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Nedarbo ir darbinin- Kalinių maištai ban
kų naudojimo klau- džiamajam Ohio ka- Amerikos Socialistų Partijos
simai moterų seime Įėjime nesiliauja Gegužės Pirmosios Manifestas

Siūlo, kad valdžia apdėtų pra
monę mokesniais ned irbo ap- 
d ra ūdos fondui sukurti

LOUISVILLE, Ky., bal. 29. 
— Laikomoje čia moterų orga
nizacijos Leaigue of Women 
Voters konvencijoje šiandie 
svarstomi toki svarbus klausi
mai, kaip nedarbas, darbinin
kų padėtis pietų medvilnės fa
brikuose, motinystės ir kūdi
kystės apsaugos įstatymų rei
kalas etc.

Iš Washingtono, kur kongre
se jau yra įneštas motinystės 
apsaugos įstatymas, kongres- 
manas Williamson, south-dako- 
tietis, telegrama konvencijai 
pranešu, kad “jei motinystės 
bilius bus priimtas, tai lik dėl 
to, kad jus, moterys, tvirtai to 
reikalausite.”

Johns Hopkinso universiteto 
prof. Dr. Rroadus Mitchell ra
gina moterų konvenciją steng
tis, kad darbininkų padėtis pie
tų medvilnes fabrikuose butų 
įstatymais pagerinta. Jis sako, 
kad tų fabrikų miestelių dar
bininkai yra visai be balso tiek 
ekonomiškai, tiek politiškai, ir 
kad jie yra priversti dirbti il
giausias valandas už menkiau
si atlyginimą.

Antiocho kolegijos Dr. Wm. 
Lelserson, kalbėdamas apie ne
darbą, proponavo, kad nedar
bo apdraudos fondui sukurti 
valdžia apdėtų mokesniais pra
moninkus, luo budu nedarbo 
naštų sudėdama pačiai pramo
nei nešti. Dr. Leiserson sako, 
kad tuomet pramoninkai, norė
dami išvengti sunkių mokesnių 
bedarbių armijoms išlaikyti, 
imsią ieškoti metinių pačiam ne
darbui išvengti.

Vėliau moterų konvencija 
pasisakys dėl Londono juros 
sutarties ir išviso valstybių nu
siginklavimo klausiniu.

192 pasažieriai žuvo 
laivui paskendus
KALKUTA, Bengalija, Inclti- 

ja, bal. 29. — Praneša, kad 
Jamuna upėj, Bengalijos rytuo
se, paskendo garlaivis Condor 
ir kad 192 laivo pasažieriai žu
vo. Tik aštuoniolika pasažjerių 
buvo išgelbėti.

Ta baisi nelaimė atsitiko per 
smarkią audrą praeitą sekma
dienį, apie 5 valandą vakaro. 
Laivas tuo melu buvo mažai 
gyvenamoj srity, iš kur žinios 
ne taip greitai keliauja.

Garlaivis Gondor plaukė, iš 
Sarajan Ghato Į Goalundą ir, 
be pasažierių, gabeno paštą. 
Pašto valdininkų ir pašto mai
šų su siuntiniais nebesurasta 
nei periokų. Laivas priklausė 
Rive.r Steam Navigation kom
panijai.

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

Debesiuota, gali būt lietaus; 
nedidelė tempera-1 u ros atmaina; 
vidutiniai, kartads stiprus, pie
tų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 47° ir 620 F.

Šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 7:46. Mėnuo leidžiasi 
9:57 vakaro.

Kaliniai bandė smurtu prasi
mušti laukan iš kalėjimo, dėl 
to keletas buvo sargybos pai
šanti

COLUMBUS, Ohio, bal. 29. 
— Baudžiamąjame Ohio kalė
jime, kur praeitą savaitę per 
kalusį gaisrą žuvo daugiau kaip 
300 nusikaltėlių, kalinių mai
štai vis nesiliauja. Šiandie ka
liniai1 vėl pakelė maištą ir ban
dė jėga prasimušti laukan iš 
kalėjimo.

Bandymas tačiau nepavyko. 
Jie buvo suvaryti atgal sargy
bos automatinių šautuvų ug
nim. Keli kaliniai buvo pašau
ti.

Kalėjimo sargyba tapo su
stiprinta nacionalinės gvardijos 
kareiviais, apginkluotais kul
kosvaidžiais, šautuvais ir aša
rinėmis bombomis.

Amerikiečiai p e r- 
siunčia Lietuvon virš 
$3,200,000 metais
Oficialus IJetuvos vyriausy

bes laikraštis “Lietuvos Aidas” 
praneša, kad amerikiečiai per 
metus parsiunčia į Lietuvą pi
nigų daugiau kaip 32 milijonus 
litų, vadinas, daugiau kaip 3 
milijonus dolerių. “Lietuvos Ai
das” rašo:
Kiek Lietuvoje gaunama pini

gų iš Amerikos.
Per 1929 m. buvo išmokėta 

perlaidų, gautų iš Amerikos 
Jungtinių Valstybių apie 32,- 
321,300 lt. Per 1928 metus — 
20,008,000 litų. Tie pinigai dau
giausia buvo išmokėti per pa
što įstaigas.

Per pašto įstaigas buvo iš
mokėta 15,584,600 lt., per ak- 
ainius bankus — 12,790,700 lt. 
iš jų žymesnę vietą užima kre
dito bankas, išmokėjęs 3,970,- 
700 it., centralinis žydų ban
kas išmokėjęs 3,476,800 lt., Lie
tuvos bankas išmokėjo 3,015,- 
800 lt., Brauno banko namai 
išmokėjo 3,144,100 lt.

Kiti bankai išmokėjo men
kesnes sumas.

Kančau prašo pagalbos 
prieš komunistų bandas

KANTONAIS! Kinai, bal. 29. 
— Banditų ir komuniistų ban
dų apsiaustas Kančau miestas, 
Kiifiinjgsi provincijoje, telegra
ma kreipėsi į Kantono vyriau
sybę prašydamas pagalbos prieš 
puolikus. i

Komunisitų bandos, kurios 
bedančio 12 dieną pagrobė Sin- 
feng miestą, į pietus nuo Kan
dau, ir išskerdė 200 gyvento
jų, dabar yra pasitraukusios į 
Anjuaną, savo operacijas per- 
keldamos į Fukieno provinci
jos pietus. i

Du vaikai žuvo ugny; 
kiti 5 asmenys sužaloti

iMUNNEAiPOLIS, Minn., bal. 
29. —r Gaisre, kuris čia pra
eitą naktį kilo viename apart- 
mentų trobesy, sudegė du vai
kai, Loretta ir Lorraine Carl- 
il>ergai, 6 ir 8 metų amžiaus. 
Penki kiti asmenys skaudžiai 
apdegė arba buvo sužaloti. 
Daugiau kaip šimtas trobesio 
gyventojų buvo priversti vien
marškiniai bėgti gatvėn.

AMERIKOS DARBININKAMS:
Gegužės Pirma Diena, Tarptautinė darbi

ninkų šventė, šio krašto darbo žmonių masėms šie
met turi ypatingą reikšmę, šioje turtingiausioje 
pasaulio, šaly milijonai darbininkų kenčia nedarbą, 
tuo tarpu kai kiti darbininkai dirba nežmoniškai 
ilgas valandas.

Naujos mašinos, nauji technikos išradimai, 
didžių pramonės įmonių susijungimai meta armi
jas darbininkų į gatvę. Daugybė darbininkų, pa
siekė 45 ir 50 metų amžiaus, jau nebegali gauti 
darbo. Ekonominė darbininkų gyvenimo norma 
spaudžiama vis žemyn, taip kad vis daugiau darbo 
klasės moterų yra priverstos ieškoti darbo ir tuo 
kiek prisidėti prie šeimos duonpelnio pajamų.

Tuo tarpu kai darbo žmonių masėms tenka 
grumtis su šitokiomis žiauriomis realybėmis, šio 
krašto turčių klasęs dar niekados nesikrovė tokių 
milžiniškų lobių, kaip dabar; dar niekados jos ne
turėjo tokios absoliučios galios miestų, valstijų ir 
viso krašto valdžioje, kaip šiandie.

Su pagalba dviejų partijų sistemos, kurias 
turčiai kontroliuoja, palankus jų tarnai valdžios 
vietose pildo jų valią. Darbininkai yra be įtakos 
tuo metu, kai politinė jų pajėga galėtų neapsako
mai daug padėti, sprendžiant opiausius klausimus, 
kurie mus skandinte skandina.

Kituose kraštuose darbininkai per savo darbo 
sąjungas, kooperatyvus, švietimo įstaigas ir poli
tines partijas šiandie yra jau pasaulio jėga. Visų 
augščiau pakilusių kraštų darbininkai jau parodė 
kelią į galybę., . '

Stropiai dabodami fašistus, monarchistus ir 
karininkų reakciją, musų draugai užsieniuose ser
gi demokratiją nuo pagedusių jos priešų. Jie duo
da inspiracijos visiems darbininkams vesti stiprią 
kovą prieš kitą karą, kuris, jeigu įvyktų, reikštų 
grįžimą atgal į nuožmybę ir visos > civilizacijos 
žlugimą.

Visose tautose, kur tik organizuoti darbinin
kai yra jau supratę savo galią ir savo atsakomy
bę, milijonai darbo žmonių stengias dėl Socializmo
idealų realizavimo.

Ši Gegužės Pirmoji Diena turi būt pašvęsta 
atnaujinti jėgoms kovai prieš karą, kapitalizmą, 
imperializmą ir nedarbą; kovai už pasaulio taiką, 
už šešių valandų darbo dieną, už socialią apdrau
dę ir už demokratinę pramonės ir valdžios kon
trolę.

Mes sveikiname savo draugus visuose kraš
tuose ir vėl pasižadame su pasišventimu dirbti iš
sivadavimo darbą — išsivadavimo iš ekonominės 
priespaudos, politinės priklausomybės ir socialios 
nelygybės. Lai kita Gegužės Pirmoji išvysta žmo
nių solidarumą paplitusį visame pasauly!

Nacionalinis Amerikos Socialistų Partijos 
Vykdomasis Komitetas:

Morris Hillųuit, Pirmininkas,
Meta Berger,
Daniel W. Hoan,
Alfred Baker Lewis,
James H. Maurer,
Jasper McLevy,
James Oneal,
Joseph W. Sharts,

JLilith M. Wilson,
CIarence Senior, Vykdomasis Sekretorius.

Vyskupo sūnūs laiko
mas be kaucijos už 

žmogžudybę

NEW YO.RKAS, bal. 29. — 
M'aitthehv Maxon, Tennessee 
protestonų vyskupo Maxono sū
nūs, laikomas kalėjime be kau
cijos iki grand j ory. Jis kal
tinamas dėl pirmo laipsnio 
žmogžudybės ryšy su mirtim 
Davido Paymterio, kuris buvo 
naktį balandžio 18 užmuštas.

Anglai pardavė., sovie
tams 40 karo tankų

LONDONAS, bal. 29.—(Pra- 
neša, kad Vickers kompanija, 
su MacDonaldo vyriausybes 
pritarimu, pardavė sovietų Ru
sijai 40 karo tankų. Tankai 
buvo dirbti britų armijai, bet 
bandymai parode, kad jie An
glijai netinka. Sako, kad so
vietai užmokėję už tankus ge
rus pinigus.

Austrų kancleriaus 
vizitas Paryžiui

Schoberis esąs pakviestas pasi
aiškinti dėl savo žygių įfo- 
nion, Berlynan etc.

PARYŽIUS, bal. 29. — Va
kar į Paryžių atvyko Austrijos 
kanclerius Schoberis, kuris vie
šės čia tris dienas. Francuzų 
spauda jo vizitą laiko dideliu 
diplomatiniu Įvykiu.

Panašų vizitą Schoberis pas
kui padarys Londonui.

Atrodo, kad tų Schoberio 
vizitų tikslias yra padėkoti 
Francijai ir Anglijai už jų pa
darytą Austrijai malonę Haa- 
įjos reparacijų konferencijoje. 
Oficialiose sferose tačiau tylo
mis pripažįstama, kad Austrų 
kancleriaus svečiavimasis va
karų valstybių sostinėse parei
na ne iš jo gerų norų. Scho
beris buvęs mandagiai, bet 
tvirtai, pakviestas atvykti ir pa
siaiškinti, ką tikrai reiškią jo 
vizitai Romai ir Berlynui, o 
taipjau ką tik Įvykę jo pasi
kalbėjimai su Vengrijos užsie
nių reikalų minisleriu.

Delegacija juros 
konferencijon grižo 

iš Londono
NEW YORKAS, bal. 29. — 

Garlaiviu Lcviathan šiandie į 
New Yorką parvyko valstybės 
sekretorius Henry L. Stimson 
ir kiti Jungtinių Valstybių de
legacijos i Londono juros kon
ferenciją nariai. Delegacija bu
vo pasitikta armotų salvėmis. 
Broadvvay buvo surengtas pa
radas.

Sovietų ambasados 
bomboj buvę penki lit

rai šaujamo parako
VARŠUVA, bal. 29. — Išty- 

rus bombą, kuri buvo rasta 
sovietų ambasados kamine, pa
sirodė, kad 18 centimetrų il
gumo lutoj buvo privaryta pen
ki litrai paprasto šaujamo pa
raiko.

Arizonos vario kasė
jams bus apkarpytos 

algos 15 nuoš.
Pkiainešimu iš New Yorko, 

Arizonos vario kasyklų kom
panijos nutarė, tuojau apkar
pyti/darAjininkams algas,5 nuoš., 
o nuo ateinančio birželio mė
nesio 1 dienos dar apkarpyti 
10 nuoš.

Graikija nubaudė 104 
suimtus komunistus
ATĖNAI, Graikija, bal. 29. 

— 104 komunistai, kurie čia 
buvo praeitą pirmadienį suim
ti, tapo nubausti kalėjimo ter
minais nuo 10 iki 60 dienų.

Miesto tėvai pasididino 
algas, nesižino kam

TORONTO, Ont., Kanada, 
bal. 29. — Po to, kai Toronto 
miesto tarybos nariai nubalsa
vo padidinti sau algas, jie vėl 
įsakė teismui padaryti tardy
mą, dėl ko ir kaip jie tatai 
padarę.

Mirė Kanados senato 
pirmininkas Bostock
VANOOUVER, B. C„ bal. 29 

— šiandie mirė Hewitt Bo
stock, Kanados senato pirmi
ninkas, 66 melų amžiaus.

Anglija keta siūlyti 
projektą ginkluotų 
konfliktų išvengti
GENEVA, Šveicarija, bal. 

29. — Anglija pranešė Tautų 
iSląjungai, kad ji pasiūlysianti 
projektą tairptautinci konven
cijai, kuria hutų sustiprintos 
priemonės neleisti karui Įvyk
ti.

Girdėt, kad savo projektu 
Anglija nori sujungti daiktai) 
Tautų Sąjungos konvenciją su 
Briando-Kelloggo “amžinos tai
kos” paktu.

Molotovas prieš Sta
liną dėl Indijos

Smerkia diktatorių dėl neišnau
dojimo revoliucijai dabarti
nių neramumų Indijoje

BERLYNAS, bal. 29.—Pra
nešimais iš Maskvos, prieš Sta
liną išėjo dabar iš Molotovas, 
ligšiol buvęs ištikimiausiias dik
tatoriaus sekėjas ir dešinioji 
jo ranka.

įMolotovas pradėjo kovą su 
Stalinu dėl Indijos. Jis sako, 
kad dabartiniai neramumai In
dijoje galį būt, ir turį būt, iš
naudoti revoliucinei bolševikų 
agitacijai, kuri daug žalos pa
darysianti Anglijai.

Pabastos laikys savo 
suvažiavimų Vienoj

VIENA, Austrija, bal. 29.— 
Ateinanti rugpiučio mėnesį Au
strų sostinėj įvyks tarptauti
nis patastų suvažiavimas. Su
važiavime dalyvauti yra pakvie
sti Maksimas Gorky, Knutas 
Hiamsunas, Hermamas Hessas 
ir kili buvę pabastos.

Įspėjimas darbininkams
KAUNAS. Susisiekimo mi

nisterija praneša^, kad šiuo me
tu darbo prie Telšių geležin
kelio statybos nėra ir todėl į- 
spiėja darbininkus, kad ten ne
važiuotų.* Platus geležinkelio 
statybos darbas dar nepradė
tas. Dabar atliekami tik galu
tinieji tyrinėjimo darbai. Pil- 
mas statybos darbas prasidės 
apie gegužės pradžią ir tada 
bus pranešite apie darbininkų 
reikalingumą.

Lietuvon
*

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

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

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

Sovietų vyriausybė 
įspėja Lenkiją

Reikalauja Varšuvą suvaldyti 
elementffa, veikiančius prieš 
sovietų Rusiją,

MASKVA, bal. 29. — Del 
praeitą sekmadieni rastos so
vietų ambasados Varšuvoje ka
mine bombos sovietų vyriausy
bė pasiuntė I-enki jai ilgokž no
tą, protestuodama) prieš tam 
tikrų elementų Lenkijoje anti- 
sovietinius darirus, kurių tik
slas esąs sukiršinti Lenkiją su 
sovietų Rusija ir tuo pasiekti 
santykių trūkimo tarp abiejų 
valstybių.

Nurodžius kitus “skaudžius 
atsitikimus” su sovietų Rusijos 
piliečiais Lenkijoje, sovietų vy
riausybė savo notoj pareiškia, 
kad įvykis su bomba balandžio 
26 dieną gaunąs jau ypatingos 
reikšmės: tąja bomba — kuri, 
jeigu butų sprogus, butų už
mušus visą sovietų ambasados 
personalą, — tiesiai norėta iš
provokuoti konfliktas tarp So
vietų Sąjungos .ir Lenkijos.

Sovietai dėl to reikalauja, 
kaili Lenkijos vyriausybe imtų
si tinkamų priemonių ir pada
rytų galą tokiai pavojingai si
tuacijai.

Trys Meksikos bandi
tai nubausti sušaudymu

VERA ORUZ, Meksika, bal. 
29. — Trys Meksikos bandi
tai, kurie prieš kiek laiko buvo 
pagrolrę vieną amerikietį, Leo
nardą R. Cassidy, ir reikalavo 
iš jo išsipirkimo pinilgų, šian
die buvo Tuxtepec’e, Oaxacos 
valstijoj, sušaudyti.

Kinų banditai sušaudę 
du Amerikos kunigu
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 29. 

— Praneša, kad banditų gau
jos, kurios lapiplgšš Hupeh pro
vincijos Sientaočeno miestą ties 
Hano upe, penkiasdešimt my
lių nuo Hankovo, suimtus du 
Amerikos katalikų misijonie- 
rius, kunigą* Francis Murray ir 
kunigą Patricką Lassaną, su
šaudė. Kiti misijos nariai su
gebėjo pabėgti.

Svarbioms byloms tardytojas 
baigia tardymą buv. Sauskelių 
ir tiltų vadybos virs. Mikševi- 
čaus byloje. Jis kaltinamas tuo, 
kad statant Kauno — Raudon
dvario plentą daręs Įvairių ne
teisėtumus. Iš kalėjimo Mikšc- 
vičius paleistas už užstatą.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Dailės Ratelio metinis koncertas

Gegužės 4 d. Dailės Ratelis 
rengia metinį koncertą. Įvyks 
German American svetainėj 3 
valandą po pietų, šitas koncer
tas bus vienas iš geriausių, nes 
Dailūs Ratelis’ po vadovyste K. 
Steponavičiaus yra pasiekęs au
kščiausio išsilavinimo laipsnio. 
Choras sudainuos fciug gražių 
naujų dainų, kurios pilnai' pa
tenkins klausytojus. Be to, yra 
užkviesti gerieji Chicagos dai
nininkai. Dainuos solo Anele 
Salaveičikiute ir Pranas Jaka- 
vičius; '“Birutės” merginų trio: 
Vera Stradomskai'tė, Ona Bar- 
kiutė ir Ona Skeveriutė. Taip
gi bus ir Kenoshos solistų — 
solo Miss M. Williams ir vyrų 
kvartetas ir daug kitų pamargi- 
nimų.

Po programo bus šokiai prie 
geros' muzikos.

Visus Kenoshos ir apylinkėm 
lietuvius ir lietuvaites maloniai 
kviečia atsilankyti Dailės Ra
telis. —Dailės Ratelio Kores

pondentas.

Winnipeg, Kanada
Atsakymas “Vienybes” peckę- 

liui S. Gumbaiagiui

Čia ekzistuoja tūlas visų Win- 
nipegiečių vadinamas “kukur- 
bezdis” (nes yra mažutis ir su
sitraukęs i kuprą), ponas S. 
Gumbaragis, fašistas, — žydų 
fornyčių pečkuris; ir pas Ka
nados farmerius'-ukininkus, kar
vių milšt atostogų važiuotojas,! 
kuriam Winnipego mieste nėra 
ko pakvėpuoti—(žiūrėkite “Vie
nybės” Nr. 10 iš 26 d. sausio, 
1930 m. pono S. Gumbargio ko
respondenciją po užvardžiu: 
“Vinipeg, Manitcba, Cąųaęlą. 
Kaip lietuviai čia vargsta!”).

Tai dabar tas “kukurbezdis” 
per Brooklyno “Vienybę” 1 d. 
balandžio š. m., rašo korespon- j 
deuciją iš Winnipego po užvar-1 
džiu: “Užkliudė vapsų lizdą”, j 
Ir, nelyginant kaip koks kovar- 
nys besarmtaiškai krenkdamas, 
visai betiksliai ir neteisingai 
tauškia didžiausius šmeištus 
ant manęs, lyg ant kokios di
džiausios bolševikų grupės, pa
vadindamas mane “raudonuo
ju” Rusijos pasiuntiniu. Sako: 
Kad aš per “Naujienas” (66 Nr. 
kovo 19 d. š. m.) esąs neteisin
gai jį (S. Gumbaragį) apšmei
žęs. Vadinasi, S. Gumbaragis 
prisipažįsta, kad jis per “Vie
nybę” yra šmeižęs' VVinnipego 
Lietuvių Darbininkų Pašelpinę 
Draugiją—įvardindamas didžiu
mą viršminėtos draugijos na
rius komunistais esant. Ir kar- i 
tu giriasi, kad jis esąs per “Vie
nybę” daug “komunistų šuniš
kų darbelių iškėlęs”. Gi tikru
moj iš visų VVinnipege esančių ! 
lietuvių tik 'trys tokie lietuviai i 
tėra, kurie nesisarmatiją ko
munistais vadintis, ir kurie ir 
patys apie tikrą komunizmą tik 
tiek tesupranta nelyginant kaip 
asilai apie raštą. Neš tie trys 
winnipegiečiai lietuviai komu
nistai tik težino pasakyti, kad 
“Socializmas darbininkams len
ciūgą ant kaklo neria ir kad 
komunistai yra iščystyta javų 
sėklą, kurie tikrą teisybę dar
bininkams sėja”. O kuomet 
tu “komunistų” paklausi, kaip 
tas gali būti? Tai tik teatsa- 
ko: “Nueikite j Ukrainą mitin
gą. tai ten išgirsite, kaip pro- j 
fesorius apie tai išpasakos”. Ir 
priduria: “O mes tai to nega
lime išaiškinti, nes musų gal
vos to neišneša”. O peckelis S. 
Gumbaragis per “Vienybę” ko
munistus bešmeiždamas prirode 
lyg kad čia VVinnepege tų ko- j 
munistų gyvos galybes butų. Ir i 
kad čia tie komunistai visą ga-; 
lybę darbininkiškose organiza
cijose turį, ir tuom parodo, kad , 
peckelis S. Gumbaragis per sa-

>vo “gudrumą” dar ir pats ko- 
munistanis prįtąria. Ąš į tai 
ponui S. Gurąb^ragiui galėčiau 
daug ko atsakyti, bet nematau 
reikalo prieš tokį “gudruolį” 
kritikos vesti. Nes ir Winnipe- 
go Lietuvių Darbininkų Pašel- 
pinė Draugija jo, S. Gumbara- 
gio, per “Vienybę” paleistus 
ant viršmipūtos draugijos šmei
žtus ignoruoja, nenorėdama su 
“gudriu” šmeižiku diskusijų 
vesti. Gi praeitais' (1929) me
tais tas peckelis per “Sandarą” 
save “didvyrišku” buvo išsista
tęs. Kažin kodėl dabar jis j 
“Sandarą” nieko neberašo? Ar 
tik “Sandara” tą poną peckelį 
S. Gumbaragį, kaipo šmeižiką 
nepravarė? O jeigu “Vienybė” 
jį pravarytų, tai kažin kur jis 
bėgtų? Bet matyti, kad “Vie
nybei” tokie šmeižikai kaip tik 
ii yra reikalingi. Nes geri ir pa
žangus korespondentai nei vie
nas nieko į “Vienybę” nerašo. 
O ką peckelis S. Gumbargąs 
per “Vienybę” sako, kad aš ne
teisingai “Naujienose” rašęs, 
kad jis butlegerio biznį kėlė, tai 
galiu atvirai pasakyti, kad 6-tą 
dieną balandžio 1930 m. per W. 
L. D. P. D-jos mėnesinį susi
rinkimą vienbalsiai visi D-jos 
nariai papeikimą peckeliui S. 
Gumbaiagiui davė; “kukurbez- 
džiu” ir šmeižiku jį pavadino. 
Ir pasakė S. Gumbargiui vardą 
ir pavardę to žmogaus, kuris 
norėjo kelionėn traukiniu iš
vykti, ir kad S. Gumbaragis 
rūbų kambarį buvo užrakinęs 
laike W. L. D. P. D. vakarėlio, 
kuomet S. Gumbaragis rūbų 
prižiūrėtoju buvo paskirtas, kad
butlegerio biznį kėlė, kad “de
legacija” pas poną S. Gumba
ragį buvo nusiųsta raktų pasi
imti, kad S. G. raktus “delega
cijai” padavęs pats dar pasiliko 
girtuokliauti, kad pasigėręs pa- 
gryžo ir virtuliuodamas paneles 
šokino ir 1.1. Vadinasi, ką tik aš 
per “Naujienas” . buvau rašęs 
tai ta visa ir kitus visus jo S. 
Gumbaragio per “Vienybę” pa
leistus ant W. L. D. P. D. 
šmeištus' visas susirinkimas 
vienbalsiai (Tik vienam katali
kui P. Y. palaikant peckelį S. 
G-gį) S. Gumbaiagiui tiesiog į 
akis viską atsakė ir šmeižiku 
S. Gumbaragį pavadino. O gal 
ir prieš tą ponas S. Gumbaragis 
per “Vienybę” užsiginsi?

Vardan teisybės galiu pasa
kyti, kad W. L. D. P. D-jos 
nariai yra labai mielaširdingi ir 
neperkerštingi. Nes sulig virš
minėtos D-jos' konstitucijos nu
rodymais ponas S. Gumbaragis 
už takius ant D-jos paleistus 
neteisingus šmeištus, gali būti 
iš D-jos prašalintas.

O jeigu ponas S. Gumabara- 
gis ir dar mane “raudonuoju” 
—Rusijos pasiuntiniu pavadin
tų, tai aš atviriau ir kitokiu 
keliu teisybės paieškosiu.

—’Vinnipegietis.

POLITINĖS PAR
TIJOS ARGEN

TINOJE
Kongresmonų rinkimuose pasi

reiškė valdančios partijos 
pralaimėjimas, visiškas ko
munistų susmukimas ir soci
alistų triumfas.

Viso Buenos Airese balsavo 
297,479 žmonės. — Partido 
Socialistą, ir Socialistas Incle- 
pendientes gavo 192,384 bal- 

sus.

Justo, Bravo, Repetto ir 
de Tomaso.

/“Naujienų” Korespondento)

Kovo 22 dieną šių metų pasi
baigė Argentinos kongresmanų 
rinkimas. Rinkta 14 atstovų 
nuo Buenos Aires miesto ir 33 
nuo provincijų. Buenos Aires 
miestas išrinko dešimtį atstovų 
Socialistas Independientes, vie

ną nuo Partido Socialistą ir 
tris Union Civica Radical. Pro
vincijose laimėjo konservado- 
riai, valdančioji partija, Lenci- 
nistai, Antipersonalistai ir šiaip 
“kaudyžiai”.

Socialistų pasidalinimas.
Argentinos Partido Socialis

tą (Socialistų Partijos) įkūrė
jas, senatorius Juan Justo, bu
vęs tos partijos delegatas Eu
ropos socialistų kongresuose, 
įkūrė dienraštį “La Vanguar- 
dia”, partijos knygyną ir Casa 
de Pueblo (Liaudies Namus), 
kurie šiandien išaugo į milžiniš
kus darbininkų palocius Buenos 
Aires centre, kuriuose telpa vi
sos centralinės Partido Socialis
tą kultūros įstaigos ir profesi
nių darbininkų sąjungų centrai. 
Ten vyksta eikliai paskaitų 
etc.

• 'Mirus Justo prieš porą me^ 
tų, jo vietą partijoje užėmė se
natorius Mario Bravo. Partido 
Socialistu augo, Argentinoje gi
mė 18 periodinių leidinių, laik
raščių ir žurnalų, solidarizuo
jančių su Partido Socialistą vei
kimu. Kiti žymiausi Argenti
nos Partido Socialistą vadai bu
vo de Tomaso ir Repetto.

1928 metuose Partido Socia
listą skilo: de Tomaso išėjo iš 
Partido Socialistą ir sutvėrė 
partiją Socialistas Independien- 
tes (nepriklausomus Socialis
tus).

Partido Socialistą vadina ne
priklausomus socialistus “trai- 
dores dėl socializmo” (socializ
mo zdraicomis), o nepriklauso^ 
mi socialistai kaltina senatorių 
Mario Bravo, kad jis’ balsavo 
prieš kongresmano Gan,tani 
mandatą. (Caii'toni buvo di
džiausias dabartinio respublikos 
prezidento multimilionieriaus 
Yrigoyeno kritikas ir Yrigoye- 
nas jį prašalino dėl savo netei
sėto išrinkimo).

Amsterdamo Internacionalui 
priklauso Partido Socalista, bet 
po partijos skilimo Vandervel- 
de, lankydamasis Buenos Aires 
apsistojo, pas de Tomaso. Kilus 
spaudoj ginčams Vandervelde 
žmona skaitė referatą Casa de 
Pueblo.

Maycria ir Minom
Suskaičius Buenos’ Aires bal

savimų rezultatus paimta iš ei
lės visi kandidatai ir 14 gavusių 
daugiausia balsų iš eilės pa
skelbta išrinktais. Visa mayo- 
ria teko nepriklausomiems so
cialistams ir jie pravedė 10 at
stovų, pradedant de Tomaso 
ir baigiant kandidatu Beschins- 
ky.

Vienuoliktą, vietą užėmė Par
tido Socialistą kandidatas' Re
petto. o sekančias tris Giuffra, 
Ferreyra ir Guillot— taip vadi
nami personalistai (Union Ci
vica Radical delegatai) — val
dančios partijos kandidatai.

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 8266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

W. REIZNER
1833 So. Halsted St.
Hardware, Paints 

ir Wall Papers
JEVVELL PAINTS

Jeigu reikalinga maliavų, popicroš 
sienom ir varnišiaus — geriausia 
vieta pirkti kur galite sukalbėti 

savo kalba
Maliava už galioną .......... $1.45
Geriausia maleva .............. $1.90
Varnišiaus specialė kaina 

galionas .....  $1.45 
| šioj krautvėj užlaiko visokių rei

kalingų daįktų ir pigiomis 
kainomis.

Garsinkite ‘N-nose’

Gulliot išrinktas 82,414 balsų, 
o Partido Socialis'ta kandidatai 
Enrique Dickmann su 82,3^9 
balsais ir jo kolegos Oddoiie, 
Adolfo Dickmann, Ruggieri, 
Pfleger ir Mauchet nors gavo 
daugiau, negu po 81,000 balsų, 
bet dėl “mayoria ir minoria” 
rinkimų sistemos šie šeši Par
tido Socialistą kandidatai kan
didatais ir pasiliko.

Kitos Partijos
Pereitas Argentinos Respub

likos Prezidentas, konservado- 
ras Alvear gyvena sau Pary
žiuje, nes’ tai yra labai madnas 
dalykas Argentinos milionierių 
tarpe. Jo draugas Yrigoyenas, 
tapęs prezietentu, visą šalies val
dymą stipriai suėmė savo ran- 
kos'na, įsteigdamas neoficialę 
diktatūrą. Del to skilo Union 
Civica Radical į Personalistus 
ir Antipersonalistus.

1928 metų rinkimuose Yrigo
yeno personalistai bavo 127,756 
balsus, o dabartiniuose rinki

Neatsisakykit sau gausumo

Camels
CZ R. J- Reynolds Tobącco
5 .cttjiny, Winston-S41cm, N. C.

r tikrai 
savo cigaretą 

pažįstat?

muose tik 83,318 balsų.
Partido Socialistą 1928 me

tuose gavo 45,420 balsų, o šiais 
rinkimais 83,066.

Nepriklausomi Socialistai: 
1938—51,314; dabar —109,318.

Komunistai 1928 metuos'e bu
vo pasidalinę į tris grupes: 
Partida Comunista. Comunistas 
de la Republica Argentina ir 
Obrere ir visi bendrai gavo tik 
4623 balsus, o šiais' metais jie 
susijungė su “obrero” ir ėjo 
rinkimuosna dvi jų “galingos” 
grupės su 5000 buterbrodinin- 
kų, bet balsų gavo dar mažiau, 
negu 1928 metais', o būtent tik 
lygiai 4500. Sakoma, kad jų 
agitatoriai antrus buterbrodus 
gavo nuo valdančios partijos ir 
“daždy” parsidavė ir savo ave
les pardavė.

Salud Publica (nauja partija) 
gavo 12,212 balsų. Tai bepąr- 
tyvė Jacobini organizacija, gau
danti Ijalsus mušant j sanitari
jos skambalus.

Turint prieš akis Buenosi Ai

JUS ESAT LABAI atydus kitais dalykais, kurie liečia jūsų 
artimą ypatiškumą. Bet kaip apie jūsų cigaretus? Yra keli 
šimtai rusių tabako lapų. Kokį cigaretą rukot?

Jei rukot — Camels — rukot parinktiniausius tabakus, 
kokie tik uginami, dėl to, kad Camels rūšis yra remiama ge
riausiomis tabakų rūšimis. Tik nuo tokių galit tikėtis švel
naus, turtingo, nunokusio lengvumo ir kvepėjimo rasto to
kiam tobulam cigarete kaip Camels.

Mes perkam tikrus tabakus . .. labiausiai parinktus švel
nius Turkijos ir naminių lapus. Juos gydyti ir sutaisyti 
naudojam labiausiai moderniškus ir moksliškus metodus. 
Ir mes vieni turime stebėtinos Camel cigaretų rūšies mokslą.

Del to Camel cigaretai gali suteikt tikrą rūkymo malo
numą, daugiau milijonams, kaip kiti cigaretai turi rėmėjų.

res planą distriktais visur ma
tai “S” ir “ŠI”, kas reiškia, kad 
visur laimėjo Socialistai ir Ne
priklausomi Socialistai.

—B. K. A.

Lukšis išvažiuoja 
Lietuvon

C. G. Lukšis, žinomas kru
tamu jų paveikslų iš Lietuvos 
rodytojus, .gegužės 24 d. laivu 
“Oscar” rengiasi išvažiuoti į 
Lietuvą. Pirm išvažiavimo jis 
pirmą kartą parodys paveiks
lus iš Lietuvos sekamose vieto
se:

Gegužes 1 d. šv. Kaz. Draug. 
sve., Wcstficld, Mass.

Gegužės 2 d. Liet. svet., 
Štoughton, Mass.

Geg. 4 Liet. svet. New Bri- 
tain, Conn.

Gi?g. 5 Liet. svet. Brighton, 
Mass.

Geg. 6-7 Liet. Ukesų Kliubo 
svet., Worcester, Mass.

Geg. 11 1 Jot. svet. Montello, 
Mass.

Geg. 12 Bažnytinėj svet., 
Hartford, Conn.

Geg. 13 Liet. Polit. Kliubo 
svet., Kearney, N. J.
• Geg. 14-15 Parap. svet., New- 
ark, N. J.

Geg. 16-17 šv. Jurgio parap. 
svet., Brooklyn, N. Y.

Geg. 17 Apreišk. Pan. šv. 
parap. svet., Brooklyn, N. Y.

Geg. 19-20 Karalienės Ange
lų parap. svet., Brooklyn, N. Y.

paveikslus rodys ir aiškins 
C. G. Lukšis.

Kam Atsilikti?
Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
prieš darbo dienos baigą? Vei
kiausia jūsų virškinimo siste
ma yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugražins į normalunią jū
sų virškinimą ir pašalins tą 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
naują energiją, naują nervų jė
gą. Klausk savo aptiekininko.

[
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš L. S. S. C. C. kuo 
pos susirinkimo

Praeitą šeštadienį vakare 
Meldažio svetainėje įvyko Chi
cagos lietuvių socialistų susi
rinkimas, geriau pasakius, L. 
S. S. 'G. C. kuopos susirinki
mas. Susirinkimas buvo skait
lingas nariais, įstojo 12 nau
jų draugų. Ūpas susirinkimo 
buvo smagus, visi gyvai jautės 
užinteresuoti tolimesnės dar
buotės planais. Daug apkalbė
ta, daug apsvarstyta įvairiais 
klausimais, ypačiai dėl vietos 
darbuotes.

Komisija nuo buvusio socia
listų vakaro raportavo, kad 
vakaras buvęs sėkmingas. Nors 
vakaro surengimas kainavęs 
virš $500.00, bet gryno ipelno 
kuopai likę virš $50.00. Komi
sija rengimui Pirmos Gegužės 
pranešė, kad prakailbos įvyks 
ketvirtadienio vakare, Mildos 
svetainėje. Kalbės “Naujienų” 

?. Grigaitis, Dr. A. 
dainuos “Pirmyn”

redaktorius 
M on t vidas, 
choras.

Tolimesnei darbuotei išrink
tos pastovios sekamos komisi
jos: Meno ir Švietimo komisi
ja: P. Grigaitis, M. Kasparai
tis, K. Baironas. Jaunuolių rei
kalams komisija: |M. Jurgelio- 
nienė, V. Lapaitienė, K. Liut
kus. Biznio komisija: A. Žy- 
montas, A. Kundrotas, J. Vi-

PERSIVALGYMAS 
GREIT SENDINA
Kraujas dvejopai veikia. Jis ima 

nuo skilvio sienelių maisto daleles 
ir išnešioja po visą kūną. Jis yra 
taipgi ta srovė, kuri nuneša nusidė
vėjusias dalis. Abi funkcijos reika
lingos dėl geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jei kraujas apsunkinamas 
maistu, tai jis negali pašalinti susi
kimšimų, pasidaro užterštas ir ne
sveikas.
TRINERIO KARTUS VYNAS

gelbsti kraujui apsivalyti, pagreitina 
virškinimą ir gaivina visą kūną. Tai 
geriausias tonikas pavasario metui. 
Visose aptiekose. Sempeliai nuo Jos. 
Triner Cp., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS 

Dept. 24

Vardas
Adresas

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačiu saugumo pir

kite sau RADIO tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno, 
bet dėl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražiausios 
RCA Radiolos — Radio ir Phono- 
graphas — ir dar pilnai jrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausių, Radio ir 
Radio su Gramafonais — visus 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR.
ATVVATER KENT — PH1LCO
BRUNSWICK 
SPARTON — 

BREMER 
MAJEST1C ir

Dykai mechanikas per du metus. 
Tiubas mainom cielus metus. 
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite - 
cielus metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas 
pasiūlymas.
Krautuvė atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

lis. Vėsos komisijos veiks ben- Illinois Valstijoj, apie panaiiki- 
drai su kuopos valdyba. Kuo- nimą ar palaikymą prohibicijos. 

valdyba susideda iš seka- .Aš manau kad tokiu bildu da 
l’aėkaus- barti nes prohibicijos blogybės 

pirmininkas, Julius Mic- busi panaikitnos laisvų žmonių 
— užrašų sek re l( nei us,; balsavimu.” 

apsipažinęs
Lekavičais klausimu Jungtinėse Valstijose, 

[tas žino, kad be 18-to pridečko 
prie J. V. konstitucijos, sulig 
kurio yra išleistas taip vadina
mas Volstead Aktas, yra dar 
kiekvienos Valstijos išleisti 
prohibicijos įtsatymai. Ir kiek
viena valstija sulig savo įsta
tymais baudžia piliečius, kurie 
peržengia tuos įstatymus, tai 
yra tada kada valstijos įstaty
mų vykintojai pagauna piliet 

[laužant tuos įstatymus. Bet ka
da pagauna pilietį laužant pro- 

jhibicijos įstatymą, Federalės 
Valdžios atstovai, tai tada ji
sai yra teisiamas sulig Volsteac 
Akte nurodytais įstatymais.

Dėlto juk ir yra reikalinga 
netik panaikinti 18-tą konsti
tucijos pridėčką, bet tai'p pat 
dirbti kad butų panaikintas 
prohibicijos įstatymas musų 
Illinois valstijose. Aš kaipo 
kandidatas į valstijos lęgisla- 
turą ir skelbiau, kad jeigu tap
siu išrinktas, tai stengsiuos iš
leisti įstatymą suteikiant teisę 
Illinois valstijos piliečiams, bal
suoti referendumu, ar jie nori 
kad sausas įstatymas pasiliktų 
galioje, ar jie nori panaikinti 
jį arba modifikuoti. Supran
tama apie detalius arba įstaty
mų leidimo procedūrą aš nei ne
minėjau, nes tas, mano supra
timu, buvo nereikalinga.
kas imasi tokio darbo, tas ir 
supranta kaip tokie įstatymai 
yra leidžiami, ir tt.

Dabar kas link kito Naujie
nų Reporterio priekaišto, kur 
jisai paima iš mano platformos: 
“Arba štai kitas kandidato pa
reiškimas: “Aš taipgi išduosiu 
naują įstatymą, kad sustabdyti 
dabartinę piktadarybių vilnį vi
soj valstijoj”, et. 
kimas, žinoma, 
nonsensas.”

Aš nesuprantu, 
pranta, kurie skaitė mano plat
formą, kur gali būti tas non
sensas. Juk visiems skaitan
tiems laikraščius yra aišku, 
kad dabartinė piktadarybių vil
nis, paeina iš to, kaį nėra tin
kamų statymų pataisyti įvai
rius prasižengėlius 
jiems jaunų metų.

Toliau Naujienų 
zurzia, kad lietuviai 
nebuvę visai kvalifikuoti toms 
vietoms užimti, į kurias jie 
kandidatavo. Kas link kvalifi
kacijų, tai galiu tiek paisakyti. 
Naujienų reporterio užsipuoli
mas, kad lietuviai kandidatai 
neturėję reikalingų kvalifikaci
jų, tai du lietuviai kaindidata: 
ėjusieji į valstijos Legislaturą,

i.X>3 
mų (h augų: Vincas 
kas 
kevičius 
Antanas Rypkevičius — finan 
sų sekretorius, 

iždininkas.
Susirinkimas nutarė remti 

piniginiai iir kitokiais budais 
‘‘Pirmyn” chorą, taipgi Drama
tišką Batelį. Drg. V. Račkau
skas pranešė, kad Dramatiškas 
Ratelis (atlaikęs susirinkimą ir 
apkalbėjęs klausimų tolimesnės 
darbuotės ir vien baisiai nusi
taręs savo veikimą koperuoti i 
su 'L. S. S. C. C. kuopa. Kas 
liečia reikalus “Pirmyn” choro' 
ir Dramatiško Batelio — pa
vesta Aleno ir Švietimo kemi-

Taipgi susirinkimas išreiškia 
pageidavimą, kad kuopas val
dyba pasirūpintų visų buvusių 
L. S. S. kuopų literatūrą tin
kamai sutvarkyti ir padėti j 
vieną vietą. Taipgi, kad pini
gai, kurie randasi pas buvusį 
L. S. S. 22 kp. iždininką ir 
174 kp. iždininką butų 
šyla, kad greitu laiku 
gintų.

Nutantia, kad gegužės 
surengti draugišką vakarienę 
bendrai su “Pirmyn” choru ir 
Dramatišku Rateliu. Išrinki
mas /organizatorių kiekvienoj 
dalyje miesto, dėl vėlaus laiko 
palikta kitam susirinkimui.

— Maxim Lupus.

papra- 
išsily-

Iš Politikos Lauko
KRITIKA IR POLEMIKA

Atsakymas Naujiem! Reporte
riui iš Politikos šiukšlino

Trečiadienį, balandžio 9, 1930 
m. Naujienų reporteris, rašyda
mas neva apie Chicagos politi
kos šiukšlyną, negali praeiti 
neįkandęs nekuriems lietuviams 
kandidatams kurie ėjo ant įvai
rių valdviečių. Prilyginęs ėju
sius kandidatus prie patiltėje 
stovinčių nakties laike, ir iš
reiškęs neva džiaugsmo kad lie
tuviai eina ant įvairių valdvie
čių, vėliau prisikabina prie V. 
Stulpino platformos, kuris ėjo 
ant State Representative iš 3čio 
Senatoriai Distrikto. Prie pir
mo platformos punkto reporte
ris prisikabino, ir rašo kad 
kandidatas mažai tenusimano 
apie klausimą, kuri kalbama: 
“Aš Vincentas M. Stulpinas re- 
guliariis Demokratų partijos 
kandidatas į State Bepresemta- 
tive 3čio Senatoriai Distrikto, 
jei busiu nominuotas ir išrink
tas į General Assembly Illinois 
Valstijos, pasižadu rūpintis iš
leisti įstatymą, kad atšaukti 
dabartinį prohibicijos akta, ir 
duoti teisę visiems piliečiams
balsuoti Referendumu visoje Vincent M. Stulpinas, iš 3-eio

Kas yra bent kiek 
su prohibicijos

Nes

Toks pareiš- 
taipgi yra

nei kiti su-

dar esant

reporteris 
kandidatai

— HOWARD 
FADA —
— TULLEY 
kitokių Kailio.

Mokėkit net per

General

3856 Archer Avenue 
prie Rockvvell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO. ILL.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Golden Calf”
dalyvaujant •

JACK MULHALL, EL BRENDEL
SUE CAROL

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

organizaciijų, ir nuoširdžių pa- j 
tyrusių darbuotojų, ir supran
tama ganėtimai kapitalo.

Bet, juk dėlto nėra reikalo 
lietuvius kandidatus šmeižti ir 
užgaulioti, vien dėl to, kad jie 
nelaimėjo, šie rinkimai buvo 
tai bandymai. Ir reikia pasaky-j 
fi, kad lietuviai kandidatai, ku
rie ėjo ant jvairių valdviečių 
pasirodė tinkami. Ir dėl to, kad 
aš nelaimėjau, visai dėl to ne
nusimenu. Ateis kiti rinkimai, 
ir vėl dalyvausiu. Ir taip pat ir 
kiti ims dalyvumą 
Lietuviams reikia 
Amerikos politikos,
daugiausiai interesuotis tuo rei
kalu, statyti savo kandidatus 
ant įvairių valdviečių, ir būti
nai visiems balsuoti už saviš
kius kandidatus. Tada tiktai 
mes lietuviai galėsime išreika
lauti kas mums tikrai priklau
so Chicagos politikos dirvoje.

Vincent M. Stulpinas,
3255 So. Ilalsted St., 

Chicago, III.

Distrikto, ir Joseph J. Grish, 
iš 11-to Distrikto, buvo indor- 
siioti “Legislative Voters Lea- 
gui, ir vėliau didžiulių Chica
gos laikraščių: The Chicago 
Daily News, Chicago Daily 
Tribūne, Chicago Ilerald Exa- 
miner, ir taip pat kiti laikraš
čiai paskelbė Legislative Vot
ers Leaguos rekomendacijas. Ir 
taip pat keletas kitų organiza
cijų parėmė kandidatūrą virš- 
minėtų lietuvių į tas vietas, į 
kurias jie ėjo. Aiškus dalykas, 
kad minėti laikraščiai nebutų 
indorsavę lietuvių kandidatų, 
jeigu jie nebutų buvę atsakan
ti ir tinkami tam urėdui. Ir 
Chicagos didžiuliai laikraščiai 
nei per pusę lupų nei vieno ne
laimėjusio kandidato nešmeižė, 
ir nepajuokė vien dėlto, kad jie 
nelaimėjo.

Juk čionai nėra nieko blogo 
nei nepaprasto, kad lietuviai 
kandidatai nelaimėjo rinkimus. 
Ir suprantama nelaimėjo ne 
dėlto, kad butų arba netinka
mi arba (neturėję reikalingų 
kvalifikacijų toms vietoms, j 
kurias jie ėjo. Nelaimėjo gal 
būt dėlto, kad, viena, lietuvių 
balsuotojų nėra daug, kita gal, 
kad neturėjo užtektinai tvirtų yra naudingos.

politikoj, 
nesišalinti 
bet kuo-

C# ^3.
AT AGE 63

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Dr. Caldwell 3 Taisyklės 
Palaikyti Jūsų Sveitatą

Dr. Caldwell sekė pasekmes 
konstipacijos per 47 metus ir 
tikėjo, kad nežiūrint kaip at
sargus bus žmonės su savo 
sveikata, maistu ir .mank'stini- 
musi, konstipacija vistiek iš
tiks laikas nuo laiko, nepaisant 
kaip bus bandoma jos išvengti. 
Taigi svarbiausias klausimas 
yra, kaip ją išgydyti kai ji at
siranda. Dr. Caldwell visuo
met pritarė prisitaikimui kaip 
galima arčiausia prie gamtos, 
todėl jo vaistai nuo konstipaci
jos, žinomi kaipo Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galų mišinys. Jie negali pa
kenkti nė opiausiai sistemai ir 
nėra paprotį iššaukiantis pre- 
peratas. Syrup Pepsin yra ma
lonaus skonio, ir jaunieji mėg
sta ji. Jis negnaibo. Tūkstan
čiai motinų mums apie tai ra- 
y - se.

Dr. Caldwell neužgyrė aštrių 
liuosuotojų ir valytojų. Jis 
nemanė, kad jie yra tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Per 47 metus praktikos jis 
niekad nematė jokios priežas
ties juos vartoti, kuomet Syrup 
Pepsin išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir 
švelniai, be gnaibimo ar pa
kenkimo sistemai.

Šalinkitės nuo konstipacijos!

Ji atima jūsų spėkas, sukieti
na jūsų arterijas ir be laiko iš
šaukia senatvę. Nepraleiskite 
ne vienos dienos be vidurių iš
valymo. Neatsidėkit ant vil
ties, bet nueikit j aptieką ir 
gauti didelę bonką Syrup Pep- 
sin. Paimkit tinkamų aozą tą 
patį vakarą ir jau ryte jus pa
sijausite visai kitas žmogus.

Gaukite bonką šiandie, bile 
kurioj aptiekoj ir prisilaikykite 
šių trijų sveikatos taisyklių; lai
kykit galvą šaltą, kojas šiltas 
ir vidurius liuosus.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

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

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

Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

AV A J. A 11. A ,

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI *
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Patariam Visiems Įsigyti šiuos Naujus

Columbia Rekordus
BUDRIKO KRAUTUVĖJE

Jus girdite kas nedėldienj per Radio iš Sto
ties W. C. F. L. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir 
kas ketvergą iš Radio Stoties W. H. F. C. 
nuo 7 iki 8 v. vakare programus leidžiamus 
lėšomis Jos. F. Budriko Radio Krautuvės.

ŠTAI SURAŠĄS REKORDŲ: 
PENSYLVANIJOS ANGLEKASIAI

Gaspadpinė Aną Dieną
Zanavikas

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Geismai ir Svajonės (Mikas Petrauskas)
Valio Dalgelė (Mikas Petrauskas)

10” 75c
16162Ų

16160F

16156F

16139F
16149F

16161F
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ

Lazdijų Polka 
Mylimo Polka 
Ar Tau Seselę, 

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Oikcstra 
Aš Žirgelį Balnosiu 

K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Atie Rudenis Užšalo

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. šaukevičius ir J. VVicalonis 
Atneša Diedas Kukulių Viedrą, 16158F

Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Baltos Rankeles 16149F

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. šaukevičius ir J. Wichalonis 
Bernelio Polka

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork. 
Čigono Meilė (Valcas) Lietuvių Tautiška Ork. 
Eisim Laukan, A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Frano Polka, Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Orkestrą 
Ganėm Aveles, Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Gul šiandieną, 
Jaunas Senis, 
Kačiukas, A. 
Katrutės Polka, 

Mahanojaus 
Kelkis Berneli, 
Klaipėdos Polka,

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. šaukevičius 
Lietuviško Kliubo Polka, VVorchesterio Lietuviška Ork. 
Lik su Dievu Panitėlę

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork., A. šaukevičius ir M. Urbas 
Linksma Diena Mums Nušvito

Jonas Butėnas, Baritonas ir Kvartetas 
Linksmas Amerikietis, F. Stankūnas, Baritonas 
Linksmybės Polka, Worchesterio Lietuviška Orkestrą 
Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucia, E. Velaco 
Man Tik Rodosi, Antanas Vanagaitis, Baritonas 
Mergvtė Jaunoji, K. Menkeliuniutė, Soprano 
Mielaširdystė, K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Motušaitė Miela, K. Menkeliuniutė, Soprano 
O—Čia—Čia, Antanas Vanagaitis, Baritonas
Oi, Berneli Vienturį, K. Menkeliuniutą ir F. Stankūnas 
Oi, Dainos, Seserys Pauliukoniutąs 
Oi, Skauda, Skauda, K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 
Onytė, Seservs Pauliukoniutes 
Paprieniokų Polka, Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork. 
Pasaulis Stovi, Antanas Vanagaitis, Baritonas

Jonas Butėnas, Baritonas
A. Vanagaitis ir Akiras 

Vanagaitis ir J. Olšauskas
Liet. Mainieriu Ork. A. Šaukevičius 

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork.

16157F
16150F 
16145F 
16142F 
16155F 
16141F 
16148F
16138F 
16147F
16156F
1G147F

16159F
16137F

16140F
16146F 
16159F 
12120F 
16152F 
16144F 
16151F 
16144F 
16154F 
16151F 
16153F 
16139F 
16153F 
16142F 
16152F

Rekordus pasiunčiame ir i kitus miestus.

Jos. F. Budrikę
3417 So. Halsted St.,

Chicago, III.
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NERAMUMAI INDIJOJE

kas ir to neturi, kur tada?
Balsėj amės skaitydami, kaip 

kažkuriose laukinės tautelės sa
vo senuolius ir nepagydomus 
ligonius palieka tyruose nu
mirti. Bet kuo geresne yra mu
sų civilizacija, kada net dar ne
seną žmogų, išnaudotą ir išsun
ktą, paleidžia į gatvę?

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

lie- 
tik 
at-

kių teisių — ne tik pilietinių arba politinių, bet net ir 
žmogiškų teisių. Žmogus, priklausąs tam žemiausiam 
luomui, neturi teisės paliesti aukštesnio luomo atstovo 
rūbą, neturi teisės pažvelgti į jį arba net praeiti pro 
jį! Indų kunigas arba ponas gali paglostyti šunį; bet 
jeigu jo ranka palies tos žemiausios kastos žmogų, tai 
laikoma, kad jisai (kunigas arba ponas) yra “suter
šęs” save, ir jisai turi atlikti tam tikras “apsivalymo” 
ceremonijas, kad vėl pasidarytų švarus!

Šitai “neliečiamųjų” žmonių kastai, šitiems di- 
džiausiems Indijos vargšams, kurių yra 70 milionų, 
Anglijos valdžia yra išgelbėjimas nuo nežmoniško sa
viškių kunigų ir ponų despotizmo. Šiomis dienomis jie 
laikė Bombay mieste savo kongresą, kur jie pasmerkė 
Mahatma Gandhi ir pareiškė, kad jeigu anglai pasi
trauktų iš Indijos, tai jie, “neliečiamieji”, pirmutiniai 
nukentėtų, nes aukštieji indų luomai juos dar aršiau 
pavergtų.

Už visišką Indijos nepriklausomybę stoja, kiek 
galima numanyt, indų^ dvasiškija, kuri nori autokra-

Milžiniškoje Britanijos kolionijoje, Indijoje, prieš kiškai valdyt liaudį ir neapkenčia visų kitaip tikinčių 
keletą savaičių prasidėjo platus “civilio nepaklusnumo” žmonių, ir indų “tautinė” buržuazija — indai pirkliai, 
judėjimas, kuriam vadovauja garsus indų asketas ir pramonininkai ir inteligentai, kurie nori nusikratyt 
filosofas, Mahatma Gandhi. Sąryšyje su tuo judėjimu atvykusių iš Anglijos biznierių ir profesionalų kompe- 
kasdie įvyksta jei ne vienoje, tai kitoje vietoje susirė- ticijos..
mimai tarpe minių ir policijos. Telegramos praneša Galų gale reikia neužmiršti, kad Indija susideda 
apie užmušimus ir sužeidimus tuose susirėmimuose, iš daugybės didesnių ir mažesnių valstybių. Jas jun- 

Kadangi Britanijos valdžia dabar yra socialistinės gia į daiktą Anglijos valdžia. Anglijai pasitraukus, 
Darbo Partijos rankose, tai socialistų priešams šian- Indija veikiausia suskiltų į šmotus, ir tarp atskirų jos 
die yra gera proga atakuoti socialistus už tuos įvykius valdovų prasidėtų kova, kuri įtrauktų 320 milionų In- 
Indijoje. Ir nėra abejonės, kad MacDonaldas ir jo ben- dijos gyventojų į nepasibaigiančius karus.
dradarbiai ministerių kabinete jaučiasi nelabai sma- Taigi vidujinio Indijos susitvarkymo klausimas 
giai akyvaizdoje tų įvykių. yra daug keblesnis ir painesnis, negu klausimas jos

Bet Indijos problema nėra taip lengva ir paprasta, santykių su Anglija. Gavusi plačią vidujitię autonomi- 
kaip daugeliui gali atrodyti. Tiesa, kad Anglija valdoj ją, Indija veikiausia progresuotų sparčiau, negu susyk 
Indiją ir traukia iš jos naudą, ir tiesiausias kelias iš
spręsti Indijos klausimą angių pusėje butų — pasi
traukti anglams iš Indijos ir palikti patiems Indijos 
gyventojams savo kraštą valdyti, kaip jie geriausia 
išmano. Tečiaus šitoks kelias, bent tuo tarpu, Anglijai 
yra nepriimtinas, nežiūrint ar dabartinė Anglijos val-

nutraukus su ja visus ryšius. Ir reikia tikėtis, kad re
zultate dabartinio judėjimo Indijoje tokią autonomiją 
ji įgis. Anglijos darbiečiai ir patys duotų, jai laisvę, bet 
kitos anglų partijos tik. tuomet sutiks pritarti Mac- 
Donaldo sumanymams, kuomet jos įsitikins, kad kito
kios išeities nebėra.

Bet negeriau yra ir musų 
tuvių gyvenime. Paimkim 
Miką Petrauską. Jis lygiai 
važiavo jaunas, energijos ir
idealų kupinas. Dirbo 23 metus 
atsidėjęs savo tautos kultūros 
darbui kaip joks fabriko darbi
ninkas nepajėgtų dirbti. Kol 
buvo jaunas, sveikas ir galėjo 
dirbti, buvo geras ir guodoja- 
mas. šiandien tas žmogus ne
begali tiek dirbti. Ką padarė 
lietuviai tautininkai ? Surengė 
išleistuvės, ir — “Mikai, dabar 
gali važiuoti | Lietuvą, nes 
mums jau per senas...”

žinoma, jei plikas turėtų pa
kankamai dolerių susikrovęs, 
tai dar ir čia butų geras, bet 
jis ne biznius gainiojo, o tautą 
kultūrino, o sukulturinta tauta 
sako, “Mauras padarė savo, 
Mauras gali sau eiti..”

Mes labai mokame rengti 
dotuves ir išleistuves...

lai-

Aną dieną “Vilnies” fanati
kai rašo: “Rumunijoj užsidegė 
bažnyčia ir 500 maldininkų ga- 
ą gavo.” O kai pereitą pavasa
rį apsvilo “Vilnis”, jei butų 
koks (komisaras sutirpęs, o bu
tų kas parašęs, kad galą gavo, 
žinoma butų labai įsižeidę, nes 
jolševikai ant savųjų 
taip nesako, kad 
Matyt, komisarai 
kunigai mokina
“žydas nusprogo, prūsas nusly
do, o katalikas numirė...”

niekuo- 
‘galą gavo.” 
lygiai kaip 
sakyti, kad

Dauguma žmonių Britanijoje dar nėra pasirengę 
skirtis su Indija, ir jeigu MacDonaldo kabinetas nu
tartų iš tos kolionijos tuojaus atšaukti Britanijos įga
liotinį (vice-karalių), valdininkus ir kariuomenę, tai 
nėra abejonės, kad ant rytojaus po tokio nutarimo ka
binetas butų nuverstas ir valdžią; paimtų į savo ran
kas opozicija, t. y. imperialistinė konservatorių parti
ja. O ką ši partija padarytų Indijai, nesunku numaty
ti: paėmę j savo rankas valdžią, konservatoriai pa
skelbtų karo stovi Indijoje ir be pasigailėjimo gink
luota jėga sutriuškintų tautinį indų judėjimą, kaip kad 
jie yra ne kartą padarę praeityje.

Gali Anglijos darbiečiams prikaišioti kąs ką nori, 
bet yra faktas, kad su Indijos nacionalistais jie elgiasi 
gana švelniai. Jie leidžia jiems laikyti viešus mitingus, 
rengti demonstracijas, atkreiptas prieš anglus, ir ne
draudžia Indijos spaudai agituoti už Indijos nepriklau
somybę. Vyriausias indų nacionalistų vadas, Mahatma: 
Gandhi, dar iki šiol nėra areštuotas. Anglų kontroliuo
jama policija ir kariuomenė Indijoje vartoja ginklą 
tiktai tuose atsitikimuose, kada joms tenka ginti val
džios nuosavybę arba savo gyvastis nuo užpuolimo.

Įsivaizduokite, kad panašus tautinis judėjimas, 
kaip dabar Indijoje, kiltų Maskvos valdomoje Gruzi
joje: ką tuomet užgiedotų bolševikų valdžia tiems, ku
rie drįstų rengti prieš juos demonstracijas Gruzijos 
gatvėse ir viešai reikalauti nepriklausomybės Gruzi
jai ?

Antras dalykas, tai — dabartinė Anglijos valdžia 
ir neužginčija indams teisės save valdyti. Tik ji siūlo 
tą klausimą išspręsti susitarimo keliu, derybomis, ku
riose galėtų pareikšti savo balsą taip Indijos gyven
tojai,, kaip ir anglai. Kaip ten nebūtų, o vis tik anglai, 
per keletą šimtų metų valdę Indiją, turėję tenai viso
kių įstaigų, negali dabar susyk, kaip kirviu, visus tuos 
ryšius nukirsti ir, viską palikę, bėgti. Kiek galima 
spręst iš Anglijos valdžios atstovų pareiškimų, Mac- 
Donaldas tikisi, kad dauguma Indijos gyventojų, taip 
pat kaip ir dauguma anglų, butų patenkinti, jeigu In
dijai butų suteikta artimoje ateityje dominijos teisės, 
t. y. maždaug tokia teisinė padėtis, kokią turi Kana
da, Naujoji Zelandija, Australija arba Pietinė Afrika.

Yra, žinoma, Indijoje daug žmonių, kurie nori vi
sai atsimesti nuo Britanijos ir padaryti iš Indijos at
skirą nepriklausomą valstybę. Bet, antra vertus, taip 
pat labai žymi dalis Indijos gyventojų žiuri į visišką 
atsiskyrimą nuo Anglijos, kaip į didžiausią sau ir sa
vo kraštui nelaimę.

Nepriklausomybei yra priešingi Indijos kunigaikš
čiai (maharadžos), kurie, po Anglijos protekcija, ‘val
do milžiniškus Indijos plotus. Toliaus, yra priešingi 
mahometonai, kurių Indijoje yra kelios dešimtyš mi- 
lionų: jie bijosi, kad Anglijai iš Indijos pasitraukus 
butų persekiojama jų tikyba. Pagaliau, priešingas yra 
ir pats žemiausias Indijos gyventojų sluoksnis, vadi
namieji “neliečiamieji”. Indų visuomenėje, padalintoje 
i griežtai atskiras viena nuo kitos kastas (religinius 
luomus), tas gyventojų sluoksnis neturi absoliučiai jo-

f Skaitytojų Balsai

“Naujienų” skaity
tojas iš Waterbury 

rašo:
Keista skaitlinė.

lankiai tenka pamatyti lietu
viškoje spaudoje ir girdėti 
žmones kalbant, kad lietuviai 
esą atsilikę pažangoje. Bet kaip 
man, tai lietuviai (atrodo ir per
daug jau mokinti. Tik pagalvo
kite, kaip Lietuvos lietuviai lai
ką skaitnuoja. Mums čia Ame
rikoj ir į galvą neatėjo 
skaitlinės.

Duokim sau, patiko 
vos pilietis A. pilietį B. 
šia,

rikoj kaiip ant delno. Jei mes 
nenorime būti gyvais palaido
ti, turime rištis per musų lais
vą spaudą, ir ne tik apie kitus 
girdėti, bet ir apie save pasi
skelbti. Kad laikraštis bus, bus 
ir korespondentai.

Turime ir porą kliubų skait
lingais nariais. Reikėtų turėti 
savo (korespondentus. Apie čia 
gimusius jaunuolius negaliu 
daug kalbėti, jie juk mažiau 
tuo rūpinasi1, ibet esame dar ga
nai daug gyvų ateivių. Tai 
mums ypatingai reikia rištis 
(krūvon per savo spaudą.

“Tėvynėje” jau buvo pakel
tas klausimas kas link senat
vės prieglaudos namo. Sumany
mas labai puikus. Bet pas mus 
sumanymai tankiausia pasilie
ka sumanymais. Kur (kas leng
viau, kai žmogus pasensta, at
mokėjai pomirtinę, užkabinai 
krepšį, ir siųsk į Lietuvą...

— Pustapėdis.

Pastabėlės

tokios

Lietu- 
Klau- 

kuri valanda? “Aštuonio
likta!” atsako. Ar itas pilietis
B. suprato ką ar ne, laikraš
čiai nepaaiškina.

Aprašomas teismas. Posėdis 
prasidėjo 9,vai., o pasibaigė 16 
valandą. Tai dabar ir žinok, 
ar lai nuo pereito pirmadienio 
ar nuo šios nakties dvyliktos? 
Mes, čia pripratę sakyti 6 a.m., 
8 p.m. Rodos, paprasta ir aiš
ku. Bet Lietuvoj tai jaii pase
nusi tvarka.

Mieganti kolonija
Kaip paimu “Naujienas” į 

rankas ir pamatau kitų kolo
nijų lietuvių aprašytą gyveni
mą, itai darlbuojasi kon teste, 
kad net malonu darosi. Yra 
žmonių pašventusių savųjų ap- 
švietai, ir pamanau sau: mat, 
kur pinigas muštas, ten jį ir 
vertina. Taip <ir “Naujienos”, 
Chicagoj spausdinamos, tad ten 
ir darbininkų, iir skaitytojų, ir 
kontestantų ir platintojų. Bet 
kai pas mus į Conn. apsilan
kai, tai lyg užkeiktoj šaly, ne 
t ilk mažuose miesteliuose apie 
kontestantus negirdėti, bet ir 
tokia milžiniška kolonija, kaip 
Waterlbury, kur lietuvių gyvena 
tapie 12-15,000, niekas nesusi- 
judina vienintelį musų laisvą 
dienraštį praplatinti.

Sakau, mes čia gyvename 
kaip nuo viso pasaulio atskir
ti. Užtad ir merdime. Savo dien
raštis neturėtų būti trukdomas 
tolumu. Kas, kad gausim die
ną vėliau, vis tik įgausi diena 
iš dienos, ir kas dieną matysi 
lietuvių gyvenimą visoje Anie-

Kiek laikraščių reikia
Tankiai girdisi spaudoje at

siprašinėjimų, (girdi, nenoriu 
daug rašyti, kad daug bran
gios laikraščio vietos neužim
tų. Mano nuomone, pals mus 
niekuomet dar nebuvo perdaug. 
Daugiausia per maža dar tera
šoma. Jeigu musų laikraščiai 
vartotų (tokias raides, kaip an
gliški, tai visus tuos raštus, ką 
užima po 8 puslapius, sutalpin
tų į gerus keturius. Mano nuo
mone, reikėtų kaip įtik kuodau- 
giausia patraukti rašytojų, o be 
to dar mums labai trūksta gy
vų apysakų, ne vien tik poli
tikos ir žinių. Gerai politika 
politikams vyrams, bet 
moterų, kurios mieliau 
lengvų pasiskaitymų, ir 
dę, deda į šalį. z

Pas mus dar bėda, kad
vienas pamokintesnds tuojau 
griebiasi savo laikraštį leisti, ir 
išeina, ikad visus į krūvą sudė
jus tai tik vienas geras išeitų. 
Dabar, nori žinių, rašykis vie
ną, nori juokų rašykis kitą, 
nori pasiskaitymų, rašykis tre
čią. Išsirašei 5-6 laikraščius, ir 
neturėsi tinkamai vieno, kurs 
visus atstotų. Tai butų mažiau 
laikraščių, I>ot butų dideli ir 
su daug skaitytojais.

— J. R.

Stankiutė iš

jus ‘Vilnies’ 
‘Štai, berods,

kiek 
ieško 
nera-

kiek-

Lietuvaite įsimylėjo į 400 
nigerių.

“Vilnies” balandžio 28 d. nu
mery viena komuniste lietuvai
tė, p-le Natalie 
Detroito rašo:

“Drg. Vilkeli, 
92 num. rašot:
4 negrai priklauso Jaunų Ko
munistų Lygai (apie tai paty
riau iš drg. Stankiutės) ’ ir tt. 
Aš nežinau, ar jus nesupratot, 
ar jus antraip apvertėt mano 
sakinį ?

Aš šitaip jums sakiau: mes 
praradom 4 negrus iš Jaunų 
Komunistų Lygos dėl Sally 
Pongoniutes, nes ji įžeidinėjo 
draugus negrus. Mat, draugai 
negrai suprato, kad jie nepa
geidaujami socialiai dalyvauti 
su baltaisiais.

Aš turiu už garbę drg. Vil
keliui pranešti, kad mes turim 
38 negrus vienam Ilamtramck 
Unit of Yloung Communist Lea- 
gue. Mes dėsim pastangas ne 
tik tuos 4 gauti atgal, bet 400, 
nepaisant nė vieno priešo, ku
riuos mes turime.

Aš nuo savęs 
Vilkeliui stoti 
Partiją, kovot už
bę, o ne kritikuoti tuos, kurie 
pripažysta rasinę lygybę ir ko
voja užtai.

Natalie Stankiutė.” 
0 dar yra žmonių, kurie ne

supranta ir stebisi dėl “rasinės 
lygybės.” Ana Vokietijoj vo
kiečiai vyrai dūksta, kad jų 
geltonplaukės vokiečiukės japo
nus ir dainius gainiojasi. Nese
nai tik vienas Chicagos lietuvis 
pastabose įdomavosi, kas žino, 
ar yra lietuviškų nigeriukų, ir 
įtikėjo, kada iš Detroito du pa
tvirtinimu išgirdo. Dabar, kai 
Detroito raudonosios hetuvaites 
net 400 nugeriu įsigeidė, reikia 
manyti ir neviernie?>.s Tamo- 
šiams bus aišku, kad gamta 
mėgsta variacijas. — N.

(Tąsa)
“Būtinai Tamsta tą padaryk. 

Šitie demokratai paskutiniu lai
ku visai pamiršta, kad Latvi
joje dar yra įstatymai, kurie 
saugo piliečio garbę ir gerą 
vardą. Bet čia vien teismas ne
gelbsti, jei jie maskuotu budu 
stengiasi kelti įtarimus ir plėš
ti Tamstos, mano ir Tombergų 
šeimos garbę. Spausdinto žo
džio atsvara čia tiesiog priva
loma. Mes turime sistematin- 
gai paraližuoti jų akiplėšiškus 
puolimus...”

Redaktoriui jau nusibodo 
klausytis. Ištraukęs* iš portfe
lio blanknotą, jis atskleidė jį 
ir pirštu perbraukė per puslapį.

“Pone Dzintarniek, prašau 
skaitytis su mano laiku. Matai 
Tamsta, ką aš dar čia šiandien 
turiu?... Kas* dar pas Tamstą?”

Kairiąja ranka su laikraščiu 
mosuodamas, jis dešiniąja kil
nojo rankraščius, juos akimis 
greit perbėgdamas. Visai kita 
poza, kiti judesiai, kita sąmo
nė, nei tuomet prie pirmojo nu
merio. Dabar jis žinojo ir ga
lėjo pats. Dabar jis jau turi 
savo visuomeninę padėtį, tvir
tą socialę bazę, užtikrintus ry
šius, tvirtus principus', tiesią 
liniją. Jis buvo virtęs tuo, ko 
iš jo lauke. Populiarus tautos 
veikėjas su didžia ateitimi... 
Sekretorius stengėsi iš jo vei
do išskaityti sprendimą..

Liuteronų bažnyčios reikšmė 
latvių tautos dorybjnės kultū
ros* išsivystymo eigoje — teo
logijos studento Brenceno ap
žvalga... Tas galėjo eiti. Bren- 
cens “Livonijos” žymiausis ko- 
miltonas, kaštas, aktingas tau
tininkas... Tikroji ir netikroji 
demokratija... Apžiūrima visuo
tinos balsavimo teisės žalingu
mas ir apribotai konstitucinės 
santvarkos’ nauda. Tokiais 
straipsniais visuomet džiaugda
vosi stambieji ūkininkai, pasie
nio linų punktų savininkai ir 
spirito gamintojai. Robertas 
Neikė pradėjo nujausti, kas da
bar laikraščiui geriausiai tinka.. 
Moterų armijos metinės kovoje 
su girtuokliavimu ir ištvirki
mu... Raudonieji baronai Kur
šėje... Internacionalizmo šmėk
la Latvijoje... čia jo paties 
straipsnis. Jis tik įmetė akį, ar 
Dzintarnieks vėl nėr ištaisęs 
“kokį”, “todėl” ir “dėlto”, “kokį” 
“taip” ir “taigi”, su kuriais vis 
dar dorrj negalėjo apsiidirbt. Ne, 
nebuvo
Krikščionių kraujo praliejimas 
sulig žydų ritualu... Skaučių 
šventė... Vilkučių šventė... Nau
jai susektas komunistų lizdas 
šiaurinėj Vidžemėj... Darvino ir 
Markso teorijų įgyvendintojai 
Rygos mokyklose... Neįmano
mos orgijos socialdemokratų 
lizde, Matiso gatvėje 11/13... 
Dar vienas bandymas sugriauti 
tautinę pramonę, iš darbo, resp. 
nedarbo ministerijos ir taip va
dinamosios socialčs ' apsaugos 
j>usės... Bolševikų laikų galiū
nai. Dvyliktas tęsinys. Tribu
nolo nariai ir budeliai. Mačiu
siojo užrašai.

čia redaktorius dar ką «tai 
prisiminė ir pastūmė visą pluoš
tą j šalį. Tik į paskutinį rank
raštį jis pažvęlgė Xtydžiau.<

“Man matosi, čia buvo dar 
vienas...”

Sekretorius ėmė kiek neri
mauti.

“Tamsta turi omenyje apie 
tą areštuotąjį ir tardomąjį R. 
N.? Bet ar mes... ar mums. — 
Aš nežinau... Ir už tai “Saulu
tė” mus puola. Mes šmeižią do
rus piliečius ir tikrus Latvijos 
patriotus. Mes čia sėdėdami fa
brikuoją žinias apie žmogų, ku
rio nuopelnai tautos ir tėvynės 
labui esą žinomi kiekvienam, 
kuris tik gyvenęs Hiloke ar Vla
divostoke... Ar mes tik nerėkia 
— čiupk vagį’, kad tuo tarpu 
patys galėtum lengviau išspruk

jau nebeišdrįso...

Pastabos
■II <1II I ljr ...

Visko po truputį.

Ar ne keista, kad žmogus 
kol jaunas, tai dirbtuvėse gau
na! darbo ir Viskas sekasi gerai, 
bet kai tik žmogus išdirba apie 
20 metų, tada jį atleidžia, ir sa
ko, jau esi persenas ir neberei
kalingas, dėkis kur tik nori. 
Ateiviai tai palikę savo jaunys
tę, pajėgas, raumenis, turi grį
žti į gimtąją sali elgetauti, o

patariu drg. 
į Komunistų 
rasinę lygy-

Redaktorius jį nutraukė — 
nekantriai, bet pilnai save įver
tinant.

“Aš žinau, ką jie, rašo. Aš 
spiaunu į tai, ką jie rašo, šis 
straipsnis būtinai turi tilpti 
šios dienos numeryje. Bu-ti-nai’. 
Be jokių braukimų!”

Sekretoriui tas reikalas at
rodė labai rizikingu.

“Aš suprantu, kad mes viso
mis' priemonėmis turime kovoti 
prieš valstybės pagrindus 
griaunančius elementus ir tuo 
budu palengvinti darbą politi
nei policijai. Tat ne priešta
rauja tai demokratinei sąžinei, 
kurią aš Ituriu. Vistik žinios 
apie tą R. N. perdaug fantas
tinės, kad jomis galima butų 
patikėti...”

“Tamstos demokratinė sąži
nė?. Kam Tamsta čia tai pasa
koji? Ar Tamsta nuo pirmos 
negauni aštuonis su puse tūks
tančių mėnesiui? Ar Tamstai 
prie “Tautos Širdies Balso” 
blogai gyvenasi?”

Robertas Neikė atsistojo, nu
glostė frako sparnus ir sukai
šiojo apyrankius į rankoves. 
Siekėsi kailinių. Dzintarnieks 
griežtai purtė galvą.

“Visai ne, pone Nelke! Aš 
nenorėčiau būti klaidingai su
prastas. Jei aš kalbu, tai tik 
musų laikraščio labui, kuris 
mano širdžiai tiek pat artimas, 
kaip ir mums visiems...”

Rankraščių glėbį po pažasčių 
jis nusilenkė ir pakėlė arčiau 
redaktoriaus kaliošus. Lekierką 
į vieną kišdamas. Robertas Nei
kė dar ką tai prisiminė.

“Taigi—dar kas. Ponas Ema
nuelis Sprukstinš man skundė
si, kad Tamsta per maža dė
mesio atkreipi sporto skyriui. 
Kuo Tamsta tą paaiškinsi?”

“Sporto... Tik laikraščio in
teresais. Kas jį skaito? Kokį 
reikalą turi musų skaitytojai, 
kaip jie ten užeina, kaip šoka 
ir kaip nueina...”

Kaliošas buvo užmautas. Ro
bertas Neikė juo trinktelėjo į 
grindis.

“Tautinis sportas—tai musų 
šių dienų pasididžiavimas ir at
eities viltis. Dar mes negali
me varžytis su didžiausiomis 
tautomis, bet greit mes tai ga
lėsime. Europa apie, mus kal
bės. Mes turime daryti viską, 
kad populerizuoti sportą pla
čiausiose liaudies masėse. Mes 
turime be pasigailėjimo kriti
kuoti valdžios ir kultūros fon
do neapgalvotą veikimą. Jie 
žarsto valstybines lėšas įvairių 
artistų, rašytojėlių ir peckelio- 
tojų pašalpomis, bet sportą ir jo 
geriausius darbuotojus jie laiko 
posūniais. “Tautos širdies Bal
sas” privalo budėti. Sportui 
visuose skyriuose pirmą vietą 
tarp kitų meno ir kultūros 
skyrių. Mane vakar išrinko 
“Merkurijaus” garbės preziden
tu. Ar mums referatą apie 
susirinkimą dar neprisiuntė?”

• (Bus daugiau)

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^ X-U colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rytoj Gegužės Pir 
mosios Šventė

yra smagu priminti, kad Morn
ing Star kliubo base-ball jauk
tas vėl pradėjo savo darbų ir 
štai nedėlioj, gegužes 4 dt, 
Lincoln parke susikibs su gai
lingu Mid-Night kliubu. Keikia 
manyti, kad Morning Stariečiai 
bus pergalėtojai. Linkime jam 
gero pasisekimo.

Noithsidietis.

Bedarbis, 8 vaikų tėvas, 
nusižudė

Viso pasaulio darbininkai 
švęs savo tarptautinę darbinin
kų šventę — Pirmąją Gegužės. ( 
Mes, lietuviai darbininkai, da
lis tarptautinio darbininkų ju
dėjimo, irgi švęskime tą dienų 
kartu su kitais darbininkais.

Lietuvių darbininkų apvaikš- 
čiojimas Pirmosios Gegužės 
šventės bus rytoj, gegužės 1 
d., 8 v. vak., Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St. Visi lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kės bukime šiame apvaikščio- 
jime ir kvieskime būti visus 
savo draugus, 
programas ir 
įžanga dykai.

P-nas J. Bložis iš 
važiuoja su biznio 

reikalais
bizniu

Įvairus GydytojaiA. 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 diathermia

Akių Gydytojai
.. . > r

GYDO

Kraujo, odos, chroniškasEdgar Luzabder, 33 metų am
žiaus, gyvenęs 2115 :So. Kolin 
Avė., rastas ant užpakalinių 
porčių pasikoręs. Priežastį nu
sižudymo, jo moteris Florenęe, 
aiškinai sekamai: “Edgar nuo 
rugsėjo mėnesio buvo be dar
bo, nors ieškojo kasdie, bet 
rasi i negalėjo. Aš pati dirbau, 
kad užlaikius, gyvybę 8 vaikų 
ir savęs, bet gaunant tiktai 
$18.00 savaitėje, dešimčiai žmo
nių maitintis, gyvenimas buvo 
labai vargingas. Musų vyriau
siais vaikas yra 12 fhetų, o jau
niausias pusantrų motų. Gyve- 
inome tik dviejose ruimuose, 
bet'ir už tuos nebegalėjome už
simokėti rendos. Edgar nega
lėjo ilgiau šitos kankynės tęs
ti, nusižudė. Aš pati esu stip
resnė dvasioje, — tad dar ken
čiu.” 1

Phone Boulevard 4189 
A. MASALSKIS

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectalLietuviai Gydytojai

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau*kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Bakko

1800 So. Ashland Avė.
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-1 
me _ reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 1D 

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

Ofiso Telefonas Virginla 0030 
Bes. Tel. Van Buren 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■«. Namų ofisas North Bide 
3413 Franklin Blvd.

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

Žinomas Soulhsidės 
rius ir “Naujienų“ kontcsitan- 
tas, p. J. Bložis, isykiu su savo 
broliu, Kaziu, iš amato siuvė
ju, nusitairę aplankyti biznio 
reikalais sekamas kolonijas: 
Bcnton, Buckner, Christopher, 
Boyalton, Johnston City, West 
Erankfort, Zeigler, Benld, Gnai- 
nite City, Madison, Collinsville, 

Bus turtingas | E. St. Louis ir kitas kaikurias 
vietas 'Illinois valstijoje. .

J u biznis bus — užrašyti 
“Naujienas” ir rinkti užsaky
mus dėl siutų ir 'kitokių 
riškų

— B.

Town of Lake vy-

ir

aprėdia-lų.

Baisi nelaimė patiko lietuvį

Pirmadienio ryte paliko bai- 
. si nelaimė Mykolų Juodgalvį, 

senų “Naujienų” skaitytojų ir 
(įrangą — traukinio inžinas nu
pjovė abi kojas. Nelaimė atsi
tiko prie 12-tos gatvės, Chicago, 
Kock Island and Pacific Kail-

Roseland
Surpraiz Parė

Pereitą subatvalkarj, baland
žio 26 <1., Strumilų svetainėj 
Juozui ir Onai Martinams, gy
venantiems prie 69th ir Ash- 

' land Avė., buvo surengtas sur-
vo nugabentas į St. Luku s Hos-jpraiz hank)icitas< Bsakiete daly- 
pilal. Mykolas Juodgalvis >laivav() 300 žmonių. Bankie- 
41 metų, gyvena 1123 Sout i surellgįme darbavosi Lata- 
\\ (K>d St. Rimkus. I insikiu šeimyna, roselandicčiai

i ir Šležų, Bružų šeimynos, gy
venančios prie (>9th ir Morgan 
St. Beiškia, bankieto dalyviai 
buvo roselandiečiai ir chicagic- 

Pats 'bankietas buvo pui- 
Baliiaivojo per visa naktį, 

bankielas pasibaigė 6 vai.
nedėlios rytą.

Jokių nesusipratimų nebuvo. 
Visi buvo patenkinti.

M. Juodgalvis mirė

Vakar vakare gavome žinia, 
kad minimas viršuj paduoda
moj žinutėj, Mykolas Juodgal- 
vis vakar pasimirė SI. Lūkės 
ligoninėj.

Koronerio tyrinėjimas bus 
šiandie, 10 vai. ryte, p. Eudei-I 
kio ištaigoj, 4605 S. Hcrmilage 
Avenue.

Laidotuvės bus šeštadieny, 
gegužės 3 d., 8 vai. ryte, iš į 
namų (1423 S. Wood St.) į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, ir 
į šv. Kazimiero kapines. Laido
tuvėms patarnaus graborius 
Eudeikis.

Velionis paliko dideliame 
lindime moterį ir dukterį.

k us.
nes

CHICAGOS ŽINIOS
“Biznis yra fundamen

tališkai sveikas”
nu- Darbininkas pasikorė, 8 mėne

sius negaudamas darbo

Amerikos “prosperity” bosai 
•rankas trindami skalbia, kad 
“biznis yra fundamentali’škai 
sveikas.“ Kaip jis sveikas, štai 

_ naujas pavyzdis: 2415 So. Ko- 
lin avė. bakūžėj iš dviejų kam
barėlių gyveno susispuudusi 
Edg. Luzabder šeimyna iš 10 
galvų: vyras, pati ir 8 vaikai. 

.KH-Hisidiečiam bus "die-! Nuo P»rnai rudenio, rugpjūčio 
, mėnesio netekęs darbo,. per 8 
, mėnesius žmogus ieškojo bile 

juod-darbio, bet negalėjo jokio 
gauti. Visa šeima mito iš žmo
nos uždirbamų $18.00 savaitei, 

•pati Pereito pirmadienio rytą auš
tant, apsvarstęs Amerikos 
“prosperity” Luzabder, palikęs 

r savo 8 vaikus, nuo 1

North Side
Linksmas balius.

Smagiai Northsidiečiai 
leido praėjusias pavasario šven
tes, — vieni pas kaimynus ar
ba draugus, kili pas kūmutes 
arba progresistes. Bet dar sma-'

tai šeštadienis, gegužes 
tai bus Morning Star 
pavasarinis balius,

nes 
kliubo 
lis įvyks AVicker Bark svetai
nėj, 2049 North Avė. Nėra rei
kalo daug kisJIbėlti apie <_ 
kliubų ir jo parengimus, nes

rengimus, lai visi yra pilnai pucią ir savo 8 vaikus, nuo 1 
patenkinti, dodtd galima: išauk- metų iki 12 metų amžiaus, iš- 
sto užtikrinti, kad šis balius
bus skaitlingas ir sėkmingas, rė ant paskutinės virvelės, ant 
Tad patartina nepamiršti atd-1 kurios žmona džiaudavo skalbi- 
lankyli, o kliubk^iai mokės nius, gaunamus iš kaimynų 
svečius mandagiai priimti. Dar plauti...

ėjo ant prieslenksčio ir pasiko-

“Politikierių ir banditų 
negalima pasodinti

Keistas pasakymas, bet Chi
cagoj jis jau vadinamas aksio
ma (faktas, nebcreikalaująs j- 
rodymų). štai kokios didelės 
baJigžuvės (vieloribos) plauko 
po Chicagos teismų sales:

Gengsterių kulkosvaidinin
kai.

Sanitarinio distrikto išaikvo- 
jimai.

City hall algų mokėjimo suk
tybės.

Civil service smurto bylos.
Balsų falšavimai rinkimuose.
Kiekviena byla prasideda di

deliu triukšmu, paskui praside
da tardymai, publikai nusibos
ta belaukti, pamiršta, triukš
mas nutyla ir kaltininkai to
liau savo varo, sako Mr. Cipri- 
ani, vienas kriminalio teismo 
veteranas. Iš 87 apkaltinimų, 
tik du šiaip taip pavyko ap
kaltinti, tačiau ir iš tų dar nė 
vienas nepasodintas.

Jei nori išmokti

nusipirk typewriterį.

Lietuves Akušerės

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

BUVO LAISVŲ PAŽIŪRŲ IR LAISVAI

BUS LAIDOJAMAS

Juozapas Janušauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 29lą dienų, 4:30 yaalndų 

ryte. 1930 m., sulaukęs apie 54 metus amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Telšių apskr., Rietavo parap., Pivorų kaime. Amerikoj išgyveno 
35 metus. Paliko dideliame nuliudime moterį Ona (po tėvais Me- 
daikaitę), tris sūnūs — Alponsų, Vincenta ir Juozapų, tris švogerius 
— Antanų Jucių, Julijonų ir Antanų Medaikius, puseserę Agotų 
Jucius ir gimines Amerikoj. Lietuvoj — gimines. Kūnas pašar
votas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avenue.

laidotuvės jvyks Penktadieny, Gegužės 2-ra dienų, 1-mų vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A Juozapo Janušausko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUN AL ŠVOGERIAL 
PUS ES E R ĖS IR GIMINĖS.

Liidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja ląidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS’

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas *
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP I I
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

■O---------

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 dykų egzamina
vimų, puse kainos, j arba pedlioria 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei

Dr.

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--------

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvertais

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

abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
-------O------

-------- 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

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirirgaa 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny 10—12 diena

Advokatai

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

DR. C. MICHEL
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

d

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P.\ Kazlauskis

R. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvertų. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

l’hone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

------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 vakare 

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

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

(TAMOŠAITIS1) 
DENTISTAS

Northwest Tovver Bldg., Room 309
1608 Milwaukce Avė.

Corn. North Avė.

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 52Q3

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN

Phone
Hemloek 9252

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

Graborlai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Cžmal 3161

Graborius ir 
Balzamuotojas .

DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musu patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
'INDIANA HARBOR, INI).

Tel. Indiana Harbor 288

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4038

apart

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.

Akių Gydytojai

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
3265 So. Halsted Street

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ek^jertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va-

----- o-----
' Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Repubhc 7868 
-------O—

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

------ o------
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Antiekos 

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS
* Lietuvis Advokatas

127 N. Dearborn St.
Room 298 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th-St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullihan 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Sukatomis

John Kuchinskas

------- 0 ...
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.

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sliore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiesCyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
- Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22n<l St. nuo 6-B

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

VTW. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

advokatas
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Stręet
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: •> iki ; cr, ir petn. u iki 6:
Subaluj 1 iki 6. Tel. (Janai 2554



f

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Ekskursija

tin, buvo atlikti blaškymosi lai
ku. Jeiigu musų senas daktaras 
butų pasiėmęs iki irios nors vie
nos šakos kultūrinį darbą 
dirbti, šiandie Amerikos lietu
viai prieš jo nuveiktus darbus 
turėtų savo galvas 
lenkti.

Dar man neteko 
tą tokį žmogų su
energijos iir noro veikimui —. 
kiek kad yra pas Dr. G ra iči li
ną. Galima sakyti, musų lietu
vio pilosol’o 
“Ir sename 
jauna, veikli 
IVagy ventas 
gali būt musų daktarui tinka-1 lijos degtinės gamintojas, kuris 
mu kelrodžiu

ženi/.ii nu-

matyti ki- 
tie*k daug

Jau visai nedaug laiko liko 
. dėl prisirengimo norintiems va

žiuoti su didžiausia Lietuvių 
Ekskursija Gegužio 24 d.

Vienintelė Ekskursija šiais 
melais, kuri važiuos tiesiai Klai- 
jiėdon 1m' persėdimo.

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

vie- 
tre- 
jei-

j ienas dėl sutvarkymo savo 
kumentus.

d o-

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

Dr. A. Graičiunas.

Žmogaus 
gyvenime 

taupumas;

<r- tas eiicrg-jjos blašHcyTnas 
(Ja-romais kilniais tikslais, 
pa v i rš u t i n i ska i s i srokavi-
— nedaro skirtumo.”

Vyduno žodžiais:
kllllC gali rastis iracUlc anų Atlantic Photo] 

tvėrimo dvasia.” East Grinsted, Anglija. — 
laikas praeityje Lordas Dewar. žymiausias Ang-

NAUJIENOS, Chicago, III.
gaitis pranešė apie p. Budriko 
orkestrų, Kad imtųsi savo pa
rengimuose griežti. Dabar jau 
turiu pasakyti, kad kaip tik 
Joniškiečių Kliubo • koncerte- 
bankpte šie šaunus muzikantai 
grieš visokius lietuviškus šo
kius, valsus, klumpakojus, ven- 
gerkas, suktinius, Onutės, Ma
riutės, Benutes, Akvilutes ir 
kitokias polkutes. Tai bus atei
nantį nedėldienj vakare, Lietu
vių Auditorijoj. Miklinkite ko
jas! —Joniškietis.

Trečiadienis, bal. 30, 1930

ateičiai.
“Birutė ir “Pirmyn”.

pasimirė balandžio 11 d., turė
damas 66 metus amžiaus.

PRANEŠIMAI

Business Service
Biznio Patarnavimas

1Q% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463. 

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

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

TeL Brunswick 9131

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų reikia 
•*^***1***^^^*W»-^-^— ———*oW*M***«AM0»

REIKALINGAS patyręs draiveris 
išvežioti sodą ir nyrbirj. Fredricks 
Bros. 811 W. 37th St. užpakalyj. 
---------- r-----—---------------------------

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosemė su fumi- 
šiais. iŠ priežasties — išvažiuoju i 
Lietuvą. 4629 So. Paulina St.

REIKALINGA shearmanu ir var
do darbininku, patyrusiu. Kreipki
tės 2348 So. Loomis J5t.

PARSIDUODA barber shop 3 
krėslų, su visais įrengimais, tarpe 
maišytų tautų, 4 kambariai dėl 
gyvenimo ir garažas. 5150 South 
Halsted St.

------o

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

REIKALINGAS teisingas ir blai
vus žmogus, dirbti gazolino stotyje, 
lauke už Chicago. Turi būt neve
dęs. Guolis, valgis ir geras užmo
kestis, darbas ant visados. Atsišau
kite seredoj, balandžio 30 d. po 
lmai iki 3-jų po pietų pas Kanapic- 
ką, 47th ir So. California Ave„ Soft 
Drink Parlor.

“Birutės” choro repeticija įvyks
ta ketvergo vakare lygiai 8 vai., 
Gage Parko svetainėj. Visi choro 
dainininkai-kės pribukit laiku. Taip
gi yra kviečiami ir nauji nariai, at
silankyti ir prisirašyti prie choro.

Valdyba.

BRIDGEPORT
PAINTNGCO. /

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojant

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; biznis išdirbtas per 13 metų; 
prie lietuviškos bažnyčios. Parduo
siu pigiai. 12300 Emerald Avė.

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

mes turime dvi 
dainos ir dailės Tinkamų spėkų scenoje ipas 
“Birutės” ir “PiĮ- mu,n^ra Mes galime

vinį... iv v; tikrai pasididžiuoti tokiomis » 1 d S VlvlUl II Kr * t t
scenos žvaigždėmis, kaip kad: 

Dundulienė, Zavis- 
taitė, Gulbinienė, Stasiūnas, 
Pačkauskas, Vaitekūnas, Zolp, 
Liudkevičius, Buragas ir da>u- 
gelis kitų — yra tikrosios pa- 
žibos musų Chicagos lietuvių 

jį nuošird- scen°je* ^a, o visų lietuviškų 
Ižtoi’remto ytotM lietuviai, taip-|ar‘jst? karali,ls a,lv- KL 
gi teikia kiek paramos ir 
liau gyvenantys. “Birutė”, 
<hau^ daugiau dailės s.peki' 
Rerų dai nininkų, artistų. * 
myn” — turi daugiau prity- 
rusiu, rimtų darbuotojų, kurie 
moka tinkamai butiniausius 
darbus atlikti: sėkmingai /va
karus surengti, tikietus parda
vinėti, garsinimus paskleisti ir 
tt. Suvienijus šitas dvi orga
nizacijas į daiktą, rastųsi

Chicagoje 
draugingas 
draugijas 
myn” chorus, 
ta chorą — tas pats mokyto- . 
jas: pas vieną ir kitą — kai- Milleiienė, 
kurie tie patys dainiuinkai: pas I laite, Gulbinienė, 
vieną ir kitą — dalis tų pačių 
rėmėjų. “Birutė”, sena dailės 
draugija, turi daug rėmėjų, 
dauig draugų. “'Pirmyn” — gy
vuoja- Northsidėje.

su mumis. Mos 
galime įkinkyti scenos 
vešli.

West Side. — S. L. A. 109 kuopa 
laikys mėnesini susirinkimą, gegu
žės 2 dieną, 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svetainėje, 2244 W. 23 PI. 
gerbiami nariai ir narės, esate visi 
kviečiami atsilankyti, nes yra labai 
svarbių dalykų apsvarsyti ir reikia 
išrinkti dar vieną delegatą i bu- 
sent; -S. L. A. seimą. Tad dar kar
tą primenu visiems nariams-rėms. 
būtinai turite būti šiame susirinkime.

A. Kundrotas, pirm.

KAM REIKALINGA senus namus 
pataisyti, 
padaryti, 
ne, o aš 
pigiai.

pentyti ir plumberio darbą 
Malonėkite pašaukti ma- 

padarysiu darbą gerai

A. GESTAUTAS 
3353 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4808

ir

Help Wanted—Female

REIKALINGA stenografė — tu
ri mokėti lietuviškai. Pastovus dar
bas, gera mokestis. J. J. Zolp, 4559 
So. Paulina St.

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkų Reikia 

PARDAVIMUI restaurantas, first 
class, vertas $10,500. Parduosiu už 
$4,500. Geras biznis, tarp bizniavų 
gatvių jr fabrikų, prie 47th ir Ked
zie. 
ant

Emmersonas sako: 
butiniousiu reikalu 
turi bu t energijos 
jos blaškymas yra piktu dar- 
i>n. . 
yra 
ar 
mais

Dr. A. Graičiunas, turbūt, iš 
visų lietuvių profesionalų Ame
rikoje yra daugiau dirbęs vi
suomenišką darbą musų kul
tūros dirvoje. 'Pečiaus Ameri
kos lietuviai Dr. Graičiuno dar
bus nekaip įvertina, — gal būt, j nėtinai būtiniausių spėkų vie- 
vien todėl, kad tie darbai pa- nann ir kitam darbui dirbti, 
drikųs, nesukaupti vienon sri- Mažiau reikėtų išlaidų išdėti 

vienos organizacijos užlaiky
mui, — tas eitų chorui į svei
katą. Daugiau dailės spėkų, 
(iauigiau prityrusių darbuotojų 
— išeitų sekmin-gesni vakarai 
dvasiniu ir piniginiu žvilgsniu. 
Gal čia butų svarbiu klausimu 
vardas, — kuris iš jų palikti, 
o kuris panaikint. Tas, mano 
supratimu, nebūtų taip sunku 
išspręsti. “Birutės” choras se
nesnis, turįs daugiau dvasinių 
spėkų, jam priklauso pirmeny
be, jo ir vardas turėtų liktis. 
Kitų (klausimų, dėl kurių rei
kėtų nesutikti, veik kaip ir nė
ra.

“Birutės” ir “Pirmyn 
rų darbuotojai turėtų apie 
rimtai pas varsty t.

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 
"V Erskine

, atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

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

gal naujausios paados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Dramatiškas Ratelis.

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Seredoj ir Ketverge, 
Balandžio 30 ir Ge

gužės 1 
DVIGUBA PROMRAMA 

Visas kalbantis didysis pa- 
voi Ičq1qq

“The Awful Truth” 
dalyvaujant 

na Claire; taipgi
Sharkey 

su Tunney veikale 
“Seeking a Heavyweight 

“Champ”
Taipgi ,

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedHa 
“The Beauty Spot” 

Kalbančios žinios.

t0_ geltonis irgi 
turi Pi i1®’ 

_Į vežimą 
pas m j 
k amo plano, 
pertvarkymo pačiame Ratelyje. 
Iki sekamam sezonui laiko dar 
visas pavasaris ir vasara, yra 
laiko persitvarkyti ir tinkama; 
prisirengti. Dramatiško Ratelio 
(Įrangai turėtų imtis stropiai 
už darbą, -kad pastačius musų 
lietuviškos scenos reikalą Chi
cagoje į tinkamas vėžes. Chl1- 
cagos publika iš jūsų to laukia.

Reiškia/, spėk vi 
reikia tiktai -t i iš
tinkamo darbų

Kas žinote, kur gy 
vena Tony Kamin- 

skis?

cho- 
tai

Tonio brolis, Julius Kamin- 
skis, randasi Ashland, Wis., li
goninėje. Serga nuo praeitų 
metų lapkričio mėnesio. Jis bū
tinai nori susižinoti (su 'bro
liu Tony arba Antanu, kuris 
esą gyvena Chicagoje, prie Hal- 
sted St. žinantys, kur Tony 
Kaminsfkis randasi, malonėkite 
jam pranešti, kad jis tuoj kreip
tųsi į “Naujienas”.

Joniškiečių Kliubas 
ir ketvirta gegužės

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

170G W. 47th St.
CHICAGO

EXT11A pinigai vyrams ir mote
rims, kurie nori užsidirbti po dar
bo. 5404 So. Ashland Avė. 2nd floor

Priežastį pardavimo patirsit 
vietos. 
RACHAEL RESTAURANT 

3153 W. 47 St. 
-------o-------

Automobiles

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.

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augS. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Mihvaukee Avė.

PARSIDUODA Lietuvoj viešbutis, 
traktiernė ir valgykla, 30 metų kaip 
išdirbtas biznis. Gera proga dėl 
amerikonų pirkti ši' bizni. Vincas 
Miškinis, Mariampolė, Lithuania.

PARDAVIMUI pelninga sankro
va. Įsisteigusi 16 metų. Ren- 
dos $20. Parsiduoda iš priežasties 
sužeidimo nugaros. Kreipkitės 6236 
Wentworth Avė.

Late
1929
1929

Specialistas gydyme chronižkų ir naujų 11- „ , .... , .su. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- Sveikatos komisionienus . pataria 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- užlaikyti kambarius švariai. Mes 
mas atidengs jūsų tikiu liga ir jei aS apsi-l ‘__ ___ t > u •
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei- pasirengę pagražinti Jų,sų kambarius 
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 10% PIGIAUS UŽ VISA DARBA- 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys1 — 
po ' ‘ ‘galutino ižegzamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20

yra i Popieruojanie ir pentuoiame pagal 
1 Jūsų noro. APSKA1TLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

St.

po
Financial

Finansai-Paskolos

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

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

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

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

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

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

PARDAVIMUI Roacl House 
su Sinclair Gas servicc stočia. 
Vieta išdirbta ir randasi prie 
pat kelio ant 90th ir Archer av., 
Willow Springs, III. Priežastis 
pardavimo, turiu du bizniu. 
Atsišaukite. . *

S. BRAŽINSKAS
3729 So. Morgan S t., 
Phone Boulevard 4323

CLASSIHED APS,
Educational

Nuo daugelio metų Cliicago- 
je gyvuoja Dramatiškas Rate
lis. Ratelis susiorganizavo dar 
Br. Vargšo laikais. Jis buvo 
jo mokytojas, jam veikalus ra
šė, jis buvo i jį įtraukęs visas 
artistiškas spėkas, kokias tik
tai buvo pažangiuose Chicagos 
lietuviuose. Tais laikais, Dra
matiško Ratelio vardas buvo 
.populerus, vakarai būdavo sėk
mingi, lošimai išeidavo su di
džiausiu skoniu publikai. Dra
matiškas Ratelis šiuo laiku yra 

Ikaip ir apmiręs, neparodo ga
nėtinai aktyvumo. Kodėl? Gal 
todėl, ikad musų artistai sutin
go, suseno, gal publika mažiau 
interesuojasi scenos kurmiais. 
Gal. Mano nuomone yra skir
tinga. Dramatiškam Rateliui 
Chicaigoje yni plati dirva — 
scenos mylėtojų yra daug. Bet 
pačiam Rateliui reikia prisitai
kyt prie dabartinių sąlygų, rei
kia įtraukti didesnį skaičių dar
buotojų, veikimo darbų tiksliai 
paskirstyt, kad visas veikimo 
darbas eitų sulig iš anksto nu
statyto plano. Aktoriai turėtų 
rūpintis vien lošimu, tam tik
ra komisija su režisierium vei
kalų suradimu, vėl kita komi
sija tinkamų teatralių vakarų 
surengiami.

Lietuvoj gegužės mėnuo yra 
pats gražiausias ir linksmiau
sias. Tą mėnesį girios sulapuo- 
ja, lankos sužaliuoja ir mer- 
gelės-lelijėlės prieblekštoje an
ksti rytą rūtų darželius taiso. 
Vos tik dar aušrai rytus auk
su ir diemantais nužėrus, pa
upių karkluose, pasigirsta lak- 
štingalės čiulbesiai ir sidabra- 
lapių gojų tankumyne gegutė 
užkukuoja, beriiužėlį-artojėlį 
keldama į dirvą joti. Gražus 
gegužės rytas. Gamta teikia 
turtingą, koncerto programą ne
mokamai; kiekviena gyvybė 
dainuoja, gieda. Kas veversėlį 
danguose užmirštų, kurs nuo 
ryto ligi saulėlydžio ore paka
bintas nebaigiamas arijas iš at
minties dainuoja? špokai ties 
grįčios langais moderniškiau- 
sius “džez-bandus” muzikuoja; 
garnys aukščiausio ąžuolo ga
lūnėj namų sargybą eina; blez
dingos krykštaudamos su mu
sėmis lenktynių eina... Čia tik 
atsiminimuose dar visa tai ma
tome, ir iš kūdikystės pridai- 
nuotose ausyse dar tie džiaugs
mo garsai skamba.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. Iii.

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

2%.

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

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

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

Farms For Šate
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

PARDAVIMUI lengvais išmokėji
mais arba mainysiu farmą 68 ake- 
riai prie gero kelio, ant didelės 
upės kranto. 3514 So. Emerald Avė.

Furniture & Pianos

VIŠTUKAI

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

■ Rakandų Brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu

sios poros, esatei kviečiamos pasinau
doti musų pasiulymu. Mes nupirk
sime jums rakandus tiesiai iš 
tuvės už sutaupimą mažiausia 

50% 
cash pamatu.

Jokis užsakymas nėra per mažas, 
ar per didelis, — nuo mažo stalelio 
ilki visų 10 kamb. apartmento ra
kandų. šaukite šiandie. Mes nu
vežime jus pas fabrikantus. Mes 
turime ryšius su visomis geriausio
mis kompanijomis Chicagoje. Šau
kite Columbus 0467, MR. WELLS 
dėl platesnių žinių.

dirb-

Furniture & Fixtures

Išbandyk
Buick ir Marąuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobiliu 

Archer Buick Co. 
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

čionai mums lakštingalėles 
ir kitus sparnuotus dainininkus 
musų pačių dainininkai pava
duoja ir savo pavasarius mar
giname draugiškuose rateliuose 
susirinkę. Ateinantį sekmadie
nį Lietuvių Auditorijoj Joniš
kiečių Kliubo parengime išgir
site dainelių musų menininkus 
dainuojant. Jie savo skamban
čiais balsais kutens musų šir
dis ir kels sielas į aukštesnius 
siekius.

Per Velykų šventę išgirdau 
kaip per p. Budriko Radio duo
damų lietuvių programų Vana-

Fox Rivęr Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

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

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.

Real Estate For Sale
Na^

NAUJI augštos rųšies 2 flatai, ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudvnė- 
je, dviejų 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. Ap.statytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puiku 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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrlghta — išradimai vi
sokios rųMea.B. PELECHOWICZ 

S800 W. Chlca*o Ava. 
Brunawick 7187

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandu ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Povilo ir Stasio Shart- 
vitis, patys arba kas žinote praneš
kite. Thos Stonis, 2145 N. Lc Claire 
Avė., Chicago, III.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė-

Tel. Lafayette 0455

EXTRA 
rakandai, 6 krėslai, 

Turi būti 
Labai 

Galima matyt po 6.
. MRS. UGEN, 
4107 Archer Avė.

2 lubos 
Lafayette 5655 •

Parsiduoda _ 
stalas, 2 pečiai ir lova, 
parduoti iki gegužės 1. 
gini.

For Rent

Pi-

PASTEBĖTINAS BARGENAS 
6 kambarių rezidencija; ga

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

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

RENDAI 5 kambariai, štymo ap
šildomi ir garažas; mažai šeimynai, 
blaiviems žmoniems, pigi renda, 
4557 S. Albany Avė.

PASIRENDUOJA flatas 5 kamba- ,
rių, 3 bedruimiąi, pigus, tik $20 i parsidūos šią 
menesi. 2900 S. Poplar Avė »»*;<»1 <rrr>Hui nrimu. 
Mark White Parko,

■■ - ■ ........... ■ «
SVARBUS PRANEŠIMAS

Ar nori apsigyventi Lietuvoj? Su
valkų rėdyboj, arti miesto, geležin
kelio stoties, 22 margai gerai išdirb
tos žemes, didelis sodnas, triobos, 

l vasarą. Dasižinokit 
prie1 greitai, adresuokit: “The Neighbor”, 

Box 195—I). 2, Warren» Mich;


