŽINIOS

Vedybos su revolverio 
pagelba

Ką tik atėjo į Chicagos Cir
cuit Couint jaunas vyras Smith, 
su prašymu dubti jam divor- 
sų, nes tapęs apŽcnydintas su 
fevolverio pagelba. Atsitikę tai 
taip: Smith kažkaip ten pasi
pažino su kokia tai Jennie, 18 
melų. Greit po to Jennie at
ėjo pas Smith vedina kokiu 
tai iki tu* jaunu vyru, Frank (Il
gei, kurs be jokių tolimesnių 
cetremonijų pšisieme revolvėrj, 
ir pareiškė, kad jis dabar tu
ri Smith su Jennie apvesdinti. 
Ir taip Orgel laikydamas revol
verį kišenių} nusivedė abudu 
jaunikius pas klerką ir pas ku
nigą, ir ceremonijas atlikus pats 
pasišalino. Mylėkitės ir daugin
kitės. Dabar Smith apsidrąsi
nęs pasakęs, girdi, Jennie, aš 
tavęs nemyliu. “Na, tai aš va
žiuosiu į Pittsburgh,” atsakiu
si jo pati, ir išvažiavusi.

slui jie pagavo jauną 14 metų 
mergaitę, čigoniukę, Bose Ni- 
c holas, pargabeno į “palocių”, 
uždare į “kalėjimą” ir liepė 
5 dienas gyventi su “kunigaikš
čiu”, kad patapus “prineesa”. 
Po to mergaitė tapo priversti
nai apvesdinta. Bet karališkas 
stonas mergaitei labai nepati
ko, ir jos tėvui taip pat. Tad 
tėvas Nicholas pakėlė revoliu
ciją ir įsviedė plytą pro kara
liaus rūmų langą. Dalykas pa
teko įteisinau, ir karaliai pate
ko kalėjimai!, ir dabar felony 
teisme riša.

Paskaitos Gamtos Isto 
jos Muziejuj

šešios lekcijos bus duotos per 
WLS radio stotį trečiadieniais 
vakarais, 7:30. Bus kalbama 
apie “Kelionės ir tyrinėjimai 
po Tibetu”, “Chicaigos apylin
kių laulkinės getles”, “Kų gam- 
Iįninkąs daro muziejuj”, “Ka
da sloniai ganėsi po Chicagos 
apylinkes” ir “Primityvūs gen
tys Viakarų Afrikoj”.

Lekcijos tik Field Musėum, 
Gamtos Istorijos skyriuj įvyks 
su ateinančia savąite: gegužės 
3 d. 11 vai. ryto apie žuvis ir 
žvejojimo (prietaisus ir po piet 
3 vai. (apie Japonų mena. To
mis pat valandomis: ęntradie* 
nį “skclietonai” ir “Egyptas”, 
trečiadieni “Afrikos gyvuliai” 
ir “Oriento laipdarai”; ketvirta
dienį vadžiojimai po parodas; 
penktadienį “Eskimosų menas” 
ir “Priešistoriniai gyvuliai”.

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai įvairus Gydytojai

Lietuves Akušerės Graboriai

Statykite savo gerovei

Perdaug aliejaus Chi
cagos upėje

Žmonės vaikšciotLuni Michi- 
gan Avė. tiltu pastebėjo, kai I 
vandens paviršiu perdaug alie
jaus tyliuoju. Buvo pranešta 
miesto inžinieriui Gayton. In
žinierius Gayton sako, kad alie
jus esąs tiksliai ar netiksliai 
leidžiamas iš požeminės alie
jaus linijos. Bet iš kurios vie
tos, — dar nesurasta.

Kriminalų sumažė
jo 40%

Chicagoj šiais metais buvo 
plėšimų: sausio mėn. 927, va
sario mėn. 673, kovo mėji. 553. 
Vagysčių buvo: sausio mėn. 
404, vasario mėn^J^ki^lr kovo 
mėn. 185. Nuo vasariif 8 d. Ti- 
gi balandžio 20 d. padaryta 
30,705 suareštavimai, rasta 393 
uždarytos šaudyklės, pasiųsta 
11,983 detektyvų biuran ir ra
sta 3,016 su senais rekordais.

Patirta, kad policijai pradė
jus labai akylai daboti gatvei 
nuo plėšimų, dabar vagyšiai la
biau pradėjo landyti i namus.

i Chicago Rapid Tranšit Co. — 
“L.”, North Shore Line, South Shore 
Line ir Chicago, Aurora & Elgin 
elektrikinįai geležinkeliai veda kam
panija “Statykitčs savo gerovei”. 
Tikimasi, kad ši kampanija daugeli 
žmonių paakstins statytis n&mus ir 
tuo duoti darbą bedarbiams.

Geležinkeliai iš to pelno neturi, 
nes jie neturi ką parduoti. Jie vien 
nori pasitarnauti žmonėms.

Dabartiniu laiku iš 110,000 kar- 
penterių, mūrininkų, pluinberių ir ki
tų namų statybos darbininkų, 75,000 
yra be darbo. O kai jie nedirba, 
tai taipjau nedirba statybos medžia
gų, architektoriu, real estate ir kitų 
su statyba surištų pramonių darbi
ninkai. Elektrikiniai geležinkeliai 
bando pertikrinti žmones, kad dabar 
geriausias yra laikas statyti na
mus, nes medžiagos ir darbininkai 

I yra pigus ir gal niekad statymas 
nebus tiek pigus, kaip dabar. Net 
ir namo pataisomas duos darbo ki
tiems darbininkams, o nuo to bus 
geriau ir visiems kitiems bizniams. 
Jeigu miestas pradėtų statybos dar
bus, tai bematant sųgryštų geresni 
laikai.

Užtikrintų geresnius laikus
Pasak geležinkelių greičiausias bū

das užtikrinti geresnius laikus yra. 
kad miesto taryba skubiai išrištų 
gatvekarių klausimą ir priimtų 
“traction ordinance” ir kad piliečiai 
įą priimtų referendumu — visuotinu 
balsavimu. *

Tas priėmimas reikštų tai, kad 
$300,000,000 butų išleista konstruk
cijai ir algoms darbininkams. Ka
dangi tie pinigai turėtų būti išlei
sti laike 10 metui tai reiškia, kad 
kasmet butų išleidžiama po $30,000,- 
000. Tai pagerintų darbo sąlygas ir 
užtikrintų gerovę per daugelį metu. 
Tai butų pradžią, nes pratęsiant 
transportacijos sistema kartu eitų ir 
statyba visur kitur. Niekurie ap
skaičiuoja, kad dėl tos priežasties 
kasmet pasistatytų namų už $100.- 
000,000. Reikia tik, kad reikalingi 
patvarkymai butų priimti kuogrei- 
čiausia.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL. 

—-O- 
■u 
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J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Ganai 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persanidome ąuto,mobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
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 va!, po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų,
senas žaizdas, ligas rectal

Ofiso Telefonas Virrlnla 0030 
Bes. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

na. Namą ofisai North Slde 
8413 Franklin Blvd.

Valandoi 8:80 Iki 9:80 vakaro
■ ■ O-—'--

*

J)r. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banku

1800 So. Ashland Avė.

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sažininftaa ir ne
brangus todėl, kad ne
turime iSlaidu užlai
kymui skyrių.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj najral autartl
------------ O------------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4198 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 10 

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

---------- o-......- —

-------o-------
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET
Tel. Canal 1713-0241

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 dieną

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

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Advokatai
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.

Lietuviai Gydytojai

Namų karas čigonų 
karalystėj

Sukilėlis Įmetė plytą į kara
liaus rūmus pro langą

Ką tik likviduotas . ci
vilis 'karas So. Halsted čigonų 
karalystėj. Karalius 'line Bim
bo, kurs gyvena savo “rūmuo
se” 417 So. Halstęd street, tū
li jau paaugusį “sosto įpėdi
ni, kunigaikštį” Petrą Bimbo, 
kuriam nori perleisti “dinasti
ją”. Bet dinastijai tęsti reika
linga karalienės, ^ai ir suma
nė karalius Bimbo su įpėdiniu 
Petru gauti karalienę. Tam tik

URŠULĖ MILKINIENĖ’ 
po tėvais Kudulaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 d., 3:30 vai. po 
piet, 1930 m., sulaukus 46 me
tų amžiaus. Gimus Šiaulių ap
skrity, Meškuičių parap., Bary- 
sių kaime. Amerikoj išgyveno 
29 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Stanislovą, duk
terį Marijoną, žentą Raymond 
Kogųt, ir anūką Raymond Ko- 
gut, Jr., dvi seseris — Emili
ją Lečkauskienę ir Antaniną 
Kazakauskienę ir švogeri An
taną ir gimines, o Lietuvoj tė
velį ir broli. Kurias pašarvotas 
randasi 2951 W. 39th St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
balandžio 26 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o *iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Uršulės Milkinie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Duktė, Žentas, Anūkas, 
Seserys, švogeris • ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

JONAS

SHEPUTAITE 
su šiuo pasauliu 
dieną, 3:07 vai.

KOTRYNA
Persiskyrė 

balandžio 22 
po piet, 1930 m., sulaukus 18 
metų amžiaus. A. a. Kotryna 
gimus Chicagoj. Paliko didelia
me nuliudime motiną Stanisla
vą, po tėvais Nevardauskaite, 
tėvą Jokimą, pusbrolį Juozapą, 
ciocę Pauliną Pinienę. du dė
des — Antaną Nevardauską ir 
Baltramiejų Šeputį, ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 9035 
S. Greenvvood Avė.

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

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

Nubudę liekame ,
Tėvai, Pusbrolis, Ciocę, 

Dėdes ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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

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

-------- o- . ; ...

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS ' 
127 N. Dearboln St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

' CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 78681646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct,

Telefonas
Boulevard 5203

I

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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------

• ' X 1

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

(TAMOŠAITIS’) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI n

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.

MARIJONA 
DAMBRAUSKIENĖ 

po tčvaįs Manturevičaitč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 7:45 va
landą vakaro, 1930 m., sulau
kus 52 m. amžiaus, gimus Ma- 
rjampolės apskr Starapolės 
parap.^ Alksnių kaime. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Mar- 
cijoną, brolį Mykolą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 121 
E. lOlth PI., Roseland.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Visų šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Dam
brauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

VVILTRAKIS
su šiuo pasauliu 
dieną, 4 valandą 

., sulaukęs 57 
gimęs Griška-

Persiskyrė 
balandžio 23 
po piet, 1930 m 
metų amžiaus, 
budžio kaime, Sintautų parap.,
šakių apskr. Amerikoj išgyve
no 40 metų. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Elzbietą, pen
kis sūnūs — Juozapą, Joną, 
Dr. Jurgi. Edvardą ir I^oną, 
švogeri kun. Jonaitį, brolį 
Franciškų; Lietuvoj: dvi sese
ris, ir švogeri Motiejų An- 
driuškaitį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1330 W. Washington 

į Blvd.
Laidotuvės įvyks subatoj, ba

landžio 26 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų į St. M ei parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į 
IIolv Sepulchre kapines.

Visi A. A. Jono Wiltrakio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,.

Nubudę liekame.
Moteris, Simai, švogeris 
ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, 'l'.elcfonas 
Boulevard 5203.

Telefonas
Cicero 8724

Chas
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 £outh' Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAQO, ILL.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Įvairus Gydytojai

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.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee A?enue

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

Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

-------O>—

M. John Kuchinskas

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038 
__ i-----------------------

Akių Gydytojai

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. 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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shpre 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 297§ 

Namų Tel. Hyde Park 3395 - O‘ —■

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

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

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

TeL Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathennia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo JO iki 12,
Rez. Telephone Plaza 3202

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 639.0 Vai. 9-.. 4
Rezidencija GI >8 S. Taln.an Av.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

žmonės atsiduria pavojuj ne
tekti darbo. Tas faktas ir ver
čia ne tik moteris, bet ir vy- 
irus eiti dažytis plaukus ir slėp
ti senumo kvieslius, GaUbut dlar 
jei kokia, xjazz-iban<linis kapi
talizmas greit privers ir vyrus

Chicagos Lietuvių Socialistų S-gos 
Chicagos Centralinės kuopos susi
rinkimas įvyks subatoj, bal. 26 d.. 
7:30 v. v., Meldažio svet., 2244 W. 
23 PI. Drg.-P. Grigaitis duos pra
nešimą tam tikrais dienos klausi
mais.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Į

Al Capone tvarko savo 
‘‘valstybę”

riotis. Viskas galima kovoje už 
bu v j.

dienos klausi- 
Vėliau eis diskusijos. Turėsi

me apkalbėti ir kai kuriuos svarbes
nius klausimus. Kviečiami ir nauji 
nariai įstoti j šią LSS. kuopą.

Sekretorius.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

Miscelianeous
Įvairna_____

Furnished Rooms

Amerikos “hot dogs” 
istorija ■ — ■ > . .. -

“Ali for Al 
i) Finansinė 

sistema, pakankama 
reikalams užtepti ir 
kaip ibile kurios mo- 
korporacijos.

Išgauta žinių, kad ką tik su
darytasis Chicaigos gengsterių 
sindikatas žada savo darbą vy
styti šiuo planu: 1) Politinė 
“entete” (vienybė), kurios tik
slas bus kenkti refornierių 
stangoms; 2) Ginkluota apsau
ga, kurią rūpins Capone-Aiello 
sindikatas obaisiu 
and Al for AH”; 
atskaitos 
visokiems 
pastatyta, 
derniškos

Biznis bus pradėtas arklių ir 
šunų lenktynėmis apie gegu
žės 1 d. Gengsterių sindikato 
knygvedžiai įturės būti pilnai 
patikimi ir gengsterių sindikai- 
to nariai. — Įdomiausia “re
forma”, tai savos policijos si
stema, taip vadinama “Capone- 
Aiello Exeeution and Transpor
tation l’nit”, reiškia, — trans- 
poirtacija vadinsis išvogimas ir 
išvežimas už miesto pavojingai 
gengei asmenų, ir ekzekucija, 
— jų nugalabijimas.

Sindikatas ti'kisi daryti mi- 
lionus dolerių pelno. Pelnas bus 
skirstomas: 40% sindikato naur- 
dad, o 60% 
tepimams, 
kreipiama 
kimus.

Skaitant
nebežinai, žmogus, kas čia de
dasi. Po akimis organizuojasi 
banditų “vaLstyhė”, ir spauda 
repontuoja tartum paprasčiau
sius dienos reikalus.

nelojan-

šimtme-
‘Geisda-

knygvedžiams ir pa- 
Svarbiausia

Į politikierių

tokias žinias,

domū 
papili

tikrai

Ilot degs (karšti šunės), A- 
morikoj yra jau valgomi ma
žiausia 3 ar ir 4 tūkstančiai 
metų, pasak Fickl Museum gam
tos istoriko p. I. Tompsono. 
.Jie, beabejo, buvo visai ne to
ki, ikaip dabar valgome kiek
viename parke ar gatvės kam
pe.

“Mayas”, Aztekai imįionai ir 
Kubos salos vietiniai gyvento
jai augindavo šunes dideliuo
se skaitliuose medžioklės, au- 
kavimo ir maisto tikslams. Tai 
buvo 'tami tikra riebių, 
čių šunų veislė.

Dar septynioliktame 
tyje kai kas aprašo:
mi vaikų jie (vietiniai) aukoja 
šunes; jie* augina šunes valgy
mui, dygiai kaip musų šalies 
gyventojai kralikus; tie šunės 
negali loti ir turi snukius kaip 
lapių. Laikoma daugvlbės kalių 
tvartuose, o šunų laiko tik tiek, 
kiek pas mus avinų. Paskirtus 
maistui šunes peni, ir penimi 
jie stebėtinai patampa riebus.”

Šunes indtionai mėgo ir po 
mirties, nes mirus indionui, vi
sada buvo su juo laidojamas 
ir jo mylimasis šuo. Net die
vai mėgdavo šunes valdyti, nes 
jiems daugiausia buvo šunės 
aukaujami.

Biznis verčia vyrus eiti 
į beauty shops

Chicagoj yra viso 2(MX) įvai
rių grožės įstaigų (beauty 
shops) i kurias vien moterys 
kasmet suneša po $35,000,000 
pelno! šiomis dienomis vienas 
to biznio žinovas paskelbė, kad 
ir vyrai kas kart skaitlingiau 
pradeda lankytis į tas buvu
sias vien tik, moterų įstaigas. 
Profesija ir, kas svarbiausia, 
biznis, to reikalauja.

Pradėjus brokyti sentelčju- 
siths tarnautojus, pradedą žilti

Nepaprastai tiksli 
myba

ga-

Paskiausioji 
tinka

Gillette geležte 
pirmąjai britvai.

pilnai

Fahey, vice-prezidentasFrank J.
ir generalinis manažeris Gillette Sa- 
fety Razor Co., turėjo nepaprastą pri
tyrimą. Jis laiko sąvo seife paga
mintą pirmąją Gillette britvą — 
saugųjį skustuvą, kuri buvo padirbta 
dėl King C. Gillette, 1901 metais. 
Prieš pats išleisiant marketan nau
jąsias Gillette britvas ir geležtes, 
Fahey pasiėmė pirmąją pagamintą 
britvą ir įsidėjęs paskiausia paga
mintą geležtę kuopuikiausia nusisku
to. Per tą laiką kompanija pagami
no 115,000,000 britvų ir 5,000,000,- 
000 geležčių, bet gamyba buvo tiek 
tiksli, kad paskutinė pagaminta ge
ležtė pilnai tiko pirmąjai pagamintai 
britvai.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Balandžio 24 ir 25

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Hell’s Heroes”
Sujudinantis veikalas

Dalyvaujant
Charles Bickford, Raymond

Hatiton, Fred Kohler
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

“Voice of Hollywood”
Kalbanti komedija

“Trouble for two”
Kalbančios žinios. .

“LIETUVA IKI VYTAUTO 
MIRTIES”

Tema žingeidžios istorinės lekci
jos, kurią skaitys JUĄZAS 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.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
D. L. K. Vytauto 500 metų Jubi- 

lejaus apvaikščiojimo visuotinas su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, 25-tą d. 
balandžio, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 S, 
Halsted St.

Gerbiami atstovai, draugijų, kliu- 
bų ir kuopų viršininkai, taipgi cho
rų ir centraliniu organizacijų atsto
vai arba viršininkai, malonėkite pri
būti, nes šis susirinkimas labai svar
bus, nes įnešimai duoti ant paskuti
nio mitingo, kuris įvyko 28 d: kovo 
ir kuriame dalyvavo atstovai iš 21 
draugijos, reikės šiame susirinkime 
galutinai apsvarstyti ir užtvirtinti.

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte.

J. Balčiūnas, T. Janulis 
ir M. Kadziauskas
Pakvietimu komisija

Teisybės Mylėtojų Draugystė ren
gia Rožinį Baliu, nedėlioj, balandžio 
27 d., .1930 m. Lietuviu Auditorijoj. 
3133 So. Halsted St., pradžia 6:30 
vai. vak. Svečiai atsilankiusieji ant 
musų Baliaus bus priimami į drau
gystę dykai. Kviečia Komitetas.

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintoji^. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery
63 S. Grove Av.,

- Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghta — išradimai vi- 
•okloa rųUea.

B. PELECHOWICZ
2800 W. Chicaco Ava.

Bninawlck 7187
-----—O--------

o-——.•
Tel. Republic 5099 

ANGLYS IR MEDŽIAI 
ALEX ALESAUSKAS

AND SON
MOTOR EXPRB!sS 

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

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

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

PRANEŠIMAI

-—o— —
10% PIGIAU UZ VISĄ DARB4 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogūs visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463 

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

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

Tel Brunswick 9131
.o-----

I I

So. Chicago, Ml. Linksmas balius 
ir šokiai, rengia Draugystė Šv. Izi
doriaus Artojo, subatoj, balandžio 26 
d., 1930, K. Daniuno svetainėje, 8756 
Houston Avė., So. Chicago, III. Pra
džia 6:30 vai. vak., įžanga 50c. ypa- 
tai. Kviečiame visus lietuvius atsi
lankyti, pasišokti prie geros
zikos. Bus įteikta dovana nariams 
garbės ženklas. Norintieji prisira
šyti į draugystę, instojimas vienas 
doleris. Kviečia visus atsilankyti

Komitetas.

mu-

Amer. Liet. Daktarų Dr-jos pa
skutinis susirinkimas prieš vasarini 
dyklaikį atsibus penktadieny, bal. 
25 d., 8:30 vai. vak., Universal State 
Bank Klube, 814 W. 33rd St.

Meldžiame nesivėlųoti, nes yra la
bai svambus reikalai laukiantys ga
lutinio išsprendimo.

Dr. A. L. Graičunas, sek r.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus penktadienyje, balandžio 25 d.. 
“Naujienose”. Pradžia 8 v. v. Senie
ji ir jaunieji Dramatiško Ratelio na
riai nuoširdžiai kviečiami susirinkti. 
Turime aptarti sekamo* sezono dar
buotę. —V. Pačkaus’kas.

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 LOCKPORTO MIESTO 
ir prie gero kelio. Kieme gra
žus medžiai, ž^mė derlinga 
ir tinkama daržui. Netoli nuo 
dirbtuvių, kurios nuolat dir
ba ir moka geras algas. Ra
mi vieta, tyras, sveikas oras. 
Parsiduoda už $4100,
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.

ver-

M. ROZENSKI
6542 S. Westem Avė

Chicago, III.
Tel. Prospęct 2102

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aS apst
irusiu Jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yragalutino iSegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20

1 po

———1 I ■ ...................... ..........................................

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.

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales 
4492 Archer Avė.

A. KASIULIS, savininkas

BRIDGEPORT 
PAINTNGCO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. lįsa. Hemlock 1292

T

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO
—O------

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stopą 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelna taisymų. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3158 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paakoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių Jr 
mūrinių, namų. Komisas tik

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

-------Ou—

PRANEŠIMAS

T

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

2%.

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

■ kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

-----o-----

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 . .

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

b

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ąvt,

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

F. Selerponavičius
504 W. 88rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

KAMBARYS rendon vaikinams, 
be valgio. Stanley Juraits, 2901 W. 
64th St. Tel. Hemlock 6413.

FURNISED Room reridon vie
nam vyrui su valgiu ar be valgio. 
2154 W. 23 St. Roosevelt 8128.

For Rent

Miscelianeous for bale
PASIRENDUO.JA 3 Šviesus, šva

rus kambariai, $15 i mėnesį; elekt
ra, gasas, toiletas. 913 W. 20th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DVI 5 kambarių murinės 
bungalows ir viena 6 kambarių 
•rezidencija 
sirenduoja

parsiduoda ar pa- 
— arba mainysiu.

Tel. Beverly 2198
T--" O — ■

PARDAVIMUI geras šiokeisas ir 
National registeris, tinkąs bet ko- 
kiam bizniui; taipgi bizniavas lotas 
pardavimui. Savininkas, 3808 So. 
Lowe Avė. Tel. Blvd. 6502.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI PIGIAI

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU bile kokio darbo. Esu 
plovęs indus ręstauracijoj ir dirbęs 
bučeroėje. Neseniai atvykęs esu iš 
Lietuvos, neturiu draugų nei pažįs
tamų. Vladas Macaitis, 3144 So. 
Auburn Avė., 1 lubos iš fronto.

Delicatessen, Saldainių ir Ice 
Cream Sankrova. 8 kambariai 
pagyvenimui užpakaly.

3956 So. Westem Avė.
----- o——

i

Help VYanted—Malė
___ Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs porteris 
lunch ruimį.

936 W. 14th St.

REIKALINGAS nevedęs, blaivas, 
pastovus darbininkas dirbti už peč- 
kurj pirtyje, 14th St. Bath House, 
908-10 W. 14 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

IEŠKAU moteries prie lengvo na
mų darbo. Valgis, guolis ir pri
mokėsiu . Geri namai. Vaikai di
deli. 5319 So. Nottingham Avė. Tel. 
Heinlock 4676.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1683 Milwaukee Avė.

FORDS—FORDS
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

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

*• ____ : :.... ........... $395

$495
$335

Late
1929 
1929

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 -----  $895
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. 

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

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 irengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

KAS TURITE lotą, arba bile ko
kį biznį mainyt ant 1930 Peerless au- 
tomobiliaus 5 pasažierių, visai mažai 
vartotas, šaukite Tel. Yards 6751, 
vakarais Boulevard 0127.

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

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

TURIU tuojaus parduoti gražų 
frieze parlor setą, 2 Wilson kaurus, 
riešuto m. valgomojo kamb. setą, 
lovas, Onyx lempas ir viską kitką. 
Parduosiu atskirai. Turi būti išpar
duota prieš vidurnaktį gegužės 1 d. 
Vartota ne daugiau kaip 8 savaites. 
Atsineškite pinigus. 3038 W. 62nd 
St.

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

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

PARDAVIMUI grosemė, pigiai. 
Geras biznis, geroj apielinkėj. Pigi 
renda. 1820 Cfinalport Avė. 

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

RESTAURANTAS parsiduoda, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Pagyve
nimui ruimai ant vietos. 716 W. 
22nd St.

o

GROSERNfi ir delicatessen, senai 
įsteigtą, pelninga vieta. Parduos už 
geriausį cash pasiūlymą. Savininkas 
pasitraukia iš biznio. 5406 Went- 
worth Avė.

o

PARSIDUODA labai pigiai kriau- 
čiaus Storas. Kreipkitės 3437 Wallace 
St.

■a

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

.. n-— ■

PARSIDUODA grosemė, su furni- 
šiais., Iš priežasties — išvažiuoju į 
Lietuvą. 4629 So. Paulina St

CEMENTO BLAKSŲ BIZNIO 
visos mašinos, formos ir kiti įran
kiai verti $9000, parsiduoda už 
$5,000; įmokėti $1,000 cash, už kitus 
priimtų lotus arba lengvais 
kėjimais.

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St.

«. Tel. Roosevelt 8500

išmo-

RESTAURANTAS* parsiduoda prie 
dirbtuvių, kaina prieinama, 1703 
Canal St.

KRIAUČIŲ, valymo ir dažfrno ša- 
pa parsiduoda pigiai iš priežasties, 
važiuoju į Lietuvą. 3143 W. 59 St.

RESTAURANTAS ir Lunch Room 
ant pardavimo ir 13 ruimų dėl pa
gyvenimo. Biznis seniai išdirbtas, 
arba mainysiu ant automobilio, 1715 
So. Canal St.

EXTRA BARGENAS. Parsiduo
da groseraė ir bučemė, biznis geras, 
fixturiai nauji, ant kampo, labai ge
roj vietoj. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą. 2631 W. 39th Place.

IŠVAŽIUOJU tėvynėn. Pigiai 
parduosiu namą su saldainių štoru. 
Vertas $11,000, parduosiu už $9,500. 
Arba parduosiu vien saldainių Sto
rą. 5Š42 Archer Avė., tel. Hemlock 
2506.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 40 akerių farma 
Michigan valstijoj lietuvių kolonijoj, 
žemė gera, yra visi geri budinkai. 
Parsiduoda pigiai. Joseph Gudelis 
1639 Girard St., Chicago, III.

240 AKERIŲ, 2 mylios nuo 
Woodstock. Naujas vištininkas, 
talpinąs 1.000 vištų. Geros trio- 
bos. 500 akrų miško. Bargenak. 
M. H. Detrick, 140 S. Dearborn 
St. Tel. Central 5013.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambarių mūrinė cottage užpaka- 

neša 
Rei-

ly. Pusantro loto. Rendos
$100 į mėnesį. I>abai pigiai,
kia pamatyti, kad įvertinti.

3055 V(. 51 st St 
Tel. Prospęct 1641

NAUJI austos rųšies 2 flatai, ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por
ėtai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dyiejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. % 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 
PRADŽIA.

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

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow at flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

-------O—

NAUJA 6 kambarių mūrinė bun- 
galow, tile maudynė, elektrikinis re- 
frigeratorius. 8328 Merrill Avė., tel. 
Triangle 8858. . ... o...... 1 ■

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.
8114 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. N^ra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd ,moxtgage ir p^rupinam 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 modęrniškai įrengtas, su 
garo šilumą 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.

PARDAVIMUI '4 flatų na
mas su štoru, ice cream parlor. 
Greitam pardavimui nebrangiai. 
Savininkas važiuoja Lietuvon. 
Arba mainysiu ant mažo namu
ko. 4559 So. Washtenaw Avė.

PASTEBĖTINAS BARGENAS
6 kambarių rezidencija; ga

ru šildoma; elektra, naujas 
plumbingas; kampinis lotas; 
gatvė ištaisyta; $300, cash, $45 
į menetfį.

Savininkas,
1214 W, 74th Place, 
tel. Wentworth 0286

1) 5 kambarių jnedinis namas, 7 
metu senumo, gerai užlaikytas. 
50x123 lotas, daržinė, viskas parsi
duoda tik už $2,800; vieta prie 107 
ir Kedzie.

2) 5 kamb. senas medinis name
lis, lotas 62x130, vištininkas ir bar- 
nė — parsiduoda už $2,500, vieta 
netoli Archer ir Newland Avė.

3) 4 ir 3 kamb. namas ant apmu- 
ritų postų, aukštas beismantas. lotas 
50x125, ant Archer Avė., netoli So. 
Oak Park Avė. Kaina $5,000, lotas 
vertas virš $3,000.

4) 6 kamb. muro namas, karštu 
vandeniu apšildomas, 9 pėdų geras 
cementuotas beismantas, dideli ir 
gerai užlaikyti kambariai, aržuolo 
užbaigimas. Visai arti streetkarių, 
kaina $6,000.

5) Daug kitokių namų pardavimui 
pigias kainas visose dalyse mies-už 

to.
V. MISZEIKA, 

1739 S. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

PARSIDUODA ar išimaino biz-
PARSIDUODA ar išsimaino biz- 

keturi rūmai pagyvenimui, 2 karu 
garadžius. Randasi 4442 S. Fairfield 
Avė., Brighton Park.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, vandeniu apšildoma; yra du 
ruimai ekstra, 2 karų garažas, 
žema kaina, 6011 S. Francisco Ava,


