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Rusų Skundas Prieš Lietuvą 
Tautų Lygoj Panaikintas

Maskvoje areštuoti 9 
centrosojuznikai

.... s ■ ——■ , i, ,

Devyniems direktoriams gresia 
sušaudymas; kaltinami dėl 
ekonominės kontrrevoliucijos

KAUNAS, Lai. 16. (Ejta).— 
Savo laiku Užsienių reikalų mi- 
nisteris Dr. B. Zaunius, grįžęs 
iš Tautų Sąjungos tarybos se
sijos, spaudai pareiškė, kad jo 
manymu 34 rusų skudas, davus 
kelis paaiškinimus dėl faktiš
kos skunde keliamų dalykų pa
dėties, išsemtas.

Prieš kurį laiką iš Tautų 
Sąjungos sekretoriato įgautas

(pranešimas, kad komisija, ku
ri šiuo klausimu rūpinosi, ne
berado reikalinga daugiau jį 
įnešti j Tautų Sąjungos tary
bos darbų tvarką. Taip pat iš 
gauto šiomis dienomis ateinan
čios Tautų Sąjungos tarybos 
sesijos, kuri prasidės gegužės 
12 d., darbų tvarkos matyti, 
kad joks Lietuvą liečiantis klau
simas joje nefiguruoja.

Kaune aštriai nubau 
stos 4 komunistės

Už lapelių skleidimą karo teis
mas nuteisė merginąs 4—8 
metams , sunkiu darbų kalė
jimo.

Tėvai turtuoliai, dukterys — 
barsto komunistu proklama
cijas.

KAUNAS, bal. 16. [Lž]. — 
Sausio mėn. Krimin. policija su
žinojo, kad komunistų atsišau
kimus’ redaguojanti ir platinan
ti turtingo pirklio Chaveso 
(Nemuno g-vėj) duktė Judita. 
Kilus įtarimui, policija tuoj pas 
Chavesaitę darė kratą, bet jos 
bute nieko įtartino nerado. Tik 
kieme po laiptais policija užti
ko pundą komunistinių atsišau
kimų.

Judita tuoj’ buvo areštuota ir 
padėta kalėjimam

Vakar kariuomenės teisinas 
sprendė Juditos bylą.

Teisman buvo pakviestas eks
pertas kaligrafas nustatyti ar 
šapirografuoti komunistų atsi
šaukimai gali būt Juditos ranka 
rašyti.

Ekspertas netvirtino, kad at
sišaukimai Juditos ranka rašyti, 
nors' viena—kita raidė ir pana
ši.

Judita griežtai gynės, o tar
dama paskutinį žodį, pradėjo 
pasakoti kokiose nežmoniškose 
sąlygose kalėjime moterys gy
venančios. Juditai kalbant apie 
kalėjimą teismo pirmininkas 
padarė jai pastabą ir* liepė kal
bėti apie save. Judita atsakė:—- 
Aš ten esu, tai apie save ir pa
sakoju.

Teismas ją pasmerkė 6 metus 
kalėti. i

Mergaitės — uoliausios komu
nistų proklamacijų barstytojo^

Užvakar kariuomenės’ teismas 
sprendė trijų Slabados panelių 
bylą. Visos trys kaltinamos už 
komunistinių atsišaukimų bar
stymą. Kariuomenė# teismas 
Aleksandrovičiutę Leją nubau
dė 8 metus, Bordonaitę. Mirą 6 
metus ir Deleckaitę Miną 4 me
tus kalėti sunk, darbų kalėjime.

SoBHJS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Daugiausia dobesiuorta; kar- 
tuis būt liotaius; iiccliclolū

temperatūros atmaina; viduti
niai žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 450 ir 490 p

Šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 7:14. Mėnuo leidžiasi 
8:15 vakaro.

Komisaras Vorošilov 
grūmojęs diktatorių 

Staliną nušauti
Cen tralinis komitetas, pabūgęs 

ūkininkų armijos žygiuotas 
į Maskvą, privertęs Staliną 
keisti politiką kaimui

BERLYNAS, bal. 28.—Prieš 
kiek laiko buvo pranešta iš Ma
skvos, kad tarp sovietų vadų 
j ten eina smarkus kivirčai. Tuos 
pranešimus dabar patvirtina 
maskviškis Kerenskio laikraš
čio “Dni” korespondentas, ku
ris -praneša apie didelį skan
dalą, kilusį viename centralinio 
komunistų partijos komiteto su
sirinkimų.

Korespondentas sako, būtent, 
kad viename tų triukšmingų 
susirinkimų karo komisaras Vo- 
rošilovas pakėlęs kumščią prieš 
Staliną ir grūmojęs nušauti jį, 
jei Stalinas nepakeisiu® savo 
.pragaištingos politikos įsu ūki
ninkais. Komisaras Vorošilo- 
vas tiesiai įspėjęs,\ kad jeigu 
pragaištinga ūkininkams poli
tika nebusianti tuojau pakeista, 
tai raudonojoj armijoj busiąs 
sukilimas.

“Dni” korespondentais sako 
betgi, kad priežastys, dėl ku
rių ta politika buvo pagaliau 
pakeista., buvę ne Vorošilovo 
grūmojimai Stalinui, bet kad 
komunistų vadai pabūgę dar
bininkų sukilimo. Jiems prisi
minus garsi Petrogrado dairfbi- 
ninkų žygiuoto į caro rūmus 
1905 metais!

Ūkininkų armijos žygiuotė 
į Maskvą

Tai — sako korespondentas 
— buvę vasario menesį. Kele
tas dešimčių tūkstančių valstie
čių iš Maskvos apielinkės, kar
tu pu savo moterimis ir vai
kais, atžygiavo j Raudonąją 
aikštę ir prašo, reikalavo Ka
lininą, kad jis juos apgintų nuo 
tų, kurie norį juos visai su
naikinti. Policijai, nors su di
deliu vargu, tą milžinišką ūki
ninkų armiją tuomet dar pa
vykę nuraminti, bet po to tuo
jau buvęs sušauktas nepapra- 
stas centralinio komiteto susi
rinkimas, kuriame Stalinas bu
vęs priverstas pakeisti savo 
griežtą politiką su ūkininkais 
ir įdaryti ’taip, kaip kad jį ban
dę Voroši lovas ir Kalininas.

Masiniai komunistų su
ėmimai Graikijoje

ATĖNAI, Graikija, bal. 28. 
— Policija vakar suėmė Ale
nuose 122 komunistus, laikiu
sius slaptą susirinkimą gcigu- 
žanei clemou«tracij«ii prisiruo
šti.

Sužeistas darbininkas

Kovo 28 d. Kuktiškių stoty 
kraunant rąstus lengvai sužeis
tas į galvą darbininkas Leišys
Anupras 42 m. amžiaus. begali turėt nieko bendra.

A. ' ,'f'’i

(Atlantic and Pacific Photo] 

Amerikos valstijos sekretorius’ Henry L. Stimson pasirašo 
Londone juros ginkluotės apribavimo sutartį

Norvegų socialistai 
rengias imti valdžią 

į savo rankas
Norvegų Darbo Partijos stip

rėjimas, buvusiems komunis
tams atsižadėjus Maskvos ir 
susijungus su socialistais

OSLO, Norvegija, bal. 28.— 
Norvegų Darbo Partijos ką tik 
paskelbtas metinis pranešimas 
parodo, kad nuo laiko, kai ko
munistai atsimetė nuo Mask
vos ikominitcrno ir susidėjo su 
socialistais vienon Darbo Par- 
tijon, jungtinė organizacija 
nuolatos augo tiek savo įtaka, 
tiek savo narių skaičium.

Susivienijimas įvyko prieš 
trejus melus, kuomet abidvi 
partijos bendrai turėjo 68 1 ūk
siančius narių, šiandie partija 
turi daugiau kaip 76 tuksian
čius narių — astuoniais tūks
tančiais daugiau.

Kaip toli kairieji socialistai 
išsigydė iš savo bolševikiškos 
ligos, parodo tas faktas, kad 
pasiūlymas įdėti į partijos pro
gramą punktą laipie proletaria
to diktatūrą buvo partijos kon
greso kaip vienu balsu atmes
tas.

Tą pat j parodo ką tik įvy
kusių Hoch'burge darbo unijų 
rinkimų rezultaitai: visi komu
nistų kandidatai pralaimėjo, ir 
vien tik socialdemokratai buvo 
išrinkti.

Jokios taikos su Troc- 
kiu nebus, sako mas

kviškė “Pravda” 
r

BERLYNAS, Lai. 28.- Mask
vos “Pnavda”, vyriausias komu
nistų partijos organas, griež
tai nugina berlyniškio “Tage- 
blatto” prieš keletą dienų pa
skelbtą pranešimą apie tai, bu- 
Isią sovietų valdžia bandanti 
susitaikinti su Trockiu ir kvie- 
čianlti Jj sri-jžti j IMnslevjj ii" pa
imti į savo rankas žemės ūkio 
kolektyvizavimo darbų.

Ta proga “Pravda” dar iš- 
kolioja Trockį “socialfašistu,” 
“senu nesubrendėliu” ir “pasau
lio buržuazijos batlaižiu,” su 
kuriuo komunistai niekados ne-

Aeroplanas nukrito 
į žmonių minių, už

mušė 7 asmenis .
Apie dvidešimt kitų žmonių 

skaudžiai sužaloti Amerikos 
Legiono surengtame “oro 
cirke”

FAYETTEVILILE, Tenn., bal. 
28. — Vakar per Amerikos 
Legijono surengtą čia “oro cir
ką” buvo užmušti septyni as
menys ir skaudžiai sužaloti apie 
dvidešimt kitų, vienam laiero- 
planų nukritus į žiūrėtojų mi
nią. Kai kurie sužalotųjų vei
kiausia nebeišliiks gyvi.

Užmušti buvo: Boone Beard, 
14; Kelly Tovvery, 23; Law- 
rcnce Sinilh, 28; Monroe Mar- 
bury, 37; iMarvin Ashby, 30; 
Hurley Spnay, 126, ir Bufus 
Bonner, 6 metų amžiaus vai
kas.

Aeroplano pilotas Milton Co- 
vert ir du jo kompanjonai iš- 
iko sveiki.

Katastrofa atsitiko aeropla
nui leįdžianties žemėn. Buda- 
njas jiau visai neaugštai nuo 
žemes, lėktuvas staiga, lyg blok
šte blokštas, nukrito nosim že
myn į susirinkusią geležinkelio 
pylimo žmonių minią. Ketu
riems asmenims propeleris nu
kirto galvas, kiti buvo aero
plano sunkumo sutriuškinti. 
Vienam vaikui buvo abidvi ko
jos nukirstos.

Aeroplano pilotas buvo su
imtas ir, iki tardymo, padėtas 
kalėjime. ;

Išdegė lenkų miestelis;
700 liko be pastogės
P&EVORSKAS, Lenkija, bal. 

28. — šiame nedideliame mie
stely netoli nuo Lvovo gaisras 
sunaikino keturiasdešimt tris 
namus. Apie septyni šimtai 
žmonių liko be pastoges.

Gai s,r;i-s Ve ii o iš s-iĮiaf?oj4‘o«, 'kur 
pamaldų metu nuo žvakės už
sidegė uždangos.

Smarkus žemės drebėjimas 
Vakar įvyko Italijoje. Noceroj 
apgriuvo kareivinės. Siane su
griuvo bažnyčia. Įvairiose kito- 
tse vietose 'gadinta namų.

KAUNAS, bal. 28. Iš Mas- 
kvos praneša, kad vakar ten 
buvo suimti tūli rusų Centro- 
sojuzo bendrovės vedėjai, su di
rektorium Školrriku priešaky. 
Suimtieji kaltinami dėl ekono
mines kontrrevoliucijos. Viso 
yrai suimti devyni direktoriai, 
kurie bus aukščiausio sovietų 
tribunolo teisiami, školnikas 
pirmiau buvo medžio pramo
ninkas, kuris ligšiol vis dar 
palaikęs ryšius su užsieniu. Jų 
bylai įvyks Maskvoje.

Kunigas, pašovęs 
savo parapijiečius, 

pasmerktas
0TTAWA, 111., bal. 28.—Me

todistų 'bažnyčios kunigas James 
A. Wilson, kuris buvo atiduo
tas teisman dėl pašovimo dvie
jų savo parapijiečių, Amoso El- 
liot'to ir jo žmonos, prisieku
siųjų poseidininkų tapo pripa
žintas kaltas sąmoningu pasi
kėsinimu atimti žmonių gyvy- 
bes.

Už šįtą nusikaltimą įstaty
mais numatyta bausmė yra ka
lėjimas nuo vieną iki 14 me
tų. Teisėjas savo nuosprendį 
paskelbs vėliau.

Kunigas Wilson šovė savo 
parapijiečius dėl to, kad jie 
nenorėjo atiduoti jam jo mei
lės laišką, kurį kunigas buvo 
parašęs vieniai savo parapijie
čių, našlei Emmai Wagnerie- 
nei.

Astuoni asmenys žuvo 
keletoj kitų aviaci

jos katastrofų
ALVORD, Tex., bal. 28. — 

Audros melų jų aeroplanui nu
kritus netoli nuo čiia, užsimu
šė, pasižymėjęs pilotas James 
Kelly, 25, ir du jo pasažierių, 
G. Mennis ir C. Williams. Tre
čias pasažierius, G. Ross, buvo 
pavojingai sužalotas.

PORTSMOUTH, N. H., bal. 
28. — Vakar čia liepsnose žu
vo Geneva Brockett, 14 molų 
mergaitė, ir Bruce Heffler, 14 
metų berniukas, aeroplanui,' 
kuriuo jie skrido kaip pasažie- 
riai, nukritus ir užsidegus. Pi
lotas Clyde Robinson skaud
žiai apdegė.

MILWAUKEE» Wis., bal. 28.
— Farmoj, netoli nuo čia, nu
krito aeroplanas. Jo pilotas 
Alb. Roden ir pasažierius Har- 
ry Wagncr, 15 metų mokinys, 
užsimušė.

GRAYILING, Mieli., bal. 28.
— Aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia, smarkiai užsigavo pi
lotas Ilerbent Fahy. Netrukus 
jis mirė.

Lenkai “pripažino” “de 
jure” Lietuvos uni

versitetų
Lenkų piliečiai, studijuoją Kau

ne, . gauna karinei prievolei 
atlikti lengvatas
Šiandie Kaune gauta žinia, 

kad lenkai pripažino “de jure”... 
musų Un i versite tą. Mat lenkų 
Vidaus i'oilcsilii ministeris iš- 
siuntiniejo vaivadoms aplinkraš
tį, kuriame pasirėmęs Varšu
vos švietimo ministerijos pa
aiškinimais, nurodo, kad Lie
tuvos Universitetas pripažintas 
taukštąją mokslo įstaiga ir jo 
studentai gali gauti karinės tar
nybos atidėjimą.

Bazilikos degėsiuose ra
do du apdegusiu kunu

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
28. - ilš Cbilapos, •Guerrero 
valstijoj, praneša, kad gaisras 
sunaikino Cbilapos baziliką. 
Degėsiuose buvo rasti du ugny 
žuvusių asmenų kūnai. Mano
ma, kad žuvusių yra daugiau.

Varšuvos bom boję 
Maskva mato lenkų 

provokaciją
MASKVA, bal. 28. — Sura

dimą Varšuvoje bom#?os, nulei
stos kaminų Į sovietų ambasa
dą, Maskvos “Pravda” vadina 
“Ibiauria provokacija”. Komu- 
nisilų partijos organas mano, 
kad tai buvęs lenkų monar- 
cbistų ariia mįlitaristų avantiū
ristų bandymas sukiršinti Len
kiją su sovietų Rusija ir sako, 
jogei tai tik patvirtiną prane
šimus, kad Denkijoje esą gru
pių, kurios nori pult Rusiją.

Tą patį, tik dar aitresniais 
žodjžiais, skelbia ir “Komsomol- 
skaja Pravda”, jaunų komu
nistų laikraštis, kuris mano, 
kad sovietų valdžia čia turėtų 
ką noirs daryti.

Neramumai Indijoje
Madrase kautynėse tarp indų 

ir policijos 2 asmenys užmu
šti, 3 sužaloti

MADRAS, Indija, bal. 28.
Vakar čia įvyko neramios indų 
nacionalistų demonstracijos, pa
sibaigusios riaušėmis ir muš
tynėmis įsu policija, bandžiusia 
afsteigti tvanką. Du indai .buvo 
užmušti, trys skaudžiai sužalo
ti. Taip pat buvo sužaloti keli 
policini nikai ir policijos komi
saras.
- Degina užsienių audeklus

KARA'CHI, Indija, bal. 28.— 
Per indų nacionalistų demon
straciją, kurioj dalyvavo dau
giau kaip 8,006 ^asmenų, de
monstrantai (sukrovė didelę 
krūvą užsieniuose gamintų au
deklų ir sudegino.

Šanchajaus policija su
ėmė 100 komunistų

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 28 
— Internacionalinės koncesijos 
policija (suėmė daugiau kaip 
šimtą asmenų, daugiausia stu
dentų ir krautuvių tarnautojų, 
gausiai isk.lei((žiusių komunistų 
itcraiturą su kurstymais prieš 

tautinę Kinų valdžią.

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

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

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

Kinų banditai puolė 
miestą, išskerdė 

1000 žmonių
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 28.

— Gautais čia pranešimais ki
nų banditų gaujos praeitą šeš
tadienį pagrobė Kingsučeno 
miestą šiaurinėj Kiangsu ir An
tį vei (provincijų sienoj, išsker
dė apie 1,000 gyventojų, vy
rų, moterų ir vaikų, apiplėšė 
miestą ir padegė.

Pasak pranešimų, šimtas rai
tų (banditų atlėkė į miestu ir 
kulkosvaidžiais ėmė berti ku- 
lipkas i beginklius 'gyventojus. 
Be nukautų, diair apie tūkstan
tį gyventojų bangiai, paėmė 
nelaisvėn jr išsivarė, privertę 
Belaisvius nešti jiems jų grobį.

Columbus kalėjime 
kalinių neramumai 

nesiliauja
•COLUMBUS, Ohio, bal. 28.

— Baudžiamajam Ohio kalė* 
jime kalinių Neramumai vife 
dar nesiliauja. Kaliniai, po į- 
vykusios praeitą savaitę baisios 
katastrofos, kur ugny žuvo 318 
kalinių, atkakliai reikalauja, 
kad kalėjimo viršininkas Pres- 
ton Thomas butą pašalintas, 
kadangi jie jį laiko tos bai
sios nelaimės kalti ninku.

Kalėjimo vyriausybė, bandy
dama numalšinti neramius ka
linius, įtariamus kaip neramu
mą vadus perkėlė į kitas ka
lėjimo <(alis, tačiau tai nieko 
nepadėjo. Bijoma riaušią ir 
kraujo liejimo. Del to kalėji
mas iš visą pusią apsiaustas 
kaireivią su šautuvais ir kul
kosvaidžiais. Policija eina į ka
lėjimo kiemą lik stipriai ap
siginklavus šaujainais ginklais 
ir (ašarinėmis bombomis.

Kinų banditai apipiešė 
Sientaočen miestą; pa

grobė du kunigu
HANKOVAS, Kinai, bal. 28. 

— Gauti čia šiandie praneši
mai sako, kad kiną banditai 
puolė ir apiplėšė iSientaočen 
miestą Hupeh provincijoje, apie 
penkiasdešimt mylią nuo Čia 
Nano upėj. Banditai pagrolję 
du airią kataliką kunigu.

WAiSHINGTONAS, bal. 28. 
— Senatas šiandie priėmė se
natoriaus Wagnerio bilią suda
ryti 150 milijoną dolerių fon
dą, kuris butų vartojamas vie
šiems darbams nedarbui suma
žinti.



NAUJIENOS, Chicago, III, Auh-adienis, bal. 29, 1930

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich i miai palengvina ir skausmus.

—P. J. Juzeliūnas .
“Naujienos” yra darbininkų 

laikraštis'. Spaustuvės darbi
ninkai priklauso unijai ir gauna 
unijos nustatytas algas. To ne-; Rado sniege negyvus, dvynukus 
pajėgia padaryti jokis kitas i 
laikraštis. Antra. “Naujienų” 
priešakyj stovi gabus ir suma
nus žmonės. Ir ačiū tam, tai 
gal yra vienatinis lietuvių dien
raštis, kuris pajėgia pasilaiky
ti be aukų. Man tenka skaity
ti ir kitus dienraščius. Ten kiek- 
viename puslapyj tik mirga: 
aukų, aukų ir dar aukų. Jei 
tie laikraščiai neubagautų, «tai 
jiems seniai butų kaput.

“Naujienos” sugeba paduoti | 
iš viso pasaulio žinių ir Įdomių ' 
straipsnių, pertat jos ir turi ge- j 
ją pasisekimų, jas dangeils žmo- > 
nių mėgsta ir skaito. “Naujie-! 
nos” pradėjo rengti didelius 
kontestus, kurie duoda žmo
nėms progos atliekamu laiku 
vieną kitą centų pasidaryti. Ge
rai atsimenu pirmą kontesitą. 
kuriame dalyvavo ir musų darb
štus detroitietis Girštautas’. Jis I 
laimėjo antrą dovaną. Keikia I 
pasakyti, kad tuo laiku “Nau-1 
j ienos” pas mus toli gražu ne-; 
buvo tiek išsiplatinusios', kaip 
dabar, šiame konteste taip pat 
dalyvauja du smarkus vyrukai. 
Jie mano, kad jiems pasiseks 
sumušti visus buvusius kontes- 
tantus. Reiškia, jie ’siekiasi 
gauti pirmą dovanų. Well, pagy
vensime—pamatysime. Iš savo 
pusės aš jiemdviem linkiu kuo- 
geriausio pasisekimo.

Daugelis buvusių M. Petraus
ko choro dainininkų klausia 
manęs apie “Ateities” chorą. 
Jie norėtų prie to choro prisi 
dėti. Aš galiu tik tiek pasaky 
•ti: kas nori dainuoti, tai pa 
turtina prie “Ateities” choro | 
prisidėti.

Winnipeg, Man

Balandžio 6 d. sniego pusny
ne rasta dvynukai vaikai tarp 
Charsvvood ir Tuxedo. Rado 
juos vaikai beeidami į bažny
čių. Daktaras išegzaminavo 
sušalusius dvynukus ir pripaži
no, kad jie mirė toj pat vietoj, 
kur ir gimė. Spėjama, kad jie 
gimė daug anksčiau, — kada 
nors vasario mėnesyj.

Dabar policija deda visas pa
stangas, kad surasti dvynukų 
motina.—N. S.

Lietuvos Generalinio 
konsulato prane

šimai
I. Ruoškimės lietuvių ekonomi- 

nėn konferencijon
New 
dar- 
kovo

Specialiame Didžiojo 
York’o apylinkių lietuvių 
buotojų pasitarime š. m. 
31 d., susisiekus su tolimesnė
mis lietuvių kolonijomis, buvo 
priimtas Čikagos Lietuvių Pre
kybos Buto pasiūlymas, kad 
planuojamoji ekonominė konfe
rencija įvyktų š. m. mirželio 
10 dieną. Tokiu budu: IJetuvių 
ekonominė konferencija įvyks 
birželio 10 dieną New Yorke’.

Konferencijos tikslas: spiesti 
lietuviškas pajėgas praktiškam 
ekonominiam veikimui kaip pa
čioje Amerikoje taip il
ki uose su Lietuva.

Reikalas yra svarbus, 
laikas mums organizuotis

santy-

nori dainuoti 
prie “Ateities

Tas choras dabartį-I 
i gana gerai yra susi- 

Turi tinkama mok'y-

Jau 
ir pla-

i ningai savo ekonominiais rei- 
i kalais rūpintis. Veikiančiųjų 
' ir naujai besikuriančiųjų Pre- 
: kybos Butų nariai ir kiti eko
nomijos reikalais interesuoti as
menys,—visi kviečiami talkon 
su patarimais' ir pasiūlymais.

Jie yra geri ir pa- II. Del šios vasaros svečiavimosi
Lietuvoje

tvarkę
tojų, kuriuo yra P. Lengvinas.
Asmeniškai pažįstu kelis to cho
ro narius.
dorus žmonės, žodžiu. “Atei-1
ties” choras seniai taip gerai • Kaip jau buvo praliešta, _ 
begyvavo, ka.p dabar: turi Amerikos svečiams buS jdomu 
gerą mokytojų >r daug jaunų aplanRvti žemžs P,arodą Kflunt. 
ir gerų damminkų Na. o chorui bjrželio 18.22 dienomis. Įs u.

patiems šimtą kartų patogiau. 
Po to kai Lietuvai nedraugingi 
lenkai nusipirko sau tuos Baltic 
American Line laivus, kuriais 
lietuviai mėgdavo keliauti, — 
Lietuvos turistai rado sau kitą 
būdų: užsitarnavęs Lietuvos 
patriotas Martynas Jankus, Lie
tuvos visuomenės' pritariamas, 
pataria Įdėtu vos lankytojams 
naudotis daug geresniais švedų 
laivais, kurie gražiai, patogiai 
ir nebrangiau kaip kiti mus veš 
senuoju keliu—tiesiai Klaipė- 
don.

Pirmoji lietuvių ekskursija 
švedų laivu “Gripsholm” išvyks 
Į Klaipėdą birželio 27 d. Gi da
nai savo Skandinavų Linijos 
laivu “OSKAR IIW gegužes 24 
d. veš Klaipėdon vieną skait
lingiausių lietuvių ekskursijų. 
Keliaujantieji per Angliją 
(Southampton uostą) gali ten 
persėsti ir gauti laivą, kuris 
taipgi Klaipėdos uostau veža.
IV. Keleiviai ir Lietuvos muitai

1. Nauji keleivių daiktai ap
mokami muitu bendra tvarka. 
Be muito praleidžiama tik tiek 
naujų daiktų, kiek muitas už 
juos neviršytų daugiau 25 litų. 
Ši muito lengvata teikiama tik 
vieną kartą galiojančio paso 
savininkui.

2. Keleivių daiktai, kiek jų 
yra reikalinga kelionei, pralei
džiami be muito. Keleivių ke
lionės daiktais skaitoma esamie-

/

ji prie jų ir jiems reikalingi 
kelionėje vartojami daiktai 
(drabužiai, skalbiniai, avaline ir 
tt.).

3. Be muito taipgi praleidžia
mi vartotieji rankiniai daiktai, 
reikalingi kolei viams-savinin- 
kams jų amate ar specialybėje.

4. Grįždami Lietuvon Lietu
vos išeiviai gali gauti iš Finan
sų Ministerijos leidimą, savo 
mantų (vartotus naminius daik
tus) Įsivežti be muito, jeigu 
pristatys Lietuvos' muitinei sa
vo vežamų daiktų sąrašą (tri
jose kopijose) Lietuvos Konsu
lato paliudytą.

z r » J > A • / k* '

V. PAIEŠKOMA
Urnevičius, Mykolas, gyvenęs 

Manticoke, Pa. pas Kanievskį, 
netoli lenkų bažnyčios. Iš pro
fesijos—buvęs vargonininkas.

Kernazickis, Petras, gyvenęs 
68 Johnson St., Pittston, Pa., 
buk tai suimtas ir kalėjime esąs

Wilkes‘ Barre, Pa. Prašoma tik
rų žinių.

Usvaldas, Antanas ir jo žmo
na Bajorinaitė, kilę iš Šakali
nės, Gaurės valse., gyveną 
Brooklyne, ar Naujorke, iš už
siėmimo kirpėjas (barber).1

Zamžiskienė-Belažarova, Ele
na, Amerikon atvykusi su Jonu 
Belazarovu, 1905 metais, gyve
nanti Binghamton. N. Y.

Danielis, gyvenąs Connecti- 
eut valstybėje, turįs seserį Oną.

Karalevičius, Mykolas, Ame
rikoje apie. 24 metus, atvykęs 
iš Raguvos, Panevėžio apskr., 
1913 m. gyvenęs 38 S. 2nd St.. 
Brooklyn, N. Y., gi vėliau Pi'tts- 
burgh, Pa. (27 Pine St. ir Av.). 
Paieško duk^e Marijona.

Šatas-Sgaiaj, Zigmas, gyve-

nęs 172 East Main St., Amster- 
dam„ N. Y.

Adomavičiai, Jonas, Antanas 
ir Kazys, broliai, pasivadinę 
Adams. Jonas gyv. Fallon, III., 
Kazys—Granville, III. įieško 
brolis Vincas.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsi-

1930 - Musų Progreso ir Jūsų 
Pasirinkimo Metai - 1930

Malkite Musiį Rage

to’ tik ir reikia.—J. Am-se.

So. Omaha, Ne b
i dingą Dainų šventė Įvyksta 
KAUNL] birželio 22 d., dalyvau
jant keliu tūkstančiu rinkti- t .niam chorui iš visos Lietuvos.

SLA. Jaunuolių kuopa gimė p0 to-svečiams patartina apsi- 
ir mirė. Kūną pakavojo prie' lankyti 
SLA. 87 kuopos. Todėl jannik- Birštone, 
liai ir Pildomosios Tarybos rin-j c|os vasarvietėse.
kiniuose nedalyvavo. Vienok ' Rugsėjo 8 dienų patartina vi- 
senoji kuopa savo pareigas at-į sįems būti Kaune ir dalyvauti 
liko. i D. L. K. Vytauto Didžiojo svar-

87 kuopa rengia vakarą, ku-1 blausiose jubiliejaus iškilmėse, 
l is neužilgo Įvyks. Girdėjau, | tuo pat laiku svečiai turės pro- 
kad lošėjai yra tinkamai prisi- j g03- pamatyti ir pasigerėti Lie- 
rengę. Pilnai tad galima tikš- į tuvos Opera.
tis, kad jie savo pareigas at-1 Vykstantiems' į D. L^ K. Vy- 
likš tinkamai. Butų gerai, kad ; tauto Didžiojo iškilmes Ameri- 
žmonės i tą parengimą nepa-. 1<OS lietuviams, kurie per savo 

atvykti. i neapsižiūrėjimą nepasirūpino
... *** I ą *Į išanksto gauti Lietuvos pašą 

pereitus metus giltinė ; Lietuvos Generialinis Konsulatas 
papiovė 21 iš lietuvių kolonijos, išdavinės leidinius, ypač tiems, 
Šiais metais ji buvo sumaniusi, kurie grįžta atgal Amerikon, 
matomai, ir mane pasmaugt. Iš
gulėjęs sesias savaites lovoj, aš. įtrauks namop: Amerikon grįž- 
dabar jau pradedu jaustis ge-Įtantieji galės Nemunu ar gelž- 
riau. Manau jau ir ligoninę ap- [keliais vykti Klaipėdon. kame jų 
leisti. ; ]aui^

Linksma yra, kad turi drau-1 
gų ir draugių, kurie ligoj 'tau . 
patarnauja. Dėkoju aš Straz-1 
dams,* Palinckiams, Kerdai-Į J^u 
kiams ir kitiems už jų draugiš-1 tas, kad Amerikos lietuviai 
ką ir nuoširdų patarnavimą. | ffsta keliauti per juras tiesiog 
Ačiū ir visiems tiems, kurie ; Klaipėdon, mėgsta Klaipėdos 
mane sergantį lankė ligoninėj, i ir Palangos grožybes, mėgsta 
Visai nesitikėjau, kad mane vie-Įnet apsigyventi Klaipėdoje, 
finis kunigas J. Mikulskis ap-i laisvai nusipirkdami tenai tai 
lankys, neš mudu esava griež-! ukiuš, tai miestiškus namus. Jau 
tai skirtingų nuomonių. Dėko-1 daugelis amerikiečių apsigyveno 
j u aš jam už draugišką patari-j Klaipėdos' krašte ir yra paten- 
ma ir kartu linksma valandos kinti. Tat vykstant Lietuvos 
praleidimą. ' lankyti, visados pirkite laiva-

Turiu pasakyti, kad man i į kortos į Klaipėdos uostą, va- 
ir žinokite tik tais laivais, kurie 

Klaipėdon, o grįžtant 
Amerikon—reikalaukite, laivo iš

vasaravimo vietose: 
Palangoje ir Klaipe-

Per

Po Kauno iškilmių sveteliai

okeaninis laivas.

III. Amerikos Lietuviai 
Klaipėda

yra visų pripažintas

ir

fak-
me-

kad man 
Smailis 

atsigulė antrame kambario plaukia 
kampe. Reiškia, esame du lie
tuviai. Tad ir pasakojame viens j Klaipėdos. Klaipėdiečiai bus 
antram savo vargus. O tai žy- mums už tai dėkingi, o ir mums

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Iludson 
St., New York, N. Y, '

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

Del Prasto Apetito 
ir Nevirškinimo

Ar jusij apetitas yra prastus? Ar jus tu
rite keblumu bu Huvirškiuimu to. kiį jus 
suvalioto? Ar jus turite Kasus ar išpustus 
pilvą ar vidurius Ar jus vargina konstlpa- 
eija ar silpni inkstai? Ar jus estate ner
viškas ir negalite ganti gero nakties poilsio? 
Jeigu jus turitd vieną sip pakrikimų, jus 
nusistebėsite kaip greit Nuga-Tono suteiks 
l>ageidaujamą pagelbą.

Nuga-Tone suteikia jums geresne sveikatą 
ir didesnę spėką, kadangi jis ifivalo huną 
nuo ligas ir nesmagumus gimdančių nuodų. 
Jis stimuliuoja nervus, muskulus ir orga
nus, suteikia jums gerą apetitą ir leidžia 
junis lengvai snviifikinti viską suvalgytą. 
Tik nors trumpą laiką ėmus Nuga-Tone jus 
jau nebevargine daugiau konstipaciju, silpni 
inkstai ar mįslė. nevirAkinimas, ar panašios 
ligos ir jus pabusite rytais labai sustiprėję 
ir atsigaivinę po gero nakties miego.

Nuga-Tone yra paradavinėjamas visų vai
stų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl 
jus iš savo džiaberio.

Panedėly ir Utarnin- 
ke, Balandžio 28 ir 29

DVIGUBA PKOMRAMA
Visas kalbantis didysis pa

veikslas

“Fighting Legion”
dalyvaujant

KEN MAYNARD IR

“Swellhead”
su JOIINNY WALKER

laipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančio* tinios.

- ---------- - - ...................

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

padarom.

Drillings Auto
Body i

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

------- ------ ——?
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražia dresiukę pa* 

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings i 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 val^ 
vakare, utaminke, ketverge ir su-f 

batoms iki 9 vai. vakaro.........  .. , ✓

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick G).
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir
Erskine

UI atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

rintus Automobilius
Radio

Lietuvos Generalinis Konsulatas
15 Park Row, New York City.

K. Jurgėla e. Sekretoriaus p.

būt greit išparduoti grynai 
Radios

IŠPARDAVIMAS

Turi 
elektrikiniai Radios R. C. A.
Radiola, 7 tūbų $33
Atwater Kent, ,7 tūbų $35
Ever Ready, 8 tūbų $35
Bosh, 8 tūbų ::::: $38 
Philcho, 8 tūbų A Q
Dvnamic ..............................
Steinite, 8 tūbų Q
Dynamic ..............................
Crosley, 8 tūbų $28

Visi setai su tūbomis ir garan
tuoti. Galima pirkti ir ant leng
vų išmokėjimų.

Rex

REO Flying Cloud De SOTO
REO mažasai PLYMOUTH

Chryslerio Išdirbiniai

Nepirkite automobilio, kol nepasimaty- 
site su mumis. Musų kainos žemiausios. Be 
naujų automobilių, turime didelį pasirinkimų 
padėvėtų automobilių, įvairių kompanijų, 
modeliu ir kainu. V

Roxee Motor Sales
905-13 W. 35 St

JOE CHALKIS
STANLEY RIMKUNAS

Tel. Yards 4500
Chicago, III.Radio Shop

3343 S.Halsted St.
Tel. BotllcVard 3986

Dideliu Laivu

Oscar Ii
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
' KLAIPĖDA 

be jokio persėdimo.

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

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.

pAUJIENII Ekskursija Lietum Į 
I Gegužio 24 dieną j
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NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos valdžia Ca
pone rankose

(Tęsinys)
Capone siekia j darbo unijas
Yra trys tokios unijos: Gat

vių valytojų unijos su 3000 na
riais vadu yra Mike Carozzo; 
jis taip pat yra bosas licenci
jų inspektorių unijos ir kelių 
maišytų kaip tai formanų, as
falto taisytojų unijų ir kt. Mike 
jau turi žymius rekordus san
tyky su banditų “Mossy” ir 
“Big Tim” nušovimu. Mike yra 
vienas žymiausių Capone sėb
rų.

Su Mike Sarozzo pagelba Ca
pone pradėjo aršią kovą pada
ryti Serritella gatvių superin
tendentu su 4000 darbo vietų 
ir $7,000,000 metinio biudžeto. 
Bendradarbiaujant Serritellai, 
kaip politikierių vadui, Sarozzo 
kaip unijų bosui ir pačiam Ca
pone. nusimato geros pasekmės. 
Taip pat Capone sėbras “Billy-
goat” Taglia pasigriebė plum- 
berių unijos vadeles. Per Tag
lia, Capone stengiasi įsteigti 
miesto plumbing biurą, ir jei 
tai pasiseks, bus nauja didelė 
vieta politiniams “džiabams”, 
bet dar svarbiau, kad biuro 
darbininkais pastačius Capone 
sėbrus, butų/ įsteigta nauja pa
siutusi mašina miestui lupti, 
kaip Chicaga dar nėra buvusi 
lupta. To biuro galvos' galėtų 
duoti paliepimus miesto staty
tojams. arkitektams,’ kontrakto- 
riams. Jei kontraktoriai neišga
lėtų tų biuro reikalavimų pa
tenkinti, tai biuras siųstų savo 
raketerius'-inspektorius, kurie 
jau mokėtų kaip Capone kasą 
pinigais pripildyti, ir visai kri
minalistų valstybei gerą “pro- 
spėri ty” aprūpinti.

Kaip Al Capone pradėjo 
savo karjerą

Capone politinė karjera jau 
senai prasidėjo, ir yra labai 
marga. Capone žinojo, kad “ne
tepsi, — nevažiuosi”, ir štai 
kada buvo Chicagos majoro rin
kimai ir konkuravo William E. 
Dever ir VVilIiam Hale Thomp
son, — Capone paklojo $200,- 
000 ir, kaip matai, Thompson 
išrinktas. Tada pats Capone pa
kišo $150,000 republikonams ir 
jo sėbras Anthony Lombardo 
— $50,000 demokratams; ir iš
laidos tiek apsimokėjo, kad Ca- 
ponei atsidarė laisvos' durys į 
Chicagos miestą. Tačiau ir Ca
pone pamatė, kad net iš “spiki- 
zių” operatorių, kriminalo prie
glaudų laikytojų, “buzės” bra- 
varukų, gembleriavimo gaujų 
ir kitokių atmatų nėra lengvas 
dalykas išspausti tokią sumą, 
tad dabar griebiasi apsodinti 
valdiškas vietas savo žmonėmis.
Capone pirmieji politikos žygiai

Jau senokai tai atsitiko, kai 
Johnny Patton atsikėlė į Burn- 
ham priemiestį, ir greit patapo 
to miestelio “the boy mayor”. 
Tada Patton buvo Torrio sėb
ras, dabar yra Capone sekėjas. 
Capone labai daug išmoko iš 
Patton, ir kai jau pramoko ir 
sumanė plačiau veikti, išsikėlė 
į Cicero. Ten, tarpe savo dviejų 
brolių, Ralph ir Frank, Al Ca
pone greit pasidarė sugabiau- 
sias politikierių “tepėjas”.

1924 metų pavasarį prasidė
jo smarki kova tarp Chicagos 
reformerių (valytojų) ir saliu- 
nininkų, kuriuos vadovavo ma
joras Joseph Z. Klehna. Capone 
metė savo pajėgas Klehna pa- 
gelbon, ir laike rinkimų pasiun
tė ištisus vagonus banditų į Ci
cero. Rinkimų dienai prasidė
jus, Cicero nustebo pamačius 
pulkus neregėtų “piliečių”, 
šaudymų, teroro, grąsinimų ir 
balotų išvogimų, ir county tei
sėjas Jarecki pasišaukė visą 
100 policininkų į pagelbą. Poli
cininkai atvažiuodami susidūrė 
su keliais autoipobiliais, pilnais 

Chicagos padugnių. Pareikala
vus sustoti. banditai atidarė 
ugnį, įvyko karštas karas iš 
abiejų pusių, šautuvų dūmams 
nurukus, rasta kovos lauke nu
šautas Frank (Salvatore) Ca
pone, Al Capone brolis. Tačiau 
Klehna laimėjo rinkimus; Ci
cero patapo laisva “buzos” ir 
kriminalo arena, ir Capone “po
litika” pradėjo plisti.

Kaip Capone priemiesčius 
užvaldė

Apie 1925 m. būrelis atsitar
navusių žmonių gavo žemes ir 
įsteigė miestelį Forest View, į 
pietus nuo Cicero. Greit po to 
vieną dieną pas juos atsilankė 
nepažįstamas žmogus, ir pasiū
lė, kad jie leistų jam savo mies
tely pastatyti viešbutį, kur ar
ti forest preserve jis pats ir jo 
draugai galėtų praleisti vasaros 
poilsio valandas'. Miestelio ofi- 
cialai, norėdami kad jų mieste
lis augtų, sutiko.

Tas nepažįstamasis buvo pats 
Capone, ir jo pastatytasis vieš
butis Stoukade greit pasidarė 
tokia nedorybių vieta, kad per
viršijo net jo senąjį pragarą 
Four Deuces. Kadangi mieste
lio oficialai bandė nusikratyti 
neprašyto kaimyno, Capone tuo
jau pasiuntė pas juos savo
“gunmenus”, kurie bematant 
visus nutildė, ir beveik visi ofi
cialai tik spėjo atsistatydinti. 
Atėjus to miestelio rinkimams, 
atvyko Capone bandos ir mies
telį galutinai užvaldė, taip kad 
Forest View tapo pramintas 
Caponeville. Laimei, kažkas su
siprato, — pakišo degtuką, ir 
Capone Stockade supleškėjo. 
Capone tada išsimufino į Stick- 
ney.

Kitos Capone dominijos
Stickney Caponės viešpatavi

mas taip pasidarė skandalingas, 
kad valdžia jau turėjo naguo
se visą to miestelio vyresnybę: 
patį miestelio prezidentą, poli
cijos šefą, Balph Capone ir vi
są būrį padugnių, pagautų bal
sų falšavime. Tai buvo 1926 m. 
kada buvo užmuštas McSwi- 
ggin. Robert Crowe buvo statė 
attorney; skundas sutirpo, ir 
Capone veikė toliau.

Anton Rench, policijos' šefas, 
įkaitintas santykiuose su Ca
pone, vėliau patapo Capone kan
didatas i majorus ir laimėjo 
rinkimus. Antruose rinkimuose 
1929 m. kova buvo tiek skan
dalinga, kad County teisėjas 
Jarecki užprotestavo rinkimus 
ir laimėtoju tapo paskelbtas Ca
pone priešas. Tačiau byla tebė
ra Supreme Court, ir Rench vis 
tebesėdi balne, ir Capone vade
les tebelaiko.

Kitame priemiesty SpeciaL 
ville, Caponės “pulkininkas” 
“Mike de Pike” Heitler su Ca-

NEIKIT Į KRAŠTINYBES KAD 
PAŠALINTI KONSTIPACIJĄ

Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas ar 
galvos skaudėjimas ispėja kon- 
stipaciją, neimkit aštrių liuo- 
suotojų. Jie nereikalingi, kuo
met Cascaret saldainis pašalins 
nesmagumus į trumpą valandė
lę; išvalys jūsų sistemą malo
niai ir nuodugniai.

Gautoji iš Cascarets taip grei
ta pagelba yra pastovi. Casca
rets yra padaryti iš cascara, 
kuri, kaip medikaliai žinovai 
pripažįsta, tikrai sustiprina vi
durių muskulus.

Taigi Cascarets yra palaima 
seniems žmonėms su silpnais 
viduriais; vaikams; kiekvienam, 
kuriam yra reikalinga sutvar
kyti savo vidurius. Dešimt cen
tų už dėžutę — visose aptie- 
kose.

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*----------------------- --- .. 

pone banditais padarė tiek bė
dos. kad tik valstybės gynėjas 
sugebėjo padėt j išgelbėti.

Yra dar Me Irose Bark vaka
ruose, kur Genna gangsteriai 
rado sau prieglaudą, kada ka
re su policija trys Genna ban
ditai tapo pasiųsti giltinei ir 
kiti trys “dingo be žinios”. Ta
čiau ten yra Joe Montana ir ki
li padugnės taip galingi, ir taip 
rūpestingai pildo Capone įsaky
mus, kad miestely apie prohibi- 
ciją niekas nė užsiminti nedrįs
ta. Keleto oficialų, bandžiusių 
valyti miestelį nuo banditų, na
mai tapo išbombardUoti, ir šian
die ten yra pilniausia Capone 
valdžia.

Grįžęs iš Philadelphijos “ato
stogų”, Capone pradėjo nepa
prastai gyvai savo “valstybes” 
reikalus tvarkyti. Bet Capone 
moka taipjau gerai užuosti orą, 
ir vos tik spaudoje pradėjo 
skelbti jo naujuosius planus. 
Capone išvažiavo į savo vasa
rinę rezidenziją, į Floridą, iš 
kur laukiama grįžtant, kai tik 
kiek “politikos oras” pasitai
sys.

Kriminalistų teises gerai 
apsaugotos

Prasidėjus' visuomenės neri
mui ir valdžios pastangoms nu
sikratyti ir apvalyti Chicaga 
nuo žmogžudžių viešpatavimo, 
tuojau sujudo ir kriminalistų 
gynėjai. Chicagos kriminalių 
advokatų būrys pareiškė nuo
monę, kad uiėra galimybės areš
tuoti geng’sterių vadus ir išva
ryti juos. Jų nuomonė, kad ban
ditų (hoodlums) niekas negali 
išvaryti iš miesto, pasiremiant 
vien tik įtarimais, nes tokie 
areštai butų nelegalus ir ban
ditai tai gerai žino. Tad kad ir 
geriausi miesto piliečiai, kurie 
darytų pastangas, padėtų ai 
patarimą duotų, ar kitokiais bu
dais skatintų valdžią valyti 
miestą nuo žmogžudžių, butų 
patys apkaltinti kriminalu ir 
nubausti ligi $500.00 arba 1 me
tų kalėjimo! Tas pats gresiąs 
susidariusiai Chicagos Crime 
Commission. Girdi banditai įsta
tymus žino geriau negu 8 kurso 
studentai, ir jei už banditų 
areštavimą Chicagos teismas 
nebaustų areštuotųjų, banditai 
gautų iš Supreme Court man
dagų paliepimą suareštuoti ban
ditų persekiotojus “už neteisin
gą įkalinimą”.

Capone apsaugotas nuo arešto
Miami, Fla., federalis teisėjas 

Halsted Ritter išdavė perma-

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
d resių moka didelę algų. 
Jus galite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

1 šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

l Pacific and Atlantic Photo]

New Yorkas. — Austrijos
didkunigaikštis Leopoldas, ku
ris pakliuvo į bedą dėl priga- 
vystės.

nent injunction, kuriuo uždrau
džiama Miami šerifams areštuo
ti Capone mieste ar bile kur už 
miesto. Tokiu budu gubernato
riaus orderis padaryti raidą į 
Capone rezidenciją nebeturi ga
lios. Capone pareiškė užmokė
jęs už savo vilią Miami $40,000 
ir jau per pusahtrų metų išlei
dęs $100.000 papuošimams. 
Miami policija dabar saugo* Ca
pone dvaro geležinius vaitus 
nuo tos dienos kai tik Capone 
atvažiavo. Po trejeto .savaičių 
Capone žada grįžti į savo val
stybę, Chicagą.

Kas važiuoja j žydintį 
Michigan?

Chicago Motor Club skelbia, 
kad apie ateinanti sekmadienį, 
gegužės 4 d. ligi geig. 11 d. 
bus ipals žydėjimas vaismedžių 
Michigan valstijoj. Norintiems 
važiuoti savo automobiliais pa
sigrožėti pavasario grožybėmis, 
patariama naudotis keliais per 
Gary, tada sekant US-12, per 
Miicliigan City į St. Joseph.

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas jČirškimu padidėjusių 

kojų gyslų yra dabar pripažintas 
medikalės profesijos kaipo ge
riausias būdas pašalinti tas ne
gražias gyslas. Aš vartojau ši 
būda nuolatos ir sėkmingai nuo 
to laiko kai jj suradau 1918 m. 
Palieka kojas lygias ir švelnias 
kaip vaiko. Nuovargis, skausmai 
ir atviros žaizdos išnyksta kartu 
su gyslomis. Išgydymas yra tik
ras ir be skausmo. Mano ranko
se jus esate sąugųs.

>

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išgydau rupturą be 

peilio, skausmo ar išlikimo iš dar
bo. Raštinėj turiu šimtus liudiji
mų nuo išgydytų, patenkintų pa
cientu.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.t
*

Grįžtant verta imti US-31, į 
rietu rytus nuo St. Joseph, per 
pačią žiedų šalį. Reiklia dar pri
mini i, kad kaip lik loję srity
je hiii'iime mes dvi lietuviškas 
puikias užeigas, lai yra p. Au
gusio laimią ir p. Bučium) visai 
gretimais.

Devyni ugniagesiai 
pritroško

r‘
Vakar įvyko gaisras mail- 

order name prie Chicaigo avė., 
ir Ljrra.bce st. Atskubėję ug
niagesiai įpuolė į basemontą, iš 
kur ugnis .kilo ir patekę į kar
čių durnų debesį, bematant už
troško, ir 'lik kilti gaisrininkai 
juos ibcišgcl'bėijo. Gaisras buvo 
taip jau apsiautęs 20 darbinin
kų antra m e aukšte.

Susimušė Garfield ir 
Humboldt ‘L” karai
Pirmadienio rytą iant LaSalle 

stoties Garfield traukinys atsi
daužė į Humboldt traukinį. 
Vienas žmogus užmušiąs ir dau
gelis sukrėsta.

Komunistus leido pa
vaikščioti

Ateimančiam ketvirtadieniui 
Chicagos komunistai išgavo 
leidimą demonstruoti. Vaikšty
nes žada pradėti Maypole avė.; 
□arėję į Union Park ir čia pa
silsėję trauks į užbaigtuves, 
Ashland Audiitoįrium. Iškilmėse 
dalyvausią daugybė juodųjų 
svečių.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

16445—J. Mačenui
16438—M. MarkuseviČienei
25335—P. Vizgirdaitei 
24592—A. Kazickiėnei. 
56748—J. Kulikauskui 
56757—J. Jankovskiui 
15377—A. Tauškeliui 
16393—J. Bitautui

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

JST KIDS

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

^Chasing Rainbows” 
dalyvaujant 

BESSIE LOVE
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

And They Nevev Evef Smoke&

5ORG - 
H H ALE D

J I AMT PĄRTKAaR- IO-JE.S 
h 5 MOUH AS C HEAUj— 

AbKf OLE Tinę P-----

TMA’s fcĄP- '
Oto FEEMN* LIKĘ A^HEUTOOF

rJ THA‘S- VJHAT - 4 OSE T6O, HuSH* 
YUH KN0W JfcSSE WUZ_
N E V E R. V/ITHOUT HlS C.VD O* VIRGANJA 
LEAF ,______________________________

I, P o n t CARE VUMiAT V S MOKĖ ----------
BŪT 'H niGcHT'T PARTICLĄR U1HEN > TAKE 
A CHEN-VIRGmiA LtyF IS WCT I ŪSE*

__yWR.Lt. UHCCMRSE THEYs TERBACCT \ 
AN TER6AK-CT - YOU RUtHĖR. SMOKE 
OR t------------- ----- -- ----------- -—__________ ___ '

H AVĖ TUH GOT A 
VDTH TU H ------------ - 1 H05TA

LEPT BĮ INE ---------

16403-1—T. Sprogiui 
16125—M. Urbonikei 
16430—L. Brangienei 
16433—Z. Muleronkiėnei 
16423—L Brazuliui

Milionai Šeimynų Atsideda 
Ant Dr. Caldwell Recepto

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

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

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

NAUJA IR GREITESNĖ KELIONĖ

Į NEW YORKĄ ir 
MONTREAL

)
Trys traukiniai

I Montrealą “Maple Leaf” “Int. Ltd” “Inter—
City Ltd.” 

Išeina iš Chicagos (Dearborn Stoties) 9:05 v. r. 6:30 v. v. 11:50 v. 
Ateina i Montrealą ' 7:20 v. r. 4:45 v. v. 10:00 v.

Trys patogus dieniniai išvažiavimai. Vėliausi įrenginiai. 
Maple I^eaf ir International Limited turi observation lounge va
gonus, įrengtus su radio jūsų pasmaginimui kelionėje.

Du traukiniai
Į New Yorką “Maple Leaf” “New Yorker”
Išeina iš Chicagos (Dearborn stoties) 9:05 v. r. 12:45 v. p. p. 
Ateina į New Yorką (Penn. stotį) 10:15 v. r. 5:45 v. p. p.

Keliaukite sceniškuoju keliu i New Yorką per Niagarą Fatls, 
Pennsylvanijos Mėlinuosius Kalnus ir palei gražiąją Susųuehanna 
upę. Jus atvyksite j pačią New Yorko hotelių ir laivų prieplaukų 
širdj — i Pennsylvania stoti. “Maple Leaf” yra įrengtas su radio; 
abu traukiniai turi observation lounge vagonus.

C. G. ORTTĖNBURGER, Gen’l We°t Pass. Ag’t S
4 S. Michigan Avė., Chicago, III. / 

Tel. Randolph 8770 *

GrandTrunk 
rANAūiAN National

25331—A. Slabięnei 
24587—S. Budginui 
25572—-D. Džiaugicnei 
25573—P. Narakienei 
25574—J. Pauriui

go, prasto kvapo, dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

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

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

__yWR.Lt
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$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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SENATVĖS PENSIJOS NEW YORKE

Neseniai New Yorko valstijos legislatura priėmė 
ir gubernatorius pasirašė įstatymą, kuriuo toje valsti
joje įsteigiama pensijos seniems darbininkams. Įstaty
mas įeis galion gegužės mėn. 1 dieną. Aplikacijos pen
sijoms gauti bu^ priimamos nuo rugsėjo m, 1 d., o pen
sijos pradės būt mokamos nuo ateinančių Naujų Metų. 
Sulig tuo įstatymu, teise gauti pensijas galės pasinau
doti apie 51,000 žmonių.

Tai yra sveikintinas progreso žinksnis.
New Yorko valstijos senatvės pensijų įstatymas 

apima visą valstiją, šituo atžvilgiu jisai yra geresnis 
už Wisconsino įstatymą, kuris veikia atskirose kauntė- 
se. Wisconsinas pralenkė kitas valstijas, įvesdamas pen
sijų įstatymą pirmiausia. Bet tais laikais, kada jisai 
buvo įvestas, pritarimo socialei įstatymdavybei Ameri
koje dar buvo tiek maža, kad reikėjo pasitenkinti blo
gesniu įstatymu, negu tas, kurį dabar įsigijo New 
Yorkas. Wisconsine senatvės pensijos veikia tiktai to
se kauntėse, kurios jas nutaria įsteigti.

Bet ir Nevv Yorko įstatymas turi tą stambią ydą, 
kad sulig juo pensijos mokama tiktai tiems asmenims, 
kurie yra išgyvenę 10 metų valstijoje. Šios sąlygos iš
vengti šiandie negalima, kol kitose valstijose dar nėra 
senatvės pensijų, nes jeigu tokio apribojimo nebūtų, 
tai visi seniai iš visos Amerikos, sulaukę pensijos am
žiaus, suvažiuotų j tą valstiją, kuri moka pensijas, ir 
jai pasidarytų perdaug didelė našta visais jais rūpintis.

Šita yda galės būt pašalinta tiktai tuomet, kai bus 
išleistas federaiis senatvės pensijų įstatymas, apimąs 
visąi kraštą.

VAIKŲ BOLŠEVIZACIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Lietuvių kalba leidžiamas Baltarusijos komunistų 

partijos centro komiteto organas “Raudonasis Artojas” 
įdėjo balandžio 11 d. šitokią žinią apie Sofeisko lietu
vių pionierių buri:

“Sofeisko pionierių būrys susiorganizavo 1920 
metais iš 9 vaikų, o jau šiemet Sofeisko pionierių 
būry yra 20 vaikų — 7 mergaitės ir 13 berniukų.

“Sofeisko pionieriai pavasario sėjai surinko 
76 pudus pelenų ir 10 pūdų geležies lužgalių, kaulų 
ir t. t., kuriuos pardavus manoma pinigai atiduoti 
traktorių kolonos reikalams.

Pavasariui atėjus Sofeisko pionieriai važiuos 
į mišką, kad prisidėjus prie medžių sodinimo darbo.

“Sofeisko pionieriai neužmiršta fizkultūros (t.
y. fizinės kultūros. “N.” Red.) ir karinio lavinimosi 
darbo. Pionierių vadas, būrio vedėjas, 12 metų vai
kas, laike šaudymo pratimu pataikė 70 nuoš. kulkų. 
Tai rodo, kad musų pionieriai neblogai moka šau
dyti (kokia garbė! “N.” Red.).

“Sofeisko pionierių būrio darbu jau daugelis 
tėvų labai gerėjasi .(gėrisi. “N.” Red.) ir nedrau- 

. džia savo vaikams dėtis prie pionierių.
“Iš Sofeisko pionierių darbo privalo imti pa

vyzdį kitų lietuvių kaimų vaikai ir tuojaus dėtis 
prie pionierių darbo.”
Tai matote, kaip bolševikų organizacijos “auklėja” 

vaikus. Negana, kad jos nuodina vaikus militarizmu, 
mokindamos šaudyti ir kitokio karinio muštro, bet jos 
vartoja juos ir purviniausiems darbams, kurie yra pa
vojingi net ir suaugusio žmogaus sveikatai.

Sofeisko berniukai ir mergaitės, prirašyti prie pio
nierių kuopos, yra statomi kitiems lietuvių vaikams už 
pavyzdį dėl to, kad jie Surinko 76 pudus pelenų ir 10 
pūdų gelžgalių, kaulų ir kitokio “garbedžio”, kuris bus, 
girdi, parduotas, kad susidarytų pinigų traktoriams 
pirkti! > * • < v *'*|

Maži vaikai siunčiami rinkti pelenus ir rankioti 
patvoriuose ir sąšlavynuose surūdijusius gelžgalius bei 
supuvusius kaulus. Ar nesupranta bolševikų vadai, kad 
šitokiu darbu užsiimdami tie vaikai prisirenka visokių 
ligų bakterijų?

Jeigu Amerikoje atsirastų organizacija, kuri ban
dytų tokiems tikslams pavartoti mažus vaikus, tai kaip 
bematant sveikatos departamentas atsiųstų policiją su
areštuoti tos organizacijos viršininkus. O tuo tarpu so
vietų spauda džiaugiasi, kad dėl bolševizmo labo vaikai 
dedasi i pionierių būrius, kurie liepia savo nariams 
raustis po purvus ir atmatas!

žinią. Ji priešinga pastan
goms priversti Franci ją nu
traukti diplomatinius santy
kius su SSSR, generolo emi
granto dingimu prisidengus.

“Bet Lyga nuolat laikė sa
vo misija ginti žmogaus tei
ses, visviena kur jos butų 
laužomos.

“šios teisės nuolat ir be 
pasigailėjimo trempiamos 
SSRS, kur žodžio, spaudos, 
minties ir susirinkimų laisvė 
panaikinta ir jau 13 metų 
siaučia teroras. Be kito ko 
brutaliai įžeidžiama tikybinių 
kultų laisvė. Katalikų gi baž
nyčios persekiojamoji sąžinės 
laisvė visuomet Teisių Lygos 
buvo ginama. Tikybinė kova 
turi eiti laisvės sąlygose.

“Todėl Lyga kuoenergin- 
giausiai smerkia bolševikų 
terorą, suteršus'į didžiuosius 
žmonijos idealus, kurie neva 
jų kunijami.

“žmogaus Teisių Lyga 
kreipiasi į Maskvos vyriausy
bę, prašydama gerbti žmo
gaus asmens ' elementarines 
teises.” * »
Visi dori ir protaujantys 

žmones pritars šitam žmogaus 
Teisių Lygos’ balsui. 

s

LENKIJOS TEISMAS IMA UŽ 
PAKARPOS PILSUDSKI- 

NINKUS

“Elta” praneša iš Varšuvos, 
kad Aukščiausias Lenkijos teis
mas, patikrinęs 1928 m. seimo 
rinkimų rezultatus, paskelbė 
šešių apygardų rinkimus netei
sėtais.

“Tuo budu”, sakoma pra
nešime, “panaikinama 14 sei
mo ir senato atstovų manda
tų Pilsudskio šalininkų tarpe. 
Šitose šešiosę apygardose ar
timiausiu laiku bus nauji 
rinkimai. Septintoj apygar
doj, Aukščiausio teismo 
sprendimu, du Pilsudskio ša
lininkų mandatai be perrin
kimų tiesiai pripažinti opo
zicijos partijoms.”
Vadinasi, teismas surado, kad’ 

septyniose apygardose maršalo 
Pilsudskio šalininkai pavogė 
rinkimus. Gražiai “pasižymėjo” 
diktatūros pakalikai, nėra ko ir 
bekalbėti!

Pilsudskio nelaimei, jam ne
pavyko savo diktatūrą įvykinti 
taip griežtai, kaip Rusijos bol
ševikams arba Italijos fašis
tams. Seimą panaikinti jisai ne
išdrįso. Aukščiausias’ teismas 
taip pat neklauso jo komandos.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.00
Pusei metu ...................   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui ..................  75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..... 1.......................  3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ............................. »......  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.0' i
Pusei metų ......~.....................  3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams .... ..............  1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ....... j......................... $8.00
Pusei metų ................... ...»....... 4.00
Trims mėnesiams ............   2.50
Pinigus reilęia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA 
PRIEŠ TERORĄ SSSR.

Franci jos žmogaus Teisių Ly
ga priėmė ir paskelbė spaudo
je rezoliucijų prieš terorų so
vietų Rusijoje. Ta organizacija 
yra ne kartų kėlusi savo balsų 
dėl žmonių laisvės varžymo Ita
lijoje, Lenkijoje ir kitur. Jos 
rezoliucija prieš bolševikiškų 
terorų skamba taip:

“žmogaus Teisių Lyga, lai
kydama negalimu kištis į 
svetimų šalių politikos’ gyve
nimų. neveda propagandos 
nei už, nei prieš Sovietų re- 

MANDRAGALVIAI

Džiaugdamasis dviejų kleri
kalų primicijomis, Marijonų' or
ganas giriasi, kad lietuvių ka
talikų bažnyčių skaičius “šim
teriopai” (!) išaugo. — nors, 
girdi, —

“Prieš kelioliką metų lietu
vių socialistų ir liberalų va
das, geriau sakant, jų tėvas, 
J. šliupas, pranašavo, kad 
bažnyčios bus išgriautos’, o 
kunigai jų varpinėse iškarti.” 
Visi žino,.kad Dr. šliupas ne

buvo nei socialistų vadas, neį 
jų. tėvas. Jisai kurį laiką (prieš 
25 su viršum metus) socialis- 
tavo; bet jisai taip pat drau
gavo ir su kunigais, net padė
davo jiems lietuviškas’ parapijas 
steigti.

Mandragalviai iš Marijonų

Krauju vadiname tąjį skys
timą, kuris visiems kūno audi
niams' atneša maisto ir pašali
na (nuneša) nereikalingas, daž
nai nuodingas medžiagas. Gali
ma sakyti, kad gyvūno (ir žmo
gaus) kūno mechanizmo svar
biausia dalis šiam tikslui tar
nauja, šiam tikslui prirengta/ 

žemesniųjų gyvūnų (bestubu
rinių) kraujas ant tiek stirtin- 
gas nuo augštesniųjų (stuburi
nių) gyvūnų — žmogaus ir 
kitų žinduolių—kad ilgai jiems 
mokslas kraujo ir nepripažino, 
žemesniųjų gyvūnų kraujas be
spalvis; kai kuriuose jisai mels
vas, rausvas, gelsvas, rusvas* ir 
kt. Musės galvą suspaudus’ (su
triuškinus) raudonas skysti
mas nėra jos kraujas’ —tai akių 
skystimas. Visų stuburinių 
gyvūnų kraujas raudonas, iš
skiriant žuvies Amphioxus, ku
rios kraujas baltas.

Juo mažiau komplikuotas kū
nas, juo paprastesnis kraujas— 
geriaus' pasakant maitinimo 
skystimas, matinąs skystimas, 
nes kraujas, kaip sakiau, ir yra 
kūną, jo visus’ audinius maiti
nąs skystimas. Protozonai. 
kempines ir hydros net neturi 
kraujo. Turi, bet labai sunku 
kraujas arba šiaip kokis mai
tinąs jų celes skystimas suras
ti. Augalus irgi maitina savo 
rųšies skystimas arba syvai, 
bet tai nėra kraujas moksliška 
prasme; tai bene bus' gyvūnų 
kraujo šaltinis, jo pati pradžia. 
Kiek aukščiaus pakilusiuose gy
vūnuose maitinąs jų kūną skys
timas arba kraujas’ jau sudaro 
atskirus audinius—kraujas .jau 
jų kūnuose pradeda 'tam tik
rais takais ir latakais vaikš
čioti; kraujas jau susideda iš 
skystimo ir jame plaukiojančių 
rutulėlių, atskirų celių.

Jei varlės kraują perfiltruo
simu (perkošime), tai per ko
šiamą popieią \ i persisunkus 
skystimas pliazma vadinamas, 
o ant viršaus pasiliks raudoni, 
kaip smilties grūdeliai, skritu
lėliai. Didinamieji stiklai mums 
čionais parodys, kad tai celės 
raudoni skritulėliai, kurių kiek
vienas turi branduolėlj; o kiti

pastdgės gali nusiraminti: so
cialistams niekuomet nerūpėjo 
kunigus karti. Bet, priešingai, 
kunigai dažnai kurstydavo pa- 
rapijonus vartot smurtų prieš 
socialistus.

“BOLŠEVIKIŠKA SĖJA”

“No. 13” atsiuntė mums 
pluoštų “Raudonojo Artojo” nu
merių (dėkui jam už tai!). Tų 
laikraštj leidžia Minkske Balta
rusijos Komunistų Partijos 
centro komitetas, taigi oficialu 
bolševizmo įstaiga.

Skaitant j j, įgyji įspūdį, kad 
komunizmas galutinai yra vir
tęs sekta, šitai jame (bal. 1 d. 
numeryje) įdėta vedamasis 
straipsnis su antgalviu “Bolše
vikiška sėja”. Tenai agituojama 
kiek galima labiau išplėsti pa
sėlių plotą, geriau įtręšt žemę 
ir geriausios rųšies sėklomis ap- 
sėt laukus.

“Sovietų Sąjungoj”, skai
tome tame editoriale, “į pa
vasario sėją yra atkreipta 
plačfausių darbo masių domė.

“Sovietų ūkiai, kolektyvai 
ir pavieni valstiečiai privalo 
išeit į laukus gerai pasiruošę, 
kad vasarojui skiriami laukai 
bųtų laiku ir tinkamai apsė
ti.”
Atrodo, kad jeigu $ovietų val

džia neparagins mužikų, tai jie 
pavasaryje neis laukų sėti, bet 
sėdės ant pečiaus ir šildysis. 
Viskas bolševikijoje yra parem
ta agitacija.

Sėja pas juos “bolševikiška”, 
trąšos “bolševikiškos”, sėklos 
“bolševikiškos”...

Tai visai taip, kaip Lietuvos 
klerikalai kad agituodavo ūki
ninkus tręšti laukus “katalikiš
ku zuperiu”.

Gyvūnų Kraujas
Rašo Dr. A. J. Karalius 

skritulėliai bespalviai. Raudo
nieji limpa krūvon, o baltieji 
ne. Visas kraujas labai greitai 
sukreka, sulimpa į vieną šmotą. 
'Kraujuje randame medžiagoj 
fibrinu vadinamos, kuri tai ir 
sukrekina kraują.

Vabalų ir moluskų kraujas 
turi labai mažai fibrino — už 
tai jisai sunkiai sukreka. Au
kštesniuose gyvūnuose daugiau 
kraujas fibrino turi ir dauginus 
skritulėlių. žinduolių kraujo 
raudonieji skirtulėliai neturi 
branduolių.

Viso kraujo skritulėliai tiktai 
per didinamus stiklus temato
mi. Baltieji paprastai beveik 
vienodo dydžio, mažesni (žiu 
duolių kraujuje didesni). Rau
donieji sulyginamai didesni au
kštesnių gyvūnų kraujuje. žmo
gaus kraujo raudonasai skritu
lėlis itin mažas —ant adatos 
smaigalio sutilptų jų apie 40 
tūkstančių. Baltieji skritulė
liai dažnai pakeičia savo pavi
dalą, o raudonųjų pavidalas pa
stovus.

Kraujas visuomet sunkesnis 
už vandenį. Visuomet skystes
nis šaltakraujų, negu šiltakrau
jų; skystesnis žolėdžių, negu 
mėsėdžių kraujuje. Paukščių 
kraujas šilčiausias' ir turi dau
giausia raudonųjų skritulėlių, 
žmogaus kraujo raudonieji skri
tulėliai sveria apie pusę tiek, 
kiek visas kraujas'. Baltųjų 
skritulėlių visuomet daug ma
žiaus, bet jų skaičius dažnai 
keičiasi, ypatingai įvairiose li
gose.

PASTABOS
Lietuvos Elta lietuvina 

Afriką. '

Lietuvos Telegrafų Agentūra 
“Elta” paduoda žinią, kuri pra
sideda taip: “Didelis Rago'mie
sto (Kapštato) laikraštis “Cape 
Argus” pirmo Lietuvos konsu
lo p. V. K. Račkausko atvyki
mo proga deda platų pasikalbė
jimą su p. Račkausku”... ir ži
nią baigia taip: “p. Račkaus
kas nėra dar nusistatęs kur 
įsteigti konsulatą — ar Joha- 
nesburghe ar Rago mieste”.

Besuklausyk dabar: Vokie
čiai sako, kad lietuviai yra pa
rėję iš Azijos, Anglai — lie
tuviai gyveno savo Pabalty nuo 
ledų gadynės, D-ras Basanavi
čius, — kad yra parėję iš Ma
žosios Azijos; prof. Janulaitis, 
kad nuo Mėnulio ar net Marso 
(skaityk jo “Kur Lietuvių Se
novėj Gyventa”). Elta tik
riausiai išrišo: Lietuviai paeina 
iš Pietų Afrikos, maždaug iš 
Bušmėnų ar Gotentotų sričių. 
Rago miestas tikrai ir lietuviš
kai gerai skamba ir senoviškas 
vardas. Tik pamanykit, Šven
taragis, raguotinė, ragelis, Mel- 
neragė, noragas ir tt.

Reikia dar Eltai priminti, 
kad ir Ameriką sulietuvintų. 
Kas tai matė vadinti tokius di
delius miestus kaip tai Nevv 
York, Chicago, Buffalo, St. 
Louis, Kalamazoo ir taip toliau. 
Juk tai tikri lietuviški miestai: 
Naujojo Jurkaus Miestas, Cebu- 
lių Kvapo Miestas, Amerikos 
Jaučio (galima, Buliaus) Mies
tas, švento Liudviko Miestas. 
Kalamaškos Miestas. O jau lie
tuviškąjį Bridgeportą tikrai ga
lima pakrikštyti Slabodka. Tai ve 
kiek lietuviškų miestų.
Kiek Amerikai kainavo karas

Pereito balandžio 6 d. Wa- 
shingtone šventė tryliktas su
kaktuves nuo Amerikos prisi
dėjimo pasaulio karan. Tą pa
čią dieną buvo paskelbta, kad 
ta pramoga Amerikai kainavo 
$51,400,000,000. Kas tai reiš
kia Amerikai

“Boston Herald” ta proga 
pyksta ant knygos “Viskas 
Ramu Vakarų Fronte”. Girdi, 
perdaug jau žmonės tą taiką 
pamėgo ir karą peikia. Tikrai 
pikta. Lygiai, kaip kad kai- 
kam butų pikta jei žmonės per
daug pamėgtų sveikatą!

Gyvenimas ir darbas
Teisė j darbą yra taip pat 

pamatinė žmogui kaip ir teisė 

gyvent. Tie du dalykai turėtų 
ibuti neskirtinai bendri tokioj 
prasmėj, kad kiekvienas gyve
nantis galėtų dirbti, ir kiekvie
nas dirbantis — gyventi. Tatai 
turi būti pamatinis ekonominės 
teisės prisakymas.

Juokiasi, kas paskutinis 
juokiasi

Didieji kapitalistiniai laikraš
čiai šaiposi iš garsiojo Indijos 
vado Ghandi, kad jis su 67

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
“Tamsta visgi elgiesi keisto

kai... su musų tautinio sporto 
geriausiais atstovais”.

‘/Taigi—tai kas gi jie tokie 
yra? Ką jie veikia? Ką jie į- 
sivaizdina?”

Juos nutraukė. Jaunasis 
Sprukstins’ išdidžiai išėjo 
iš redaktoriaus kabineto. 
Lupa užriesta, karakulinė ke
purė atstumta pakaušin. Ap
siaustas atsis'egiojęs, prie švar
ko apykaklės žibėjo apvalas 
skardinis ,žetonas su raudona 
dėmele viduryje. Išėjo į Dzin- 
tarnieką nei nepažvelgęs, tik 
abiem skyrių redaktoriam link
telėjo galva.

Bumbiers su keliais rankraš
čiais įėjo pas redaktorių. Ro
bertas Neikė išsitiesęs sėdėjo 
kėdėj. Matyt, įsisėdęs taip, kad 
atloša ir rankų atramos nega
dintų naująjį fraką. Viršutinių 
marškinių krūtinė liemenes iš
karpoje gražiai išsilenkusi. Ran
kos rūpestingai padėtos ant sta
lo. Apyrankiai su didelėmis auk
sinėmis sagomis iki puses išlin
dę iš rankovių. Plaukai lygiai 
pritaukuoti, perskirti kairėj pu
sėj. Stambus kuokštas’ išsilen
kęs aukščiau, kairiosios akies. 
Kambarys pilnas stipraus' kve
palų ir plaukų tepalo kvapo.

Sidabrinis portsigaras auk
suotu vidų su cigaretais šalę 
ant stalo. Redaktorius ką tik 
pasiėmė vienų ir įkišo mundštu- 
kan. Bumbiers pataikė užžiebti 
degtuką. Pats jis nerūkė, bet 
degtukus specialiai šiems atsi
tikimams nešiojosi kišenėj. Ro
bertas Neikė sušvelnėjo. Stačio
ji raukšlė tarp akių išsilygino 
perpus. Įtraukė porą durnų, iš
puto lango link, pasiekė ranką 
popieriams pasiimti.

“Na, pone Bumbieri, ką Tam
sta čia turi?”

Bumbiers' su pagarba stovėjo 
gale stalo ir išdrįso tik truputį 
nusilenkti. ,

“Čia viena korespondencija iš 
Cėsių. Apie betvarkę Vilcinio 
traktieriuje... Aštrus puolimas
— kaip Tamsta į tai žiuri, po
ne redaktoriau?”

Robertas Neikė perbėgo aki
mis. Visiškas nedabojimas pre
kiavimo laiko... Skandalai ir 
orgijos per visą naktį... Aplin
kiniai gyventojai jau ne kartą 
kreipėsi į policiją, bet vis be 
pasekmių...

Vilcinš... Vilcinš... Robertas 
Neikė bandė prisiminti:

“Ar koks tai Vilcinš iš Cėsių 
kartais' neatsiuntė sveikinimo 
telegramą tautiniai-patriotinės 
partijos pirmam suvažiavimui? 
Ir kaip to pavardė, kuris dvi
dešimt antrojo sausio demon
stracijoje raudoniesiems atėmė 
vėliavą?”

“Kiek man žinoma, ponas 
Vilcinš ten vienas žymiausių 
tautiškųjų darbuotojų, ariukų 
organizacijos garbes preziden
tas. Aš pasiteiravau kontoroje
— net ir musų abonentas.”

Kilniu rankos mostelėjimu 
Robertas Neikė jį nutraukė.

“Mums tai visvien. Bet įsi
kišti pono Vilcinio traktieriaus 
reikalai) neturime priežasties. 
Jei jau policija į skundus ne
kreipia domūs, tai jau ji vistik 
žino kodui. Mums nepridera 
išjudinti iš pamatų pasitikėjimą 
valstybes saugumo priežiūra ir 
kenki i tautiškiems' prekybinin
kams. Toliau!”

“apaštalais”, basi ir Joe kepu
rių, be ginklų ir be revoliucinių 
plakatų iškeliavo Anglijos oku
pacijos versti, kasdami druską 
juros pakrantėmis.

Jei Romos imperija arba žy- 
dija turėjo laikraščius 2000 
metų atgal, be abejo, taip pat 
juokėsi, kada žydelis iš Naza
reto būreliu nudriskusių žvejų 
vedinas pradėjo tų laikų val
džią iir tvarką griauti. N. T.

Bumbiers nusišypsojęs, pri
silenkė arčiau.

“Čia — aš tik norėjau paro
dyti... žaleniekuose “Tautos 
širdies Balso” egzempliorių 
skaičius per vieną mėnesį pri
augęs nuo keturių dešimčių iki 
šimto dvidešimts. Visi tautiniai 
ir valstybiniai nusistatę pilie
čiai ima vis labiau pripažinti, 
jog tautiniai-patriotinė partija 
— vienintelė bepartyvė visos 
tautos reikalų gynėja...”

Redaktorius irgi šypsodama
sis žieduota ranka nuglosto po
pieriaus lapą.

• “Gerai, gerai! Toliau! Mažai 
laiko* teturiu!”

“Iš Talsų apskrities — vienas 
mokytojas skundžiasi inspekto
riumi. Terorizuojąs' — be rei
kalo paliuosuojąs. Viena jau
nesnė mokytoja bandžiusi net 
nusižudyti...”

Redaktorius trumpai nutrau
kė.

“Tokiems reikalams yra aps
krities’ gydytojai. Ir bendrai, 
tokiuose atsitikimuose — aš 
Tamstai jau esu sakęs — pa
skambink i mokyklų departa- 
men'tą. Mes' negalime spauz- 
dinti viską, ką mums prisiunčia 
kažkoks mokytojaus padėjė
jas...”

Po Bumbierio įėjo Herman- 
sons. Redaktorius šiandien po
piet neturėjo laiko perskaityti 
nuotrauką, už tat reik peržiū
rėti numatytuosius rankraščius. 
Užsienių skyriuje šiandien nie
ko svarbaus nebuvo. Didelė 
fašizmo pergalė Milane... Primo 
de Rivera prieš socialistus ir 
anarkistus... Skautų paroda 
Londone... Religijos išsivysty
mas’ šiaurinėj Amerikoj... Ba
das, kolera, maras, šiltinės ir 
teroras Rusijoje... Monarchistų 
kongresas Berne... Caro Nika- 
lojaus’ kaulai saugomi pasiunti
nio Grižo... Japonijos karalai
tė pas žemės drebėjime nuken
tėjusius našlaičius...

llermansons dar nepabaigė, 
kai duryse pasirodė Dzintar- 
nieks. Tam pirmučiausia buvo 
polemika su “Saulute”. Redak
toriui vūl pasirodė stačioji rau
kšlė tarp akių.

“Kam Tamsta tiek ginčijiesi 
su tais' demokratais? Mes tu
rime svarbesnių reikalų”.

“Bet atleisk Tamsta! Socia
listų sekėjai daug pavojingesni 
už pačius’ socialistus. Jie ati
traukia piliečius nuo tautinio 
reikalo ir prikinko juos žydo 
Markso tačkai. Be to, jie be
gėdiškai puola tautines spaudos 
darbininkus”.

“Tamstą? Na, tai Tamstos 
asmeniškas reikalas. Su savo 
buvusiais kolegomis Tamsta ga
li kitur ir kitaip atsiskaičiuoti.”

“Ne—ir Tamstą! Skaitei va
karykščiam numeryje? Kelia 
prieš Tamstą tamsius’ įtarimus. 
Akiplėšiškai užgauna1 poną Tom- 
bergą. Net ir panele Tomberg 
ir ponia Sluoka gauna savo da
lį. Visokios insinuacijos delei 
moterų gelbėjimo armijos lab
darybės' lotto...”

Robertas Neikė išdidžiai pa
traukė pečiais.

“Aš stoviu aukščiau žemiškų
jų įtarimų. Man su šiais ska
likais nėr ko skaičiuotas'. O kas 
liečia poną Tom burgą ir panelę 
ir ponią Sluoka— aš jau kalbė
jau su ponu Mauduliu. Mos 
juos patrauksim teisman”.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gegužės Pirmoji
Rengiamės prie Pirmos Gegu 

žės — Darbininkų šventės 
Apvaikščiojimo

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, musų darbo žmonių 
gegužės 1 d. yra istoriška šven
tė, PIRMOJI GEGUŽĖS ateina 
kartu su skaisėiuoju pavasariu, 
kas yra miela kiekvienam. 
Mums, kaipo darbininkų klasės 
žmonėms, ši pavasarinė darbi
ninkų šventė — PIRMOJI GE
GUŽĖS dar turi būt daugiau 
miela ir sveikinta, nes mes per 
šių darbo žmonių šventę kar
tu su viso pasaulio darbinin
kais pa reiškiam savo solida- 
riškumą darbininkų klasei ir 
tuo patim pareiškiam kovą 
prieš visus darbininkų klasės 
valdonus ir išnaudotojus. Šie
met švęsdami PIRMĄJĄ GE
GUŽĖS dieną turim pareikšti 

Uuii ir «lii-r4>iiiiiikij kla
ses nelaimę BEDARBIU, kori 

dailininkus slegia jau daugiau 
metai laiko ii’ stumia Į alkio 
nenumatomas gelmes.

Kad tikslinus virš kalbamus 
dalvkus darbininkų klasė su- * *
prastų ir kad solidariškiau su
spaudus savo (darbininkiškas 
lankas bendrai kovai už paša
linimą aiginės vergijos, Lietu
vių Socialistų Sąjungos vielos 
centralinė kuopa rengia PIR
MOS GEGUŽĖS ŠVENTĖS ap- 
vaiiik šėloj imą, kuris Įvyks ge
gužės 1 d., 7:30 vai. vak., Mil
dos svetainėje, 3112 So. llal- 
sted Street.

Apvaikščiojant šia taip bran
gią darbininkų šventę, bus tai 
dienai pritaikytas puikus pro
gramas. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis ir Dr. 
A. Montvidas. Apie šiuos du 
kalbėtojus vielos žmonėms ne
reikia aiškinti, nes jiedu abu
du yra žmonių mylimiausi kal
bėtojai. Be prakalbų, bus ir dai
nų programas, kuri išpildys 
“PIRMYN” choras po vadovy
ste p. K. Steponavičiaus.

Visi darbi ninkai-kės a įvyki t 
patys ir kitus kalbinkit, kad 
•atvyktu ir dalyvautų darbinin
kų šventės apvaikščiojime.

— K. L.

venti ir jau dienomis dirbo ki
tur, o vakarais savo dirbtu ve

dė,j. Dirbti reikėjo daug ir. sun
kiai, nes šeimyna nemaža ir 
visus sūnūs leido mokyklon. 
Vyriausias sūnūs Juozas už
baigė inžinerijos mokslą Loyo- 
los universitete ir gavo atsa- 
kcminjgą vietą Western Elec
tric kompanijoj. Gyvena Cice
ro j ir yra vedęs. Jonas per 10 
pastarųjų metų tarnauja Susi
vienytų Valstijų laivyne kaipo 
oficieris ir tik retkarčiais grįž
ta Amerikon. 'Pečiaus tėvui mi
rus, jam pasitaikė būti Ncw- 
porte, R. L, iš kur jis tuoj at
vyko (/hieagon. Jurgis jau yra 
medicinos daktaru. 1928 m. jis 
baigė mokslą iLoyolos univer
sitete, po ko tarnavo initennu 
Alexian ligoninėj. Išlaikęs var
žytinių kvotimus pateko intei
nu į Cook apskrities ligoninę 
Cliicagoj. Už poros mėnesių 
užbaigs ir čia 4arnybą. Ketvir
tasis sūnūs Edvardas jau antri 
metai, kai lanko Anmouro tech
nologijos institutą ir bus inži
nierius. Pats jauniausias, Leo
nas, lanko Grane kolegiją, ši
tokiu dalykas darbininko šei
mynoj skamba lyg pasaka. Jo
nas Viltrakis turėjo ne lik 
dirbti, o ir mokėti uždarbi tvar
kyti, kad davus visiems savo 
sunams mokslo siekti. Čia jau 
prisidėjo ir jo žmona, kuri ne 
lik žmonos, motinos ir gaspa- 
dlnės pareigas ėjo, o ir šei
mynoj išlaikė taika, susiprati
mą ir susitarimą ir Igelbėjo vy
rui pritarėjų gauti. Alkoholis 
šioj šeimynoj svetimas daik
tas, net ir svečių juo niekad 
nevaišinta, jo pagelha draugų 
ncieškokola. . Nuoširdus drau
gingumas, mandagumas, mokė
jimas aplinkumą suprasti, su 
amerikonais susidraugauti, ki
tus pagerbti ir savęs nenuže
minti buvo ir yra Viltrakių šei
mynos ypatybėmis.

Tiesa, Jonas buvo katalikas, 
narys šv. Mot bažnyčios, bet 
•religija jis skaitė privatiniu 
žmogaus reikalu, nemėgo apie 
ją su nieku ginčytis. Niekad 
nešiką ršči u oda vo ir neįsižeis- 
davo, kuomet kas nors pareikš- 
t.’jivo skirtingas nuomones. Jis 
buvo kupinas tolerancijos ir 
mokėdavo ramiai, su humoru 
filosofuoti ibile 'kokiame klau
sime. Amerikonai ji taip pa
mėgo, kad keli šimtai jo kai
mynų atsilankė į šermenis, 
siuntė gėlių vainikus ir reiškė 
gedulą netekę brangaus kai
myno ir nuoširdaus draugo.

— Medicus.

užimta iki liepos mėnesio vien 
piurių rengimo reikalams. Reiš
kia, mes visgi kuomi nors pro
gresuotam.
‘ — “N.” Rašė jas.

Suvienijo biznius
P-nas Ch. A. Bičiūnas, ku

ris turėjo real estate biznį, 2437 
W. 69lh St., atsikėlė pas p-ną 
A. M. Masiulį, 6641 So. Wesl- 
ern Avė. Bus du biznieriai, bet 
vienas biznis. Gero pasisekimo.

Petras.

Lietuvės Akušerės___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Henilock 9252

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

Graborlai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia, dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotoj’as
DYKAI KOPLYČIA

Persanidome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

Julius Prusieckis
■GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
i Musu patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3891 Main St.
INDIANA HARBOR, INI).

Tel. Indiana Harbor 288

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

North Side
Palaidojus Jonų Viltrakį.

Cicero Naujienos
Velykos, Kareiviai, Parės.

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

JSluo 10 vai, ryto iki 8 vai, vak.;

_______ Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet | 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidu užtai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

----- o-----

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ŽOLP 
. ’ I

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

164G W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Lietuviai Gydytojai
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._Q----

piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 •

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzaminą-" 
vimą, duso kainos, arba pedlioriai 
siūlo ^akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOM ETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

——o-----
DR. C. MICHEI
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

..... -o---------

Ofiso Telefoną. Virginla OOSfl 
Bes. Tel. Vnn Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną, Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro
- O---------

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
—K—o-------

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o———

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.
Rezidenci ja :

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

Tel. Drexel 6323 ,

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 
—O-------

Įvairus Gydytojai .__
' GYDO 

f
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vjtu ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
' Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

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. Kedzio 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 R<L 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. no nietu ir nud
7 iki 1* vm.1. vakare. Nedcliorniu 

ir šventadieny 10—12 diena

Advokatai

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 43G5 

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Rootn 309
1608 Milwaukee Avė.

Corn. North Avė.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Iloom 1111 

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

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakara, išskyrus ketverge.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

" A. ”A. OLIŠ
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI 10

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

15 metų atgal iš Bostono at
keliavo Chicaigoj apsigyventi 
skaitlinga Viltrakių šeimyn:

Jonas, jo žmona Elzbieta 
ir penketas sūnų, Ghicagiečiai, 
kuriems teko susidurti su Vil
trakiais, stebėjosi jų kultiniu- 
gtimu: tėvai ir vaikai malonus, 
lipšnus, nuoširdus, mandhgųs, 
tolerantingi, švarus kalboj, el- 
gėsyj, apsirėdymu ir namų už
laikyme. Daugelis išsitardavo, 
kad Bostone turėtų būti malo
nu gyventi, jei visi tenykščiai 
žmonės yra tokie išmintingi ir 
geri, kaip Viltrakiai ir keli ki
ti iš 'Bostono atvykę lietuviai. 
Naujosios Anglijos kultūra, nė
ra abejonės, paveikė j šių šei
myną kaip ir i daugeli kilų. 
Bostone Viltrakiai — Jonas ir 
Elzbieta Jonaitytė — apsivedė, 
išgyveno apie 23 motus ir su
silaukė penketos sūnų. Ten jis 
per visą laikų turėjo rūbų siu
vimo ištaiga. Ne su kuo nesi
pyko, niekam nekenkė ir jo
kiuose triukšmuose nedalyvavo. 
Kada lietuviai pradėjo savo or
ganizacijas kurti, jis buvo vie
nas pirmųjų šv. Petro ir Po
vilo Draugijos narys ir padėjo 
jei čarterį gauti. Draugija te
begyvuoja So. Bostone ir da
bar ir Jonas pasiliko jos na
riu iki savo mirties.

Į Chicago atkeliavo 1915 me
lais. Didžiojo karo laiku turė
jo rūbų siuvyklą ant Wabail
sia Avė. prie Robey SI. Vėliau 
nusipirko namą 'gana aristo
kratiškoj apie Ii ink ė j ant \V ish- 
ington Blvd. ir išsikėlė ten gy

Velykos pas mus buvo šla
pios ne vien iš vidaus, bet ir 
iš vii šaus. Kadangi lietus kaip 
iš vicdlro pylė, tai reikėjo na
mie sėdėti ir iš vidaus šlapin
tis.

P-nas J. Samoška įsigijo nau
ji biznj, — minkštų gėrimų 
sandėli — P. Juknio vieloj. 
P-nas Juknis važiuoja į Lietu
vą, turbūt, ilgaplaukes ieško
tis. Aptickonius p. IMalaichąus- 
kas buvo apsirgęs, bet vėl pa
sveiko.

Velykų naktį musų vieną ka
reivį ištiko baisi nelaimė. Iš
saugodamas Kristaus karsta taip 
nuvargo, kad ir pats palei nu- 
kryžiavoiląjį atsigulė. Kiliems 
kareiviams buvo “triiubelio” 
kolei prikėlė. Musų miesto da
vatkos daro spėjimus, kad su 
Cicero turės kas nors negero 
atsilikti, jeigu jau tokie eudai 
darosi su musų Velykų karei
viais.

Cicericčiai labai “bizi” su 
parems. Punios Lukšienės sve
tainė yra kiekvieną šeštadienį

KAZIMIER A SLAMONIENĖ 
po tėvais Kazimiera Petrikaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
subato.i, balandžio 26 diena, 
4:55 valanda vakare, 1930 m., 
sulaukus 42 metu amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Plungės mies
te. Paliko dideliame nuliūdi
me vyra Leoną, brolį Sta
nislova, seserį Eugenę Jar- 
monlinskas. Amerikoj išgyve
no apie 20 metų. Kūnas pa
šarvotas randasi 7207 Blacks- 
tone Avė., Chicago,

I/aidotuves įvyks 
balandžio 30 diena, 
te iš namų į Dievo
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, 
lydėta į Šv. 
nes.

Visi A. 
monienės 
pažįstami 
kviečiami
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavime ir atsisveikinime.

Nuliūdę liekame.
Vynas, Sesuo ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
ęanal 3161.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas diena 

ir nakti
KOPLYČIA

Chas
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

ni.
seredoje,

8 vai. ry-
Apveizdos

o iš ten bus nu-
Kazimiero kapi

Kazimieros Sla-A.
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai
dalyvauti laidotuvė-

p

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo G iki 8 vai. vakaro

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kast 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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

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. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan ‘Avė.

Tel. Pullman 5958
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

įvairus ...
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Ijeavitt St.

Telefonas Canal 2552

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

« Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
k Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Akių Gydytojai

Tel. Victorv 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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Weęti Marųuette 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. Nedėlioipiš' tik pagal su
tarti.

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 diathęrmia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojus, 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 S’t., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
\ Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Įlydė Park 3395

JOHN B. BORDĖN'
(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

V. ■ W. ]RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525
----- ..... — 1

Tel. Randolph 5130-5131 
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 1 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street 
(Su Adv. John Kucliio-ko)

Vai.: ■> iki 8; ser, ir petn. ■> iki G; 
Subato.i I iki G. 'Jei. Canal 25u2
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Ekskursija
Jau visai nedaug laiko liko 

dėl prisirengimo norintiems va
žiuoti su didžiausi'a Lietuvių 
Ekskursija Gegužio 24 d.

Vienintelė Ekskursija šiais 
melais, kuri važiuos tiesiai Klai- 
pčdon be persėdimo.

Dar turime keletą gerų vie
tų dėl antros, turistų ir 'tre
čios klesos. Pasiskubinkite, jei
gu norite gauti gera kambarį 
ant laivo.

Nieko nelaukę ateikite į Nau
jienas dėl sutvarkymo savo do
kumentus.

slokuoja lėšų. Fašistams val
dant Lietuvą, ji' jokių aukų 
iš Didž. Liet u vos negauna. Kar
tu ir Vilniaus klerikalai visa
me kame stengiasi trukdyti jos 
naudingų darbą. Tad vienatinė 
jos viltis yru Amerikos lietu
viai. Bet ir Amerikos lietuviai 
šiuo laiku, esivnt nepalankiai 
padėčiai Uetuvoj, vis mažiau 
ir mažiau bekreipia domės į 
Lietuva bei Vilnių. Todėl ir 
a,ūkų oilniečiams vis
beplaukia. () pagelba jiems yra 
laibai reikalinga.

Butų labai gerai, ir ne tik 
gerai, -bet yra ir labai reikalin
ga, kad amerikiečiai labiau iš
sijudintų, 'tankiau prisimintų 
Vilnių ir gausiau vilniečius pa
remtų. K. Baronas.

Tikietai i J. Babra 
vičiaus koncertą

Juozo Babravičiaus 
kuris įvyksta gegu- 

11 d. Lietuvių Audi- 
8 vai. vakaro, tikietus 

vic-

Atrišto 
koncertui 
žės-May 
ton joj
galima gauti išanksto šiose 
tose:

“Naujienose“ 
“Sandaroj” 
l’niversal State Bank 
Budriko krautuvėj 
Kulio Aptiekoj 
Stankūno fotograf. ofise 
Baltučio Beal Estate 
Dalen’s Aptiekoj 
‘‘Kitoj”

Vilniečiai gavo Vii 
niaus Vadavimo

K-to aukas
Metiniame Vilniaus Vadavi

mo Komiteto susirinkime buvo 
nutarta iš Komiteto iždo pasių
sti Vilniaus lietuvių švietimo 
“Kultūros” draugijai $200. Tie 
pinigai buvo pasiųsti tos dr- 
jos pirmininko Dr. D. Alsei
kos vardu ir vakar gavau nuo 
Dr. D. Alseikos laišką, kad pi
nigai jau yra priimti i ir per
duoti Vilniaus “Kultūros” dr- 
jai. 1 t 1

Dr. D. Alseika rašo:
“Vii. Vad. iždin. K. Baronui

Gerbiamasis Tamsta!
200 dolerių aukų iš Vii. Vad. 

Komiteto Chicagoj gavau, aukos 
atiitmtos “Kultūros” švietimo 
draugijos kason. “Kultūros” 
dr-jos Valdyba reiškia Vii. Vad. 
Komitetui širdingą padėką. Ofi- 
ciaJio Valdybos pakvitavimo ne- 
besiųsime, nes po kelių ddenų 
pasiųsime Amerikos lietuvių vi
suomenei 2 metų apyskaitą, 
kurioj bus išvardytos visos au
kos gautos iš V. V. Komiteto 
ir kitų. Apyskaitą pasiųsime 
'“Naujienoms“, “Sandalai“ (ii* 
“Tėvynei”.

Daug labų dienų pp. Kodu 
žiui, Grigaičiui, Vaidylai, Gu- 
giui ir kitiems.

Su aikšta pagarba,
Dr. D. Alseika, 

“'Kultūros” dr-jos pirmininkas. 
“Vilnius, 1930, IV, 12 d.”

Kartu su šia auka, Vilniaus 
Vadavimo Komitetas, mano iž- 
dininkavimo laiku, yra pasiun
tęs Vilniun — Vilniaus Lietu
vių Laik. Komitetui ir, vėliau 
(kai Vilniaus Liet. Laik. K-tas 
skilo, pašalino pažangiuosius 
narius ir pateko į vienų kle
rikalų ir fašistų (rankas), Vil
niaus “Kultūros” Dr-jai, viso 
$1,134.00. Prieš tari buvusieji 
V. V. K-to iždininkai, pp. S. 
Valančius ir J. Parkauskas ir
gi yra pasiuntę vilniečiams po 
keletą šimtų dol. Tuo budu 
V. V. K-tas, nuo savo susikū
rimo, yra pasiuntęs vilniečiams 
gal virš $2,000.00.

Dailiai* V. V. K-to iždas yra 
išsisėmęs ir jame bėra tik ke
li dbl. bėgantiems reikalams.

Šiuo laiku V. V. K4as daug 
mažiau veikia, nors šiuo tar
pu vilniečiams paigelba yra la
biau reikalinga negu kada pir
miau. Pažangiųjų Vilniaus lie
tuvių “Kultūros” dr-ja yra už- 
sil?rėžusi platų darbą dirbti, bet

IŠ Joniškiečių Kliu 
bo veikimo

Papildymas.

Pereitame numery įdbdant 
Joniškiečių Kliubo Sekretoriaus 
paskelbimų aukų “Žemaičio 
Amžinajai Aukso Knygai” ta
po praleista vieno aukautojo 
pavardė, kurią čia ir papildo
me. Per p-lę A. Ančiutę dar 
aukavo Frank Šalkauskas $1.00.

portavo, kad p. Valaskas ap- 
kainavo konstitucijos spausdi
nimų vien anglų kalba, 500 ko
pijų, $65.00, gi anglų ir lietu
vių kalbomis $100.00, su tvir
tais apdarais. Nuitarta pasitei
rauti kitose spaustuvėse, ir jei 
negaus pigiau, tada duoti p. 
Va tašku i.

Alei či a i n u I a-r t a s 11 re n gt i
bunco party. Išrinkta komisi
ja iš 5 asmenų. Be to nuitarta

mažiau surengti išvažiavimų lokį kaip 
pernai metais, o gal ir geres
nį. Taip pat išrinkta komisija. 
Buožinį nutarta 'tureli metinį 
balių ir šokius. Išrinkta komi
sija iš 5.

Kaip malt y t Kliubas pasiry
žęs gražiai /veikti. Komisijos 
išrinkta iš veiklių žmonių. Ka
dangi Kliubas nesi varo į (Mai
nus, o turi tikslo gerai paten
kinti narius ir Kliuibo svečius, 
lai galima tvirtai tikėti, kad 
tikslas seksis k nepuikiausia. 
Galop, galima lik palinkėti, kad 
kuodaugiau lietuvių, ypač Bose- 
laindo apylinkės, rašytųsi į 
Kliubų. 7'ok-i-am Kliubui pri
klausyti ir nauda ir garbė, nes 
Kliubas spėjo įsigyti gerą var
dą ne tik 
pas kitas 
nesivaržo 
žo narių
nei jų sąžinės, visiems pagelb
sti tapti šios šalies piliečiais, 
duoda pamokas iš pilietybės, 
suteikia nariams liudininkus, 
viską apli'kanlams be iškaščių. 
žodlžiu Kliubas tarnaujia lietu
vių visuomenei, tai verta ir 
pačiai visuomenei padėti Kliu
bui, dalyvaujant jame. Kliubo 
olbalsis “Vienybėje galybė”.

L. G. V. Kliubo Koresp.

Kirstukaitė, P. šniaukštytė, L. 
Kindžiulytė, P. Nausė<laiitė, P. 
Balčiuniutė. Viso 15.

l^asteibėtiina, kia<| lankančių 
(aukštesnes mokyklas bernaičių 
ir mergaičių skaičius susidaro 
veik lygus. Beiškia, Norlhsidės 
lietuviai rūpinasi savo vaikų 
šviesia ateičių, rūpinasi, kad jų 
vaikai pasiektų aukštesnius mo
kslus. Girtinas tėvų pasiryži
mas.

Pas mus kaip gyvuoja “Bi
jūnėlio” draugija, regis, bus 
apie dešimt melų. Bene bus tai 
pirmutinė vaikų draugijėlė Chi- 
ciaigos lietuviuose. Pirmiau ji 
buvo dalimi S.L.A. 226 k.p., ge
riau’ piŲsakius, po šitos kuopos 
globa, beit tas pasirodė ne vi
sai praktiška. Praeitą rudenį 
draugijėlės tvarka perėjo pilnai 
į tėvų globą, Ibet vaikai visgi 
pasiliko 'nariais S.L.A. 226 kp. 
“Bijūnėlis” turi virš 30 narių. 
Laiks nuo laiko turi savo biz
niukus (parengimus; vaikai pa
tys išpildo programą, Vakarai 
veik visuomet 
“Bijūnėlio“ 
tis lietuvių 
saikiuose ir

Antradienis, bal.. 20, 1030 
... ............... . ..

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Service 
Biznio

Patentai, copyrlghu — liradimal 
•okloa rųftlea.

B. PELECHOWIOZ 
2800 W. Chicaco Ava.

Brunawlck 7187

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rocktvell Street 

CHICAGO

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

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

18 gatvės apielinkė
P-nas P. Lapenis, 727 

18 St. turi barz d ask u tykios 
n j. Bet apart šito biznio 
pridėjo vieną naujį biznį, 
te n t — gintarinės prekės, 
bar pas p. La.penį ne vien
Įima barzdą nusiskusti, bet ir 
gintarinių daiktų pasipirkti. 
Ypačiai moterims, čia yra gra
žių papuošalų — gintaro špil-

W. 
biz- 
dar 
bu- 
Da- 
ga-

karų. Vyrams cigarnyčių, 
kolionikų, sagučių. P-nas Lape
li is, gintarinės prekės ima tie
siai iš Lietuvos; jos yra. gry
nos ir kaina nebrangi, šios 
apieiinkes lietuviams reikale 
gintaro prekių vertėtų kreiptis 
pas p. P. Lapenj.

P. Mankunas.

Roseland
Iš Lietuvių Geresnės Valdžios 

Kliubo darbuotės.

Balandžio 25 d. Kliubas tu
rėjo susirinkimą. Prezidentas 
Ignacas Ivan atidarė susirinki
mą. Raštininkas A. M. Barčius 
perskaitė protokolą iš pi-rmes- 
ndo susirinkimo. Protokolas pri
imtas vienbalsiai. Pilietybės 
raporte nieko nauja nebuvo. 
Ekzekutyvės komisijos rapor
tą iš politikos veikimo perei
tais rinkimais, išdavė advoka
tas J. P. Vaičius ir kt. Paaiš
kėjo, ka<l rinkimus laimėjo tie 
kandidatai, kuriuos Kliubas rė
mė; kad Kliubas turėjo masi
ni skaitlingą susirinkimą, at
nešusį Kliulbui daug moralės 
naudos. Vienbalsiai įgaliota ta 
pati komisija veikt ir toliau, 
tai yra laike rudeninių rinki
mų.

Konstitucijos komisija ra- Magdalena iMarcinkevičiutė, P.

>pas lietuvius, bet ir 
tautas. Kliubas visai 
už partijas ir nevar- 
dainbuotės politikoj,

North Side
Molksleivija.

draugija.
“iBijunėlio”

apiePraeitą sykį rašiau 
Northsidės lietuvių jaunuolius, 
kurie lanko universitetus. Da
bar man pasisekė, nors pavir
šutiniškai, surinkti žinias kiek 
yra lietuvių bernaičių ir mer
gaičių lankančių aukštesnes mo
kyklas — Hiigh School’s. Tie
sa, gal vienas kitas yra pra
leistas, bet tas padaryta netik
sliai, 
likti 
tlmr 
vido 
sikas,

Bandžiau šiltą. daill/ą at- 
su atsargumu. Seka: Ar- 
IMonitvidas (Dr. A. Mont- 
suntis), Berraard Grakau- 
P. Nausėda1, du broliai

Kirstukai, iP. Kindžiulis, P. An
driulis, Albertas Briedis, E. An- 
druškevičius, Vitoldas Kraučiu- 
mas, J. Milleris, T. žemgalis, 
P. Bieliūnas, Juozas Drauge
lis, Algirdas Mickevičius (dar 
mokinasi smuiką ir yra nariu 
Lane orkestro), Petras Brazys, 
taipgi yra muzikoje pasižymė
jęs. Viso 16.

IMbrgaitės Įninkančios aukš
tesnes mokyklas yra1 šios: Zu
zana Viliutė, taipgi mokinasi 
muziką — smuiką, Alfreda Se- 
maškiutė, .pianą, Helena Genai- 
čiutė, Aramai ir Aldona Valiliu- 
tės, Jermie Lenkarčiutė, Hele
na iMilakniutė, Aldona Kamin
skui te, Auna Gosarevičiutė,

1IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

APDRAUDA
Nelaikykite neapdraustą, savo turtą.
NAUJIENOS jums patarnaus apdrau

dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos komapnijų agentūrą ir. duoda greitą 
ir teisingą patarnavimą.

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

yra 
tikslas 
kalb’oj, 
tt.
— K.

sėkmingi, 
yra lavin- 
dainavimc,

Čepu kas.

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną, preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcfyer’s Castoria.
motinų j rodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

Milionai

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U* 
gi]. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atellan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apei- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, * 
kur ir kas jums skauda 
po

, kuris neklaus jusi] 
____ _____la. bet pats pasakys 

galutino ižcgzaniinavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20
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From Youth to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydla E. Pinkbam’s 
Vegetable Compound pagelbsti 
atsteigtl normale sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VI G E T A B1 E C O M P O U N L)

CLASSIFIED ADS
Baby Chicks

Vištukai

VIŠTUKAI

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

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

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

Tel. Brunswick 9131 .

-------- o---------
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo stogą 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jųsu kambarius 
10% PIGI AUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuoįame pagal 
Jusu noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.,

A. K. VALUKAS
3939 W._6£th PI. Tel. Republic 4139

Financial
Finansal-Paakolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

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

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių, 

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

I f. t

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

b

Miscellaneous 
įvairus

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

Tel. Victory 3486

Personai
Asmenų ieško

PAIEŠKAU žmonių kurie myli 
biznį. Mes turime gražų štorą ge
roj vietoj, gerus fixturius dėl ken- 
džių ir aiskrymo, mes patis neturim 
laiko stovėt prie to biznio dabar 
kai darbai prasidėjo prie namų bu- 
davojinio, tai^i atsišaukit.
važiuosit pamatysit vieta, tai kaip 
sutarsime tą biznį ar ant pusės.

JOKANTAS,
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

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

Kaip at-
PARSIDUODA barher shop 3 

krėslų, su visais įrengimais, tarpe 
maišytų tautų, 4 kambariai dėl 
gyvenimo ir garažas. 5150 South 
Halsted St.

PARDUOSIU Chili Parlor labai 
pigiai, arba mainysiu ant automobi- 
liaus, 9333 Cottage Grove Avė.

-------o-------
PAIEŠKAU Povilo ir Stasio Shart- 

vitis, patys arba kas žinote praneš
kite. Thos Stonis, 2145 N. Le Claire 
Avė., Chieago, 111.

Help Wanted—Maie 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs draiveris 
išvežioti sodą ir nyrbirį. Fredricks 
Bros. 811 W. 37th St. užpakalyj.

REIKALINGAS bučeris, atsakan
čiai žinantis savo darbą ir gerai su
kalbantis angliškai. Atsišaukite 6512 
So. Westem Avė.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me 
kio

parduoti jums karą be jo- 
įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o-----

-------O-------
FORDS—FORDS 

Teisingai Garsinami 
5 dienų bandymas dykai 

Late Convertible Coupe, black 
1929 Tudor; clean as new .......

1929 Fordor sedan, side mount, 
trunk ........................... $395

1929 Standard Coupe; run only 
2,000 miles ............... $375

75 1929 Coupes, Tudors, and Fordors
3 and 2 wind. Town Sėd. and Rdstr 

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

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

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

$495
$335

----- 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 įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer,Avė.
Lafayette 2082 

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

----- -O-------
NAUJI IR BISKJ VARTOTI AUGŠ- 

TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ

EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.
1900 S. Union Avė.
Tel. Roošetelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

Furniture & Pianos
DIDELI BARGENAI UŽ CASH
2 šmotų drožtas seklyčios 

$59; 3 šmotų riešuto 
kambario setas $64; 
jo kamb. setas $55; 
$23; pusryčių setas 
rakandai $295.
VICTOR STORAGE

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

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

setas 
miegamojo 

7 šm. valgomo- 
velouro kauras 
$7.50; 4 kamb.

WAREHOUSE

Furniture & Fixtures

TURIU tuojaus parduoti gražų 
frieze parlor setą, 2 Wilton kaurus, 
riešuto m. valgomojo kamb. setą, 
lovas, Onyx lempas ir viską kitką. 
Parduosiu atskirai. Turi būti iš
parduota prieš vidurnakti gegužės 1 
d. Vartota ne daugiau kaip 8 sa
vaitės. Atsineškite pinigus. Aplei
džiu miestą. 3038 W. 62nd St.

PARDAVIMUI 2 kambarių ra
kandai, turiu parduoti greitai, nes iš
važiuoju Lietuvon. Visi daiktai kaip 
nauji. Ant. Razminas, 1718 So. 
Union Avė.

EXTRA
Parsiduoda rakandai, 

stalas, 2 pečiai ir lova, 
parduoti iki gegužės 1.

Galima matyt po 6.
MRS. UGEN, 

4107 Archer Avė.
2 lubos

Lafayette 5655

giai.

6 krėslai, 
Turi būti 
I^abai Pi

For Rent
RENDAI 5 kambariai, štymo ap

šildomi ir garažas; mažai šeimynai, 
blaiviems žmomjems, pigi renda, 
4557 S. Albany Avė.

PASIRENDUOJA flatas 5 kamba
rių, 3- h ėdru imi ai, pigus, tik $20 j 
mėnesi. 2900 S. Poplar Avė., prie 
Mark White Parko.

PARDAVIMUI bučernS ir groser- 
nC; išdirbtas biznis; iš priežasties 
kito biznio parduosiu už pirmę pa
siūlymo. Lietuvių ir lenkų apielin- 
kėj. 2120 N. Leavitt St. Tel. Bruns- 
wick 4638.

PARSIDUODA grosemė. Nauji 
fixtures ir stekas. Priežastis parda
vimo — turiu du biznius. 2917 W. 
63rd St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai {rengti 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 ūkia 
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.

ATYDAI VAŽIUOJANTIEMS 
LIETUVON

Parsiduoda 4 pagyvenimu mūrinis 
namas, 60 pėdų ilgio 32 pločio, mū
riniai tvartai. Piečius 75 pėdų ilgio 
264 pėdų pločio, visas apsodintas vai
siniais medžiais; parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant namo Amerikoj. 
Namas randasi Žagarės mieste.

Del platesnių žinių kreipkitės i 
PUTRJ, 2-nd fl.

1808 S. 49 Avė., Cicero, III. 
Tel. Cicero 3562 W

Real Estate For Sale 
Pardavimui

NAUJI augŠtos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dvieju 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

5828 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
PASTEBĖTINAS BARGENAS 

6 kambarių rezidencija; ga
ru šildoma; elektra, naujas 
plumbingas; kampinis lotas; 
gatvė ištaisyta; $300 cash, $45 
į mėnesį.

Savininkas,
1 1214 W. 74th Place, 

tel. Wentworth 0286

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas po 4 kambarius ir maudynė. 
Bargenas greitam pardavimui. Ap
leidžiu miestą. 594Q. S. I>a Šalie St. 
Prospect 10353.

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

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

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

Yards 6751

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS PA
IMS. Maloni 6 kambariu bungalovv, 
geroj vietoj; katalikų ir viešosios 
mokyklos ir bažnyčios. Republic 2170

ŠTAI BARGENAS
Tuoj gali mupuo-tis, 5 kambarių 

mūrinė bungalow, 3 metų senumo 
arti vienuolyno ir 
Marųuette Parko. 
$9500, parduosiu už 
matykit savininką 
tuvėį

2945 W. 68rd St.

2 blokai 
Kainavo 
$6450.

aprtdalų

iki 
man 
Tuoj 

krau-
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