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Chicagos Lietuvių Darbininkai 
Švęs Mildos Svetainėje

Masinis mitingas įvyks šiandie 8 valandą 
vakaro - prakalbos , ir gražus dainų 
programas '

Šiandie Gegužės Pirmoji. 
Tarptautinė darbininkų šventė.

Socialistai ir organizuoti dar
bininkai visame pasauly šian
die švenčia savo solidarumo 
šventę — švenčia ją masiniais 
mitingais, paradais, manifesta
cijomis.

Gegužės Pirmąją pasaulio 
proletarijatas daro apžvalgą sa
vo jau laimėtų kovų ir semia
si naujų / jėgų tolesniems lai- 
mėjimartty kovose už išsivada
vimą iš kapitalizmo nagų — iš 
ekonominio spaudimo, politinės 
priklausomybės ir socialios ne
lygybės.

Gegužės Pirmą die
na, Tarptautinė dar

bininkų šventė

Sovietų Rusijoj ji yra 
oficialė 'šventė

MASKVA, bal. 30. — Sovie
tų Sąjunga rengiasi švęsti ge
gužes pirmą dieną su didėlė
mis iškilmėmis ir ’ paradais. 
Kad galėtų tinkamai prisireng
ti demonstracijoms, darbinin
kai buvo šiandie paleisti iš dar
bo 3 valandą po pietų. Vald
žios trobesiai Maskvoj iš ank
sto apkaišyti .naudotomis ve- 
lįavc*rtis ir juostomis.

Varšuva bijo riaušių; 
areštuoja komunistus
VARŠUVA, bal. 30. — Len

kų vyriausybė, bijodama riau
šių ir susikirtimų tarp komu
nistų ir socialistų per jų ren
giamas priešingas demonstra
cijas gegužės pirmosios šven
tę, mobilizuoja visas policijos 
jėgas tvarkai išlaikyti. Del at
sargumo, policija suėmė daug 
komunistų.

Graikai užgynė komu
nistų demonstracijas
ATĖNAI, Graikija, Ibal. 30. 

— Policija užgynė visokias ko
munistų demonstracijas gegu
žės pilamų dieną. J

Portugalijoj visokios 
demonstracijos už- ' 

gintos
LISABONA S, Portugalija-, bal. 

30. — Vyriausybe paskelbė, 
kad gegužės pirmą dieną Lisa-

»

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

Debesiuota.; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 790 F.

šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 7:17. Mėnuo leidžiasi 
11:23 vakaro.

1/ lietuvių darbininkai, kaip 
tarptautinio darbininkų judė
jimo dalis, kartu su kitais 
Švenčia Gegužės Pirmąją.

Chicagos lietuvių darbinin
kų masinis susirinkimas Gegu
žės Pirmajai švęsti jvyks šian
die MHdos salėj, 3142 S. Hal
sted St., 8 valandą vakaro. Su
sirinkimą rengia Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos Cen- 
tralinė Kuopa, kalbėtojais pa
kvietus P. Grigaitį, Naujienų 
redaktorių, ir Drą A. Montvi-1 
dą. “Pirmyn” choras, p. K. Ste
ponavičiaus ved.imas, išpildys 
koncertinę programų dalį. 

»
iame ir kitur Portugalijoj ne- 
leista laikyti nė kokių demon
stracijų.

Komunistu areštai ir 
trėmimai Frąncijoj

PARYŽIUS, bal. 30.—Fran- 
cijos vyriausybė imasi priemo
nių neleisti neramumams įvyk
ti per gegužės pirmos demon
stracijas. Penkiolika komunis
tų buvo suimti, kaitinami dėl 
kurstymo kareivių neklausyti 
savo viršininkų įsakymų. Taip 
pat buvo suimti ir ištremti iš 
Francijos dvidešimt du svetim
šaliai, kaltinami dcl politinės 
agitacijos ryšy su gegužinėmis 
demonstracijomis.

Įsteigė telefoną tarp 
Australijos ir An

glijos
LONDONAS, bal. 30.—šian

die tapo atidarytas susisieki
mais telefonu tarp Anglijos ir 
Australijos.

Telefono liniją atidarė prem
jeras MadDonaldas, kuris-" šį 
nitą 8:30 valandą iš savo ka
bineto 10 Downiing gatvėj kal
bėjos telefonu su Australijos 
premjeru Scullenu, Caniberroj, 
12 tūkstančių mylių tolumo.

Publikai pasikalbėti telefonu 
tarp Anglijos ir Australijos pa
reis 6 svarai sterlingų, arba 
apie 30 dolerių už tris minu
tes.

I_________ _

11 darbininkų užsimušė 
nukritę su keltuvu 
1,500 pėdų j kasyklas
LONDONAS, bal. 30. — Te- 

legrama iš Kaptauno, Pietų
Afrikoj, praneša, kad Antelope 
'kasyklose, Gnaiidos distirikte, 
keltuvui nutrukus ir nukritus 
1,500 pėdų į šafto dflgną, už
simušė vienuolika darbininkų. 

___ L

Žemės drebėjimai Kali
fornijoj ir Argentinoj

REDDING, Gal., Ibal. 30. — 
Čia. ir aipielinkėj buvo jaustas 
Žemės drebėjimas.

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 30. — MencĮozos ir San 
Luis provincijose šiandie buvo 
jaustas Žemės drebėjimas. Ar 
buvo kur padaryta žalos, pra
nešimai nesako.

L Atlantic and Pači tie Photo]

Columbus, O. — Tyrinėjimo komisija apžiūri kalėjimą, kur 
laike grais’ro žuvo per 300 kalinių

Vokiečiai padare su 
Belgija tą, ką Fran- 
cija rengės padaryti
Dar 1907 metais Clemenceau 

kalbino Angliją turėt 300,- 
000 vyrų eiti į Belgiją prieš 
Vokietiją

LONDONAS, bal. 30.—“Bri- 
tų Dokumentų dėl Kia.ro Kil
ties” šeštąjame tome, kuris ką 
tik išėjo iš spaudos, iškeliama 
i aikštę, kad dar septynerius 
metus prieš didžiojo karo pra
sidėjimą’ 1914 metų rugpiučio 
menesį Francijia. ragino Angli
ją turėti priruošus 300 tūk
stančių kareivių žyguoti i Bel
giją prieš Vokietiją.

Toje dokumentų knygoj pa
duodama daug įdomių ir nuo
stabių taktų, parodančių, kad 
Anglijos tvirtinimai, busią ji 
buvus priverslta stoti karan dėl 
to, kad Vokietija sulaužius Bel
gijos nei t rajumą, neatitinka 
tiesą.

^Karo metu generolai fron
te neturi laiko galvoti apie to
kius menkus dalykus, kaip nei- 
tralumas ir tarptautinės sutar
tys.”

Taip sakė 1907 metais Geor
gės Clemenceau, buvęs tuomet 
Francijos m misteris pirminin
kas, savo pranešime Anglijos 
karaliui Eduardui VII, grau
dendamas jį, kad Anglija tu
rėtų prirengus 300 tūkstančių 
kariuomenės eiti į Belgiją, kaip 
“diversiją prieš vokiečių puo
limą Francijos.”

■ \ 

Mirė Jugoslavijos “gc-
tezinis generolas”

BELGRADAS, J u gosią vija, 
bal. 30. — Vakar mirė čia gen. 
M. Živkovič, žinomas kaip “ge
ležinis generolas” ir buyęs ka
ro ministeris. Jis buvo 74 me
tų amžiaus.

Mažeikių (apylinkėj vienas 
vaikinas 16 m. amžiaus važia
vo j malūną ir kaž-kokiu bū
du apvirto į žvirdudbę. Matyt, 
nelaimingąjį maišai su ratais 
prislėgė ir čia jis mirė.

Matomos skaisčios 
planetos gegužės 

mėnesį
Vakarais bus matyti žibanti 

Venera ir Jupiteraš, taip jau 
Merk aras

Illinois Universiteto astrono
mijos profesorius Robertas II. 
Baker praneša, kad per gegu
žės mėnesį, anksti vakarais, va
karų danguje Ibus matyti dvi 
skaisčios planetos, Venera, ir 
Jupiteraš. Pirmą to mėnesio 
dieną bus matyt ir įMorkuras.

Visi tie dangaus kūnai yra 
toj pačioj TaurA konsteliaci- 
joj (žvaigždyne)/ Venera yra 
pusiauikely tarp V pavidalo 
Hyadų ir Plejadų (sietyno).*Ju
piteris y nudiek augščiau, (tarp 
Tauro ragųk ■

Nedaug tėra žmonių, kurie 
kada nors yni matę nedidelę 
Merk oro planetą. ^Arčiausiai 
saulės, Merkuras plika akim 
matomas tik laibai' paliaukiais 
laikais. ’ Gegužės pirmą dieną 
Merkuras dar bus matyt neto
li i dešinę nuo Veneros kaip 
pirmo dydžio žvaigždė,

Viršum Tauro, gretimame 
Divyniių (Gemini) žvaigždyne, 
yra ta naujoji, vadinama Už- 
neptuinio, planeliai, apie kurios 
suradimą astronomai dar tik 
prieš keletą savaičių pranešė. 
Ji tačiau yna. taip toli, kad ne 
tik plikomis akimis, bet ir per 
telciskoipus neįmatoma.

Bažnyčios teismas ištei
sino kunigą, supykęs 
vyskupas rezignavo
LEXINGTON, Ky„ ba.l. 30. 

— Del to, kad episkopalų baž
nyčios teismas išteisino episko
palų kunigą Julių A. Velasco, 
Lexingtono episk opalų diocezi- 
i6s vyskupas H. P. Almo Ab
bott iš vyskupo vietos rezig
navo. '

Kunigas Velasco buvo vysku
po atiduotas bažnyčios teismui 
dėl to, kad jis vedė žmoną 
katalikę. Teisėjais buVo Manki 
kunigai.

Šitaipos valstybės 
nusiginkluoja juroj
Italija, ką tik pasistačius 5 nau- 

' jus Lare laivus,'statysis dar 
dvidešimt devynis

KOMA, Italija, bal. 30.—Dik
tatoriaus Mussolinio kabinetas 
priėmė nutarimą pasistatyti dar 
dvidešimit devynis karo laivus. 
Statytis numatyta vienas 10,- 
000 tomų kreiseris, du skautų 
laivai, keturi ardytuvai ir dvi
dešimt du su'bmarinai.

Dar tik praeitą sekmadienį 
Italija nuleido į vandenį ką tik 
pastatytus penkis karo laivus, 
ir nutarimas statytis dar dvi
dešimt devynis karo laivus pa
skelbtas dabar prieš pat did
žiuosius franeuzų laivyno ma
li iovrus, kurie prasidės Tarp- 
žemio juroj ateinančią savaitę.

Londono kivynų mažinimo 
konferencijoje penkių valstybių 
sutartis buvo sutrukdyta Ita
lijos reikalavimu pariteto su 
Franci^ a.

Hoover gavo juros 
sutarties kopiją

Sutartis bus tuojau pateikta 
senatui, kad dar šioje sesi
joj cle-I jos ptisisaiky tų 

WASH!NGTONAŠ, bal. 30.
— Valstybes sekretorius Stim- 
sonas, kuris pirmininkavo Ame
rikos delegacijai Londono- ju
ros konferencijoje, šiandie pri
statė prezidentui Hooveriui ofi
cialią juros sutarties kopiją.

Sutartis tuojau bus pateik
ia senatui, kadangi preziden
tas nori, idant kongresas dar 
šįojd sesijoj dėl jos pas iša
kytų.

Iš darbo pasaulio
Metalo darbininkams Gegužės 

pirmos “dovana” 
------------- Į

Western SJiect and Tinpliatc 
Manufacturers asociacija pa^ 
skelbė, kad nuot šios gegužės 
pirmos dienos metalo plojamų 
įmon ių darbin inkams visame 
krašte algos bus nuskeltos 4(4 
n uos. 11 į ;
Uždarys fabriką duot darbinin

kams atostogų x
KEARNY, N. J., bal. 30. — 

Vietos Wesitern Electric kom
panija nutarė šią vasarą duo
ti savo 1,400 daiibininkų vaka- 
cijas, visiems kartu. Liepos 14 
dieną įmonė bus uždaryta dviem 
savaitėm.

Sudužo japonų laivas su
- 39 Įgulos žmonėmis

TOKIO, Japonija, bal. 30.— 
Juroj ties Inubo iškišuliu, Įb
ruki prefektūroj, sudužo į uo
las japonių krovinių laivas Lu- 
zon Miaru. l>cl juros audringu
mo bandymai isgetbeti 30 lai- 
vo įgulos (žmones kol kas ne
pavyko.

j -----------------

Bedarbis chicagietis 
bandė nusižudyti

CENTBALIA, Pa., bal. 30.
— Vargo spaudžiamas ir ne
galėdamas gauti darbo bandė 
čia nusižudyti Loren Rock, 41 
metų amžiaus, chicagietis. Jis 
priėmė nuodų ir persipiovė 
kraujo gyslą. Jo padėtis yra 
kritinga.

Carininkai skundžia 
Standard Oil komp.

Nori iš jos pinigų, už kompa
nijos gautas iš sovietų naf
tos koncesijas

........... 4 ■ ■■—— 5

PARYŽIUS, bal. 30. —Pra
nešta, kad tam tikra Frąncijoj 
gyvenančių rusų carininkų gru
pė kelianti bylą Ncw York o 
Standard Oil kompanijai!, rei
kalaudama (Įnlies pelnų iš kom
panijos naftos koncesijų sovie- 
tijoje. Carininkai įsako, kad los 
naftos įmonės buvusios jų nuo
savybė.

Skundėjų vardai kol kas lai
komi slapty, bet jie jau esą 
įteikę visus reikiamus doku
mentus vienam žymiam New 
Yorko advokatui, kuris užve- 
siąs bylą Amerikos teisme.

iS'avo ieškinį carininkai mo
tyvuoja tuo, kad kadangi Jung
tines Valstybės nepripažįsta 
bolševikų valdžios, tai Ameri
kos teismas turėsiąs išspręsti, 
jogei koncesijos buvę neteisė
tai konfiskuotos iš teisėtų jų 
savininkų.

Jei byla tikrai įvyks, tai teis
mo nuosprendis įsteigs labai 
svar*bų precedentą. Jei spren
dimas bus rusų emigrantų nau
dai, tai jis. ibus stiprus smūgis 
ir Stantlard Oil 1kom.pa.11 i j u i, ir 
sovietams.

Tenka prisiminti, kad Ame
rikos teisimas jau pirmiau yra 
paskelbęs sovietų konfiskavi
mų neteisėtumą, išsprendęs by
lą naudai rusų depozitorių, tu
rėjusių pinigų New Yorko Na- 
ticnal City 'banko Maskvos sky
riuje. Tojo byloj rusų depozi- 
toriai laimėjo ir savo pinigus, 
kuriuos sovietai buvo konfis
kavę, gavo atgal. •

16 Meksikos katalikų 
padėti kalėjime

r -

MIEKSI!K( )S M1 ESTAS, ibiai. 
80. — Del religinių įstatymų 
laužymo čia buvo suimti ir ka
lėjime padėti šešiolika katali
kų. Respublikos prezidentui Bu- 
ibio paduotas prašymais, kad;su- 
inutilcji butų paleisti.

L—...........  . ■ —......... , ,
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Bankininkas nusižudė
OIJiNCHBURG, Va., bal. 30.

Parašęs laišką savo sužie
duotinei, nusišovė Boland Wri- 
ght, 33, vietos Bank of Clinch- 

’burg kasininkas.

Lietuvon

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

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

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

L ■ *
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LIETUVOS ŽINIOS
Kaune eina Lietuvos 

derybos su Vokietija
Kalbų klausimas Klaipėdos kra

šte. Išklausyta Seimelio de
legacija. Valdininkų atlygini
mo klausimas

, KAUNAS. — Kaune dar tę
siasi Lietuvos derybos su Vo 
kieti ja dėl sįKlaipėdos krašto.

Svarstoma kalbų klausimas. 
Lietuvos tezė sako, kad Klai
pėdos krašto valdininkai turi 
mokėti dvi kalbas — vokiečių 
ir lietuvių. Vokiečių tezė sako, 
kad dviejų kalbų klausimas 
esąs garantuota teise piliečiams 
pasinaudoti viena kuria kalbų, 
p^gal kurią įstaigoj ar per ver
tėją ar per valdininką, mokan
tį abi kalbas, piliečiai turi tei
sės reikalauti susikalbėti abiem 
kalbom.

Lietuvos delegacija nuo sa
vo tezės nenusileidžia, o Vo
kiečių sutikusi, kad n'aujai pri
imami valdininkai turi mokėti 
abi kalbas.

Konferencija išklausė Klai
pėdos Seimelio atstovų prane
šimą.

Kaip žinoma, Vokietija ligi 
šiol Klaipėdos kr. vaklinin- 
/karris, il>uv. Vokietijos 
išmoka skirtumą tarp Vokieti
jos ir Lietuvos algų. Anksčiau 
jau buvo susitarta, kad Vokie
tija tą kompensaciją išmokėtų 
vienu kairiu.

Panevėžy suimtas ko
munistų partijos 

kurjeris
PANEVĖŽYS, tai. 16.—Va- 

kar vakare kriminalinė polici
ja Panevėžy sulaikė komunistų 
partijos kurjerį Jankelį šapi- 
ro, kuris vežė, 13 kilogramų 
komunistų partijos įvairių lei
dinių ir atsišaukimų gegužės 
mėn. 1 dienai.

Lenkijoj bankrotai 
sparčiai auga

VIENIUS. — “Dziennik Wi- 
pens'ki” praneša, kad ILodzės 
apskrity bankrotai sparčiai au
ga. 1928 metais subankrutavo 
98 firmos. 1929 metais ban
krotų skaičius padidėjo iki 328, 
o šių metų sausio ir vasario 
Ttnėnesiuiose statistika jau rodo 
200 bankrotų.

> IMPERFECT IN ORIGINAL
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Naujienų Kontestas
gautus skaitytojus “Naujie
noms” pervesti kontestantams, 
tai aš -tuoj perduodu juos’ p. 
Wm. Buksniui.
nnįiau

darbe.

Tegul 
progresuoja

. Draugiškai

NAUJIENOS, Chicagd, I1L 1 Ketvirtadienis, geg. 1, 1930

jis sek- 
kontesto

Iš kontestantų gy 
veninio

Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 
Gavęs Lygų‘Skaičių Balsų — Gaus 

Lygias ir Dovanas

JĮunųa,
J. P. Milton, 
Detroit, Mich.

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius
ŽINIA KONTESTANTAMS

(Tąsa) , į 
1 > 

Kontestantas' V. Gritšnas 
pradėjo stropiai darbuotis. Ne
abejotina, kad jį greit pama
tysime antrame laipsnyje. Vie
ni kontestantai stropiai veikia 
pradžioje kontesto, o kiti pa
baigoje. GritenaS priklauso 
prie tų, kurie laikos’ nusistaty
mo geriau vėliau negu nie-

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

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

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

KnnMcfnnfn hičkni!jienl)”’ ba,,dykite tuoj patai' IlOIllvSldlftlU IdlSKdl i syti klaidą, jis rugoja. Ačui 
už nuolatinį manęs paraginimą, 
kad darbuočiaus. na, . o aš at
važiavęs į Chicago jums už tai 
tikrai išsilyginsiu.

Beje, kaslink kofi^stanto Po
vilaičio. Jis pradžioje kontes
to turėjo perdaug didelį užsi
mojimą mane sumušti, bet 
deja, jo draugai neturi pinigų, 
pats kontestantas pradėjot apsi
raminti, pamatė, kad manęs 
neįstengs sumušti. Veliju jums 
visiems fabų dienų.

Su pagarba,
Wm. Bukšnis.
Detroit. Mich.

*‘N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.
Gerbiamasis:

Biški pasidariau “slow”. Tu
ją laiką pati nesijaučiau gerai, 
na, o dabar mama serga. Atli
kusi dienos darbą—turiu namų 
ruošą atlikti. Bet manau, tas 
“bizi” laikas man praeis ir 
imsiuos už kontesto darbo.

Beje, pas muš lankosi p. V. 
Poška iš “Naujienų”, nežinau 
kaip ilgai jis čia bus.

vėl

“Naujienų” direkcija yra nu
tarusi Gegužės-May 31 d. š. m. 
surengti šaunų banjnetą — 
kontestantams. darbininkams, ir 
bendradarbiams. Bankietas į- 
vyks Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23rd PI. (didžiojoj svetai
nėje). Pradžia nuo 8 v. v. iki 
rytui. Kadangi kontestas pasi
baigs kaip tik gegužės 31 d., 
tai užbaigus sunkų kontesto 
darbą galėsime visi smagiai pa
silinksminti. Butu gerai, kad 
šiame “Naujienų” bankiete da
lyvautų ne vien vietiniai ir ar
timų apielinkių kontestantai, 
bet ir iš Detroit, Grand Rapids, 
St. Louis, Frankfort, Westville 
ir kitur. Kontestąntai prašomi 
tą dieną pasižymėti savo ka
lendoriuje, kad turėsite daly
vauti “Naujienų” bankiete, — 
kad neužmirštumet. Taipgi bu
tų gerai, kad iki busiančio ban- 
kieto dienai, kiek
darbutumetes “Naujienų 
teste. Mums visiems yra svar
bu, kad “Naujienų” kontestas 
butų sėkmingas. Tas priklau
so nuo jūsų, draugai kontestan- 
tai.

Helena Bėdulis, 
Wes'tville,

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui.

111.

“N.” Kontesto Vedėjui, 
J. Mickevičiui

spėkos leis’
kon-

Peoria kontestantas K. Košis 
nors cįirba iš lengvo, "bet 
“šiur”., Jo darbuotės dirva 
nors ir siaura, bet progresas 
daromas. Iki kontesto užbaigai 
dar yra proga daugiau pasidar
buoti.

Indiana Harbor kontestantas 
J. Valavičius, savo darbuotės 
dar vis tinkamai neįstengia iš
plėsti. Praeituose “Naujienų” 
kontestuose čia sėkmingai dar
bavosi — viename p-ią Kolie- 
nc. kitame p-lč Koliutė, viena 
ir kita surinko iki 3800 balsų. 
Jaunuoliui J. Valavičiui vargiai 
bus lemta iki antro laipsnio 
užbaigimo prisiirti. Well, Joe, 
subrusk, pasirodyk ką tikrai 
gali. z

Jaunuolis J. Evanauskas ir
gi ne kaip darbuojasi šiame 
konteste. Praeitame veikė daug 
sėkmingiau. Kas “triubelis”, 
John, kad taip “slow”? Dau
giau paspausk, o pasekmės bus.

Kontestantas P. Bukauskas 
iš Michigan City, sulig kolo
nijos’ didumo veikia sėkmin
gai. Iki kontesto užbaigai dar 
mėnesis laiko, proga dar dau
giau pasidarbuoti.

Kojiestantė M. Kemešienė, 
“slow”. t Kas “triubelis”, Ma-

riute, tu visuomet buvai pir
mutinė, o dabar beveik lieki 
paskutinė.

Omaha kontestailtas P. J. 
Juzeliūnas rodosi šiek tiek vei
kia, bet dar negana; reikia 
darbuotis daugiau. Nors čia 
kalnų nėra galima nuversti, 
bet pirmą laipsnį visgi yra, ga
lima išlyginti.

P-nas J. N. žičkus, E. St. 
Louis kontestantas. “too slow”. 
Kas per “triubelis”, p. žičkau, 
kad neini pirmyn? Tavo kai
mynas p. Damaševičius, kuris 
už tilto gyvena, jau tave senai 
pralenkė. Pasiprovyk nors prie 
užbaigos kontesto. (B. d.)

Westville, III

Vedėjasnegauna man
ačiū.| 

mano
. Am-.
“Nau-

Gerb. Drauge:
Jūsų laišką apteikiau, 

Kadangi patariate

Draugiškai.
Julius Mickevičius, 

“N.” Kontesto ”
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“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

'MUM

meta savo šešėbus
[Sir David Rrewstcrf 1781-1^68]

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti-savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini
jomis — vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikus 
visuose dalykuose ,net rukymfe. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Luckv. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkitc to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinamas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

M'g toasted
Jusu Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

** —• 1 1 ' ■ 1
Ea.Jic nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 

Pr*^av^*Jl.omis plyskelčmi# dėlei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia /
Medicinos profesija! Mihonai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingi! Bukite nuo^ 
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas l.ticky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiauš, 
P?rei..kiame, jog xada jus traukia pagunda perdaug pcrsivaišintlf jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per- 
deji.no tokiais daiktais, kurie perdaug riebunio duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą. .
N JSISTTmTi vii RAUTO — Ltr’ty Strike šokių Orkestrą, kiekvieną Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarą per N. B. C. Radio tinklus.

C lW0..Thc AmeijtanTobacso Co., Manufactutriu • ' ’■

Pasiekiau lietuvišką stolyčią 
vidurinių vakarų Amerikoje— 
Westvillę. Apsistojau lietu
viškam viešbuty, pavalgiau lie
tuviškų barščių, perbėgau aki
mis lietuvišką dienraštį—Nau
jienas.

P-as Melanis, Amerikoj gi
męs ir augęs, jaunas’ vyras, 
pranešė, kad busiąs šiandie (t. 
y. praėjusį sekmadienį^ pilie
čių kliubo susirinkimas; kad 
galėčiau ir aš ateiti pažiūrėti 
ir pasiklausyti.

Išėjome iš viešbučio, štai 
netoliese ir miesto sale. čia 
pat, miesto salės trobesy, ug
niagesių departamento skyrius. 
Įėjome vidun.

Skyriaus prižiūrėtojas —lie
tuvis. Pasėdėjome, pasikalbė
jome. Ve įeina vidun pagyve
nęs, bet dar tvirtas, gražiai 
nuaugęs, rimtos’ išvaizdos vy
ras, akiniais ant nosies. Tai 
Westivllės meras, p. Latkaus- 
kas. i

O antai pasirodė senyvas vy
ras, tai VVestvillės) teisėjas —i . o. >
irgi lietuvis. J ’ / Dctl’Olt, M1C11

Dar daugiau renkasi tų ir ki
tų miesto tbčdų ir piliečių, ku
rie neturi cino. Kalbasi lietu
viškai, juokauja. Vis žmones, “Naujienų” balandžio 25 
kurių veidus matau pirmą kar- mano korespondencijoj^ iš Det- 
tą, bet kurie atrodo artimi, fbito įsibriove klaida. Ten pa
vėniai pažįstami — ot, tokie, sakyta, kad “buvo tik laiškas 
kuriuos, sakyčiau, pažinojau iš iš Pildomosios Tarybos dėl 57 
jaunų dienų Lietuvoj. kuopos, kuri parsikvietusi or-

Įeina du vaikinau Praveria ganizatorių Žuką visaip jį iš- 
šonines'duris. Pamatau štan- niekino”.' 
gas arba grotus'. TSi “šaltoji”.! Turėjo būti pasakyta, kad 
Pasirodo jaunas vyrukas kitoj 
gretų pusėje.

Klausiu, ar ir jis lietuvis. 
Man paaiškina, kad kalinys yra 
kokio ten farmerio s’unus, ku
ris pasijutęs esąs “biednas”, 
sumanė pasipinigauti ir parei
kalavo iš

prašytų vietos susirinkimui 
miesto salėje?

Palipome į antrą aukštą, čia 
jau susirinkęs būrys piliečių. 
Didokas kambarys padalintas į 
du skyrių pertvarom. Už per- 
tvaro—truputį pakelta platfor
ine. čia Westvillės urėdai lie
tuviai svarsto ir tariasi klau
simais, kurie liečia viso mies
to reikalus, kurie liečia senus 
ir jaunus, kurie liečia visus. 
Tik dviejų klausimų Westvillės 
urėdams nereikia svarstyti — 
tai gengsterių ir graftorių dar
buotės. Nes, kiek patyriau, 
gengsterių ir grafterių West- 
villėj, galima sakyti, nėra.

Prasideda susirinkimas. Ir ką 
manote? Net man, rašančiam 
šią korespondenciją, suteikia
ma progos' tarti žodį, kitą.— 
kaip svečiui, kaip atlankiusiam 
keletą kitų lietuvių kolonijų 
Illinois vastijoj. Nesitikėjau 
to.

Matote, toje pačioje Chicago- 
je ir dar New Yorke yra tekę 
būti susirinkimuose, kur“ daly
vavo miesto meras, teisėjai ir 
kitokie valdininkai. Kaip ki
tiems laikraštininkams, kaip ki
tiems reporteriams, taip ir 
man teko klausytis ką pasakys 
miesto meras, teisėjas, valsty
bes gynėjas ar policijos vir
šila. O čia—ir jūsų reporte
riui duota progos kalbėti! Bet 
reikia pastebėti, kad čia susi
rinkimas irgi buvo kitokia, nei 
sakysiu, Bilio .Thompson© 
“konferencija” Chicagoje. Šis 
susirinkimas atrodė panašus 
greičiau į Lietuvos seniūnų su
eigą.

Šioje sueigoje miesto meras 
nebuvo asmuo, iš kurio “malo
nės” minta visa armija “politi
kierių”, prisiplakėlių. Jis grei
čiau atrodė, kaip vienas iš vi
so būrio piliečių, kurie pavedė 
jam tam tikras pareigas eiti 
ir kurias jis eina.—Reporteris.

laiškas buvo nuo paprasto na
rio, kuris reikalavo, kad Pildo
moji .Taryba padarytų spaudi
mų į 57 kuopą dėl jos užsipuo
limo ant Žuko. —J. Ambrose.

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus; bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
^duodamo kūdikiui karves pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas ; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. 11. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

Klaidos • jJiatafeymh#

d.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio^ ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MAŠJER COLLEGjp 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
State bt<—k. Lakę St. 10 fl.190 N.

ladio
gazolino stoties’ pri- 

pinigų; jis esąs ne
lietuvis.

Vienas
“Gal eisime į salę, 
man?”

—Kur, ar toli?—klausiu.
—-/Viršuj—atsako jis— mies

to scilėj. Mes laikome s’usirip- 
kin^us ten. Ir ' ne tik piliečių 
klubas, bet ir kai kurios kitos 
lietuvių draugijos susirinkimus 
laiko miesto Salėje.

Hm,— pamaniau, — kažin 
ką 'pasakytų Chicagos meras, 
Biliųs Thomps’onas, jeigu kokis 
Chicagos lietuvių kliubas pa-

Esi Pavargęs?
Iffykit Naują Energiją 

su Esorka 1
Ar jus jaučiatės nuolatos 

pailsęs? Kodėl ncaUrauti reikia
mų energijų su Esorka? Sis 
laiko (rodytas tonikas pagel
bės jums sugry&ti j normalumų. 
Pagerina jusi) virškinimų, paša
lina pilvo pakrikimus, konsti- 
pacijų Ir pairusius nervus. 
Klausk savo apiekininko. 14

IŠPARDAVIMAS

iš būrio prabyla: 
sus’irinki-

Severas CSORKa

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streete

Turi būt greit išparduoti grynai 
elektrikiniar Nadios R.
Radiola, 7 ^iubų $33
Atvvater Kent, 7 tūbų $35 
Ever Ready, 8 tūbų 
už .......................
Bosh, 8 tūbų

Y *uz ........................
l’hilcho, 8. tūbų 
Dvnamic ............
Stcinlte, 8 tūbų 
Dynamic ............
Crosley, 8 tūbų 
už ...... .................

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

$38
$49
$49
$28

IR

5 Dienos Ant Vandenyno

P E R GHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVA 
greičiausiais garlaiviai s

- Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

aut Magaa-Screen

“The Golden Calf”
dalyvaujant

JACK MULHALL, EL BRENDEL 
SUE CAROL

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

.__ __l____

Rex
Phone V irgi n i u 2054

JOSEPH VILIMAS;
N a m u .Statymo -- 
KONTRAKTORIUS^

arba populiariu ekspre-
\siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St

CHICAGO, ILL.

Radio Shop
4556 S'o.R o c k w < ■11 St.,Chicago,111.

3343 S. Halsted St
Tel. Boulevard 3986

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Ketlzie 8902/ 

3514-16 Roosevelt lid. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. 11A o

X

deji.no


ketvirtadienis, geg. 1, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III

MUSŲ KONTESTANTŲ STOV

liko

Žukas

Julius Mickevičius
HELEN Kontesto

A. POVILAITIS BUKŠNIS

DEVEIKIS

LUKAUSKAS

J. ČEPONIS 1202

4111 Richmond

SAVICKAS
Chicago

Turi balsų
JOECH. SHATTAS 1810

GRADUS DŽIAUGYS
MARCINKEVIČIUS

19 Montrose Avė.
Kenosha •Wis.Toronto, Ont.

A. SMIGELSKISMISS ALDONA
CanadaKAZYS BRAZAS’,ŽUKAUSKAS', 6733 Baylis Avė

Gary, Indiana

PRANAS K, SITAVIČIUS,F; JANKAUSKAS.
STEPONAITIS V. PARENDIS,731 W. 18th St.

1023 Gideon Ct Box 924Chicago, IIIKenosha, Wis.
Raciie. Wis

GRADUS
MRS. N,

KAVALIAUSKAS F. GEISTERS. K. RAKAUSKAS
7153 S. Morgan St 4104 Mongomery J. MAKSVYTIS,6400 MarylandChicago, III

Chicago, III Chicago, UI.

PAUL
2436 N

NAUJOKAITIS,

S. Hesperia St.

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

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

506 Ames Avė.
Hammond, Ind.

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100 
Reikia balsų 3800

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

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

J. KUZMICKAS 
UKTVERYS

1504 So. 48 Ct., 
Cicero, III.

Turi balsų
1201

42 Keith St.
I^ee Park, 

Wilkes-Barre,

1518 So. 48 Ct. 
Chicero, III.

1701

Turi balsų
1211

1843 S. Halsted St. 
Chicago, III.
Turi balsų

1280

A. JOKANTAS
8934 S. Rockwell St, 

Chicago, III.
Turi balsų

1670

CHAS. M. 
RACHAJlfs, 

806% E 
Wafjhington St 
Springfield. III.

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Park,

Turi balsų
1200

114 Moultrie 
Pittsburgh,

MISS VICTORIA 
VVILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4031

6029—34th Avė.

WALTER MALUS

W. KOŠIS
515 Hurlburt 

Peoria, III. 
Turi balsų 

1251

JOS. MITCHELL
906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi balsų 
3889 /

Cleveland, Ohio

WASKE
West Van
St. Chicago

LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertėt $1,550
Reikia balsų 38,900

1740 Beecher St, 
Detroit, Mich.

Turi balsų
3901

K. G. URNEŽIS.
5605 S. Throop St, 

Chicago, III.
Turi balsų

4050

JOE BLOŽIS,

504 S. Binkley Av.
West Frankfort, 111

Turi balsų
3847

JOE. RIMKUS
900 W. 37 St.. 

Chicago, III.

7707 Hartvvell Avė. 
Dearborn. Mich.

I Turi balsų
3895

P. Atkočiūnas 
—ATKINSON 

4034 W. Madison 
Chicago. III.
Turi balsų 

2270

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St, 
Chicago. Iii. 
Turi balsų 

18,308

THOMAS 
x ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

1750

LAIPSNIS 1-mas
DovanoS^yertės $25 
Reikia balsų 1100

A.VASILIAUSKAS’
4071 Archer Avė. 

Chicago, UI.
Turi balsų’

1340

J. N. ZIČKUS 
589 Coli. Avė., 
!. St. Ix>uis, II

' AUG.
JANELIUNAS, 
2045 Osler St. 
Regina, Sask., 

Canada

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4029

ANNA 
MATULIENĖ 

4848 Wggg Avė 
E. Chicago, Ind

3222 R St South 
Omaha, Neb.

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

Turi balsų
2250

\ D. ANDREKUS 
t ' ,

Pentwater, Mich.
Turi balsų 

1215

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi balsų 

1870

VAITKUS 

1709 W. 15th Avė,
Sydnev Minės, N.S

Box 436, ’ 
Canada

P. J. 
JUZELIŪNAS

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III

J. ČEKANAUS
KAS,

Fprt Whvte. Man, 
CANADA

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St. 
St. Louis, Mo. 

Turi balsų 
1752

GEO. SUGZDINIS

MISS Z.
KONDROTAITĖ

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norvvood Avė., 

Brooklyn. N. Y.
Balsų turi 

1255

VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor,

118
Collinsville

MISS
REDULIS

207 Julės Street 
Westville, III.

Turi balsų
8003

MILLER
Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turį 

1239

1018 Chicago St., 
Michigan City, Ind

1702 — 74 St.

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av.

Roseland, III.
Turi balsų

1243

MRS. ANNA
B A KĖS’

915 W. Church St, 
Benton, III. 
Turi balsų 

1260

J. MARTIN 
4604 — 7th Avė

Kenosha, Wis.
Turi balsų

1200

Iki kontesto užbaigai 
vienas menesis laiko. Tas' pri
mena kiekvienam “Naujienų” 
kontestantui, kad kontesto dar
bas turi būt dirbamas su di
desniu pasišventimu dabar ne
gu pirmiau. Dabar kai)) tik at
ėjo tikrasis darbymetis, šiena- 
piutė. Draugai kontestantai, 
dabar kitus visus darbus priva
lote padėti i šalį — paaukauti 
kontes’tui visas savo spėkas. 
Kurie iš jus iki šiam laikui 
gal biskį tinginiavote, ar bu
vote užimti kitais darbais — 
dabar yra būtinas reikalas sun
kiau atidirbti.

Draugai kontestantai. “Nau
jienos” yra giliai/ įtikinusios 
jūsų kilniais norais, nuoširdu
mu ir turi įsitikėjimą, kad iki 
kontesto užbaigai darbuositės 
Misoms* savo spėkoms, kad kuo-

JOE
1451

Buren
Turi balsų 

4030

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė, 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1209

4400 S. Rockwell
Avė., Chicago, III,

Turi balsų
9425

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt St. 

Chicago, 111.
Turi balsų

1860

4441 S. Campbell 
Avė., 

ChicAgo, III.

daugiausia padaryti biznio 
“Naujienoms” ir sykiu sau už 
dėtą triūsą laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Praeitą savaitę stambų pro
gresą, savo darbe šutve, ė kon
testantas F. Jurėnas. Iš 3-čio 
laipsnio įsikėlė į 4-tą. Reiškia, 
musų kontestantas Jurėnas, vi
sa galva stovi aukščiau visu 
kitų kontestantų. Kontestantas 
Jurėnas yra visai arti laimėji
mo automobiliaus. Tik klausi
mas, ką p. Jurėnas darys su 
kitu karu, kuomet jo karas 
dar geras, kurį jis yra laimė
jęs užpraeitame “Naujienų” 
konteste.

Kontestantė p-ia A. Matulie
nė jau čia. Iš sykio atsidūrė 
pas “nongradiečius”. Kontes
tantas J. Kuzmickas-Uktveris 
irgi pradėjo judėti, jis pas 
“nongradiečius” vyrauja.

GEGUŽĖS 31-ma 
DIENA
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GEGUŽINĖ ŠVENTĖ

Pirmosios Gegužės šventę įsteigė pirmiausia Ame
rikos organizuotieji darbininkai. Kovodami dėl darbo 
valandų sutrumpinimo, jie nutarė paskelbti vieną die
ną metuose, būtent/ gegužės mėnesio pirmą dieną, kai
po darbininkų šventę, kuri visai darbo žmonių klasei 
primintų, kad tik per vienybę ir kovą ji gali pasiekti 
savo būvio pagerinimą. Tuo budu gimė 1888 m. Pirmo
ji Gegužės.

Bet tarptautinę reikšmę ši darbininkų šventė įgijo 
nuo 1889 m., kada ją priėmė darbininkų kongresas Pa
ryžiuje, susirinkęs pirmosios pasaulio parodos proga 
pažymėti didžiosios Francijos revoliucijos šimto metų 
sukaktuves. Tame į pasaulio parodą suvažiavusiam dar
bininkų kongrese buvo nutarta taip pat atgaivinti pa
stovią tarptautinę darbininkų organizaciją, Interna
cionalą.

Kaip žinoma, pirmasis Internacionalas (Internacio
nale Darbininkų Asociacija) buvo įsteigta 1864 m. Lon
done. Jos intelektualis vadas buvo garsusis ekonomis
tas ir filosofas, Karolis Marksas. Šį Internacionalą su
skaldė tų laikų “bolševizmas”, vadovaujamas rusų re- 
voliucionierio Mykolo Bakunino, kurio sekėjai laikui 
bėgant išvirto anarchistais. Bet sunkiausią smūgį In
ternacionale! Darbininkų Asociacijai sudavė franeuzų- 
prusų karas, kilęs 1870 m., ir įvykęs tuoj po jo Pary
žiaus darbininkų sukilimas (“Paryžiaus Komuna’’), po 
kurio numalšinimo darbininkų įdėjimas visoje Europo
je, o ypač Francijoje, buvo nupuolęs ir negalėjo atsi
gauti daugiau, kaip per pusantros dešimties metų.

/^jnasis Internacionalas, išgyvavęs apie devynerius metus, 
pakriko. Antrasis Internacionalas buvo įsteigtas 1889 m., aukš-| 
čiaus 
tu, 
diena. Pirmoji Gegužės 
nalo švente.

paminėtame darbininkų kongrese, Paryžiaus parodos me-, 
kuris paskelbė tarptautine darbininkų švente 1-ą gegužės 

patapo oficialu socialistinio Internacio-

šventės prasmė yra platesnė. Ji, beje, 
masiniam Amerikos darbininkų judėji-

šiandie tečiaus tos 
galima sakyt, neprigijo 
mui, nors Amerikos unijos, kaip aukščiaus minėjome, buvo pir
mutinės, ją įsteigusios. Bet kituose kraštuose Pirmąją Gegužės 
dabar švenčia ne tik socialistai, bet tr įvairios priešingos socia
listams srovės — bolševikai, anarchistai ir kt. Tuoj po didžiojo 
karo Pirmoji Gegužės buvo kai kurįose šalyse įvesta net kaipo 
valstybinė šventė: — pav. Rusijoje ir Lietuvoje.

Pasaulio karas padarė didulių atmainų visame kame, taip 
pat i? darbininkų judėjime. Tai negalėjo neatsiliepti ir į tarptau
tinę darbininkų organizaciją, Internacionalą, kuri buvo įsteig
ta kartu su I-ja Gegužės. Karas visų-pirma Njuvo suparaliža- 
vęs Internacionalo veikimą, — panašiai, kaip ir 1870 m. kon
fliktas tarp Francijos ir Prūsų. Antra, jisai iškaukė revoliuci
ją. Bet kuomet po franeuzų-prusų karo įvyko sukilimai tik kai 
kuriuose Fraficijos miestuose (didžiausias jų buvo Paryžiuje), 
tai po šito karo pateko revoliucijų sukurin visa eilė didelių val
stybių; jų pasėkoje visai pasikeitė politinė išvaizda didesnėję 
dalyje Europos.

Trečia, kuomet 1871 m. sukilimuose dalyvavo labiausia 
apsišvietę ir susipratę Europos kontinento darbininkai, tai 
1914-18 metų karas iššaukė gilius perversmus kaip tik labiau
sia politiškai, arba politiškai ir ekonomiškai, atsilikusiose ša
lyse, Revoliucijų audra nušlavė Austro-Vengrijos ir Vokietijos 
monarchijas ir ne tik su 
apvertė aukštyn kojoms
1871 m. sukilime gimė Komuna, kuri didžiavosi tuo, kad joje 
buvo įkūnyta gryniausia žmonių valdžia, demokratija, kuri net 
karo stovio sąlygose nevaržė nei spaudos, nei žodžio laisvės ir 
nepasmerkė mirčiai nė vieno savo priešo; tuo gi tarpu Rusijos 
revoliul\jos eigoje valdžia pateko į tokios partijos rankas, kuri 

 

sutrempi visas žmonių laisves ir įsteigė kruviną teroristinę 
diktatūrą.

Ta Rusijos partija, pasivadinusi “bolševikais komunistais”, 
vadovaujama enino, pasielgė panašiai, kaip Bakuninas su sa
vo šalininkai pirmojo Internacionalo laikais: ji įvykdė skilimą 
Internacionale. Paskui, naudodamasi tais resursais, kuriuos 
teikia pakliuvęs į jos rankas milžiniškas Rusijos kraštas, ji 
organizavo naują, “trečią” Internacionalą ir pradėjo visose 
lyse vesti atkakliausią kovą prieš socialistus, stengdamasi 
skaldyt, sunaikint ir diskredituot socialistų partijas, 
galima, neperdedant, 
Rusijos naujieji despotai yra pikčiausi 
priešai ir geriausi reakcijos talkininkai

povė Rusijoje caro despotizmą, bet 
Bft tos šalies gyvenimą. Paryžiaus

jai 
su- t / sa-
su-

Šiandie 
pasakyt, kad “komunistais” pasivadinę 

socialistinio judėjimo 
pasaulyje.

irgi “švenčia” Pirmąją 
tarptautinę darbininkų šventę”. Bet, žinoma,

Ta teroristine rusų partija tečiaus
Gegužės, kaipo 
švenčia savotiškai: kariuomenės maršavimais Maskvos Raudo
nojoje Aikštėje, grasinimais šalims, kurios nenori nusilenkti 
bolševikų kumščiai, ir prakeiksmais adresu socialistų, kurių 
•» nkstančiai kankinasi Rusijos kalėjimuose, katorgose ir ištre- 
rrtime. ' .

Visomis jėgomis neapkęsdami socialistų, Rusijos diktato/- 
riai betgi iki sol nepajėgė įsteigti savo atskirą tarptautihę 
šventę, bet bando pamėgdžioti socialistus ir išnaudoja savo ne
lemtiems tikslams Antrojo Internacionalo palikimą.

šis pasaulio mulkinimas tečiaus ilgai nesitęs. Nežiūrint vi
sų smūgių, kokius teko pakelti socialistų judėjimui dėl didžiojo 
karo ir tų skilimų darbininkų organizacijose, kokius įvykino 
bolševikai, jisai nebuvo siptPdĮytas. Bakuninui anais metais pa
sisekė * pribaigt Markso vadovaujamą Tarptautinę Darbininkų 
Asociaciją, bet Leninas, ką nedarė, vis tik negalėjo Interna
cionalą sugriaut. Antrasis Internacionalas po didžiojoAkaro per
siorganizavo ir dabar jisai vadinasi Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas. Į jį įeina didžiausios politinės partijos daugelyje 
Europos šalių, ir kai kurios tų partijų jau turi valdžią savo 

ik •
Patyrimas rodo, kad paveržti socialistams vadovybę pasau

lio darbininkų judėjime bolševikai negali. Visa, ką jie dar pa
jėgia, tai keršyti socialistams ir trukdyti jų darbą. Tečiaus bol
ševizmo burbulas anksčiaus ar vėliaus susprogs, kaip anais me
tais kad susprogo bakunizmo burbulas, ir socializmas tuomet 
žengs priekyn dar sparčiau, negu iki šiol.

Progresas, kurį socialistų judėjimas padarė nuo Pirmosios 
Gegužės įsteigimo iki dabar, leidžia manyti, kad jau nebereikės 
41 metų laukti, iki visose pažangiose pasaulio šalyse bus socia
listų valdžia.

ti, nes niekuomet neteko girdė
ti, kad Hopi indėnas butų nuo 
barškuoles įgilimo miręs. Moks
lininkai jau seniai bando pa
tirti, iš ko tie vaistai yra pa
daroma, tačiau iki šiol nepasi
sekė: indėnai tų vaistų receptą 
užlaiko didžiausioj paslapty j.

Su gyvačių ir vorų nuodais 
gal įdomiausius' tyrinėjimus da
ro Dr. Monaelesser. ‘Jis bando 
tuos nuodus panaudoti medici
nos tikslams. Šiokių tokių re
zultatų jis jau ir atsiekė. Ypač 
nervų ligų gydyme. Kai kuriuo
se atsitikimuose jam pasisekė 
išgydyti epilepsiją. Tačiau jis 
visai netvirtina, kad epileptikus 
gyvačių nuodų pagalba butų ga
lima ant visados išgydyti. Epi
lepsiją. sako jis, visiškai išgy

dyti yra labai sunku. Po ke- 
lerių metų ji gali ir vėl atsi
kartoti.

Su gyvačių ir kitų gyvūnų 
nuodais Dr. Monaelsser jau da
ro eksperimentus per paskuti
nius tris dešimtis metų. Ir 
gauti rezultatai duoda vilties 
ų^Myti, kad, ant galo, ateis 
laikas', kuomet ir visų neapken
čiamos gyvatės bus žmonėms 
naudingos, šiandien jau “yra 
žinoma, kad uodų nuodai kartais 
labai gelbsti pareisiu (savo rų- 
šies smagenų suminkštėjimas) 
gydyme. Vadinasi1, ir tas įky
rus vabalas kai kada yra nau
dingas. Visai tad yra teisin
gas posakis, jog nėra to blogo, 
kuris neturėtų savyj ir šiek tiek 
gero.—K. A.,

pie Įvairius Dalykus

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško ^ertė Emils Skujenieks

Nuodingos gyvatės 
ir tarantulos

Dr. Raymond L. Ditmara, — 
Keisti prašymai. — Tarantu
los. — Kaip yra gaunami ta
rantulos ir barškuolės nuo
dai? — Hopi indėnų vaistai. 
— Gyvačių nuodai ir kaiku- 
rios ligos.

Su visokiais prašymais žmo
nės kreipiasi į New Yorko zoo
logiško daržo kuratorių Dr. 
Raymond L. Ditmars. Moksli
ninkai paprastai kreipiasi, pra
šydami vienokių ar kitokių nuo
dų. Mat. dalykas' toks, kad zoo
logiškame darže yra nuodingiau
sių gyvačių kokių tik pasaulis 
žino. O Dr. Ditmars yra eks
pertas iš gyvačių arba vorų iš
gauti nuodus. Mokslininkams 
tie nuodai yra reikalingi eks
perimentų darymui. Jie daro 
eksperimentus tuo tikslu, kad 
surhsti vaistų nuo tos ar kitos 
gyvatės įkandimo.

Bet ateina pas jį ir kitokios 
rūšies žmonės. Ateina su labai 
juokingais prašymais. Kartą, 
sako Dr. Ditmars, pas jį atvy
ko (Vyras ir moteris. Nedrąsiai 
vyras prabilo. Esą ištikusi ne
laimu: sunkiai susirgęs vaikas. 
Tos ligos gydymui reikalingi 
specialiai vaistai, kurių be Si
biro kupranugario plaukų nega
lima padaryti. Tad ar daktaras 
negalėtų jiems' duoti to gyvū
no žiupsnį plaukų?

Dr. Ditmars bando visus pa
tenkinti. Jis žino gerai, kad 
prietaringų žmonių jis jokiu 
budu neįtikins. Jie visvien pa
siliks tos nuomonės, kad Sibi
ro kupranugario plaukai yra ge
riausia.^ vaistas.

Praeitą žiemą Dr. Ditmars tu
rėjo naują, problemą, kuri su
sivedė prie išlaikymo tarantu
lų kolonijos. Kol kas dar nėra 
žinoma, kaip ilgai tarantulos ga
li gyventi nelaisvėj. O tuoi tar
pu toksikologai savo eksperi
mentams reikalauja nemažai tų 
nuodų. Neseniai Dr. Ditmars 
atgabeno iš Panamos keturioli- 
ką tarantulų.

Kadangi tarantulos yra kani- 
balistiškos, tai jos laikoma at
skirai. Kiekviena tarantula, taip 
sakant turi savo rezidenciją. 
Maitinamo^jos yra žiogais.

Gyvena tąjhmtulos' šiltose, kra
štuose, (— paprastai prie smė
lio, į
da lyti, t.
urvų. Tąsy\ jas lengviausia ir 
yra pagauti.

Tarantula, kaip žinia, yrą 
nuodingas voras'. Tačiau jokio 
voratinklio jis' nedaro. Tas vo
ras turi astuonias kojas ir ga
na greitai bėga, žiogui nuo jo 
pasprukti yra ganą sunku1. Apie 
jį yra pasakojama visokiąusi 
nebūti dalykai. Dar visai ne
seniai buvo manoma, ktaran
tula yra, taip vadinamos taran- 
tizmo ligos priežastis. Tos ligos 
vyriausias pažymys yra tas, kad 
ligonį galima išjudinti su pa-

rp įsikasa. Kai pradė
jus išlenda iš savo

galba muzikos. Tąsyk jis šoka 
tol, kol visiškai pailsta.

Daktarai, sako Ditmarš, ne
nori laikyti kobrų savo ofisuo
se ir nežino, kaip apsieiti su 
tarantulomis, kad jos nenugai- 
štų. Kuomet tokie garsus mok
slininkai, kaip Dr. Adolph Mo- 
naeless'er pradėjo domėtis tų 
gyvūnų nuodais, tai galima tB 
kėtis, jog trumpoj ateity bus 
padaryta svarbių atradimų.

Pastaruoju laiku daug dėme
sio pradėta kreipti į nuodų įta
ką nervams ir liaukoms. Kai 
kurie mano, jog- gyvačių nuo
dai akstiną liaukas, ir todėl tam 
tikruose atsitikimuose 
ti labai naudingi.

Iš tarantulų nuodai 
narni sekamu budu. 
tie vorai *yra gana opus, tai su 
jais reikia labai atsargiai elg
tis. Reikia žinoti, kaip daug 
juos spausti. Iki tam tikro laip
snio jų plaukai yra nuodingi 
ir pagimdo didelį odos niežė
jimą, kuris tęsiasi porą dienų. 
Todėl prisieina naudoti gumines 
pirštines. Vorai nešoka ant 
žmogaus, tad su rankomis nėra 
didelio sunkumo juos paimti. 
Bet tame atvėjyj jie nepapras-, 
tai jduksta.

Tarantulos pagerklėj randasi 
dvi aštrios žnyplės, kokio pusė 
colio ilgumo. Jos' yra sujung
tos su nuodų liaukomis. Tie 
nuodai yra išgaunami sekamu 
budu: prieš tarantulą yra pa
statoma plonas stiklas. Ir kiek
vieną kartą, kai ji su savo 
žnyplėmis bando kirsti stikslą, 
ant jo pasilieka nuodų lašai.

Nuodai panašus į glyceriną ir 
labai greitai išdžiūsta ir išvirs
ta milteliais. Tokioj formoj 
juos galima laikyti per daugelį 
metų ir jie nepraranda savo 
stiprumo. Daktarai paprastai 
labai atskiedžia vorų nuodus.

Iš kitos pusės gyvatės palei
džia visą srovę nuodų. Ypač 
daug jų galima gauti iš barš
kuolių. O tai daroma taip. 
Prieš gyvatę pastatoma stikli
nė bonka, kurios viršus’ yra ap
dengtas pergaminu. Barškuolė 
savo dantimis prakerta perga- 
miną ir jos nuodai subėga į 
bonką. Tie nuodai reikia, greit 
džiovinti, nes kitaip jie nustoja 
savo veikmes. Išdžiovinti nuo
dai atrodo, kaip geltoni krista
lai.

Visi žino, kad barškuolės 
i nuodai yra pusėtinai stiprus 
ir sudaro žmogaus gyvybei 
rimto pavojaus, 
įkanda barškulė 
ieškoti daktaro 
kitaip jis 'gali

(Tąsa)

Dzintarnieks nusilenkė ir 
pristūmė antrą kaliošą. Atsi
stojo kiek paraudęs:

gali bu-

yra gau- 
Kadangi

žmogus, kurį 
privalo tuoj 

pagalbos, nes 
atsidurti pas

Abraomą. O tuo tarpu Hopi 
indėnai <tų nuodingų gyvačių 
visiškai nebijo. Kuomet jie turi 
savo šokius, tai su barškuolė
mis jie, tiesiog žaidžia. Gana 
dažnai pasitaiko, jog barškuolė 
ir įkanda. Bet ir tokiame at- 
vėjyj indėnas nei kiek neišsi
gąsta. Jis ramiai' paima ąso
tį su kokiais tai ypatingais vais
tais ir nuryja pbrą gurkšnių. 
Ir atrodo, kad) tie vaistai gelbs-

“Bet kad jie nori trissyk į 
savaitę po pusę skilties petito. 
Visai nesiskaito su musų ap
ribota vieta, Tuomet turime 
kokius nors kitus raštus atidė
ti.”

“Atidėk, jei reikia, šiandien, 
pavyzdžiui, recenziją apie tuos' 
eilėraščius. Kokio velnio mums 
tiek recenzijų apie eilėraščius? 
Visvien jų niekas neskaito. Ką 
ponas Sprukstinš patiekia, tą 
reikia sapusdinti ištisai — be 
jokių brūkštelėjimų. Tamsta 
pats privalai susipažinti ar
čiau su sporto problemomis. 
Taigi, kas man vėl dingtelėjo. 
Vakar Tamsta ten esi j “Kle
opatros pirmąją nuodėmę” į- 
eidęs kokias ten kiaulystes. 
Aš pats nesu skaitęs, bev po
nia Tomberg piktinasi. Taip 
negalima. Tas stipriausias vie
tas mede laukan. Ten, sako, 
juve kas tai apie nesuaugu
sias' mergaites...”

“Tai iš Rymo cezarių laikų. 
Ką aš ten galiu išmesti? Aš 
tik verčiu...” s ‘

“Versti Tamsta gali, bet su 
protu ir saiku. .Musų laikraštį 
skaito ne vieni vyrai. Noriu 
akuti, kad ateityje Tamsta 
jusi atsargesnis.”

Ir antras kaliošas' buvo už
mautas. Cilindras ant galvos, 
šilkinė šalikutė ant kaklo. 
Prje—4hmr> pasibaidė. Įėjo re
dakcijos tarnas — kepurė ran
čoje, nuolankiai pasilenkęs. 
Balsas iškilmingas — lyg pra
našo.

“Pono redaktoriau... Auto
mobilius...”-

Nemirksėdamas, lyg užhip- 
natizuotas jis žiurėjo; kur pro

riai, tarpe, jų ir “Saulutės” at- 
sakomingasis — Rudsits. Prie 
tvoros', pasislėpęs ant laiptelių, 
fotografas ruošėsi apie savo 
kino aparatą. Robertas Neikė 
pastebėjo, kad jam prieinant 
aparato rankena porą sykių 
apsisukę, širdis jam vis'ai nu
tirpo. Jis išdidžiai nialoniai nu
sišypsojo ir. pasisukęs tiesiog 
į fotografą, pirštinuota ranka 
stvėrėsi už cilindro briaunos. 
Argi jis nebuvo . matęs kine
matografe, kaip atrodo labiau
siai patraukiančiai ?

Pasisveikino sulig ceremoni
jų. “Saulutės” redaktoriui pa
davė tik trijų pirštų galus. 
‘‘Dauguvos žinių” redaktoriui 
buvo pavesta pasveikinti bran
giuosius užsienio svečius. Tas, 
nusisukęs daugiau į šalį, mato
mai sujaudintas mintyse darė 
repeticiją savo seniai prireng
tai prakalbai ir naujai atėjusį 
visai nepastebėjo. Robertas 
Neikė nusigręžė nuo Rudsito ir 
atsistojo .šalę užsienio reikalų 
ministerijos atstovo, pirma pa
stūmėjęs į šalį “Demokrato” 
redaktorių.

Anoj pusėj, pasilipę ant tvo
ros', šaipėsi žiūrėdami į ponų 
cilindrus du vaikėzu ir viena 
mergšė. Kiek toliau, ant pero
no, spoksojo 'dežuruojantis sto
ties policininkas, du bagažo ne
šiku ir vagonų plovėja, kuri už, 
nugaros slėpė šluotą. Stoties 
viršininko padėjėjas išėjo su 
visai nauja kepure.

Jie buvo laukę pietų ameri/ 
komis, laukinės išvaizdos, m^K- 
sikietiškomis skrybėlėmis ir 
spalvuotais diržais. Bet išlipo 
storokas, pagarbus ponas su ži
la barzdele, žydo nosimi ir du 
lieknu, visai nuskustu angliško 
tipo jaunikaičiu. Už jų keturi 
nešikai su sunkiais valizais ir

krepšiais, kuriuose tikriausiai 
buvo prekių pavyzdžiai. “Dau
guvos žinių” redaktorius sakė 
prakalbą. Pagarbus užsienio 
svetys' atsakinėjo. Robertas 
Neikė su kitais pamosavo cilin- 
deru ir šaukė: vive l’Argenti- 
ne! Pasivėlavęs orkestras, tik 
išlindęs' pro barjero tarpą, ėmė 
groti Argentinos himną.

- Robertui Neikei nereikėjo 
svečius palydėti, tik penkiomis 
pributii žurnalistų klube ant 
bankieto. Bet pirmą valandą 
puota 'Latvių Draugijoje pa
gerbti Suomijos popierio fabri
kantų delegacijai, kuri atvyku
si** išrūpinti* muito pažeminimą 
ir įsteigti Rygoje savo sandėlį.

Automobilis turėjo palaukti 
čia pat gatvėje. Robertas Nei
kė galėjo čia sugaišti tik pus
antros valandos. Kailinius pa
likęs' apačioje, jis jau laiptais 
lipdamas išsitraukė bloknotą ir 
pažiurėjo į jį. Visuomeninio 
darbo šiandien pasitaikė baisiai 
daug.

Latvių Draugijoje kompani
ja didelė ir triukšminga. Lau
kiant suomių svečius, organi- 
zacijų ir įstaigų delegatai, lei
dėjai, spaustuvių ir sąsiuvinių 
dirbtuvių savininkai, rašytojų 
draugijos atstovai ir užintjbre- 
suoti privatiški asmenys —visi 
būreliai lamdėsi už gausiai ap
statytųjų stalų ir gyvai deba- 
tavo. Atskirame kampe Ro
bertas Neikė pastebėjo ir poną 
Tombergą, kuris, nusitvėręs ad
vokatą Brikį, jam ką tai aiški
no, gyvai rankomis tabaluoda
mas'. Bet jiedu tuoj dingo mi
nioje. Profesorius Dzirneklis 
už rankos įtraukė Robertą Nei
kę į grupą. kur tarp kitų buvo 
ir Šūkterės? knygininkas Krišs 
Sudrabš ir latvių popierio fab
riko atstovas stengeis.

Dzirneklis stūmė Robertą 
Neikę į minią.

“Pareikšk ir Tamsta savo 
mintis. Tie ponai priešingos 
nuomonės”.

Robertas Neikė tuo tarpu 
nieko nesakė. Pirma reikėjo 
išklausyti ir tą priešingų nuo-
monę.

štengels lyg 
trukčiojo pečiais.

“Toks neatydas į latvių tau
tinės pramonės interesus... Ir 
priegtam dar Tamsta Latvijos 
pilietis ir patriotas!”

Iškalboje jaučiama, kad jis 
tik nuo devynioliktų metų vėl 
pradėjęs laužyti liežuvį latvių 
kalba, šūsteris net ginče ne- . 
nustojo ramaus įvertinimo ir 
inteligencijos.

(Bus daugiau)

nesuprasdamas

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

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

Garsinkitės ‘N-nose’
jį nuplaukė blizgantis cilind
ras'.

Kilniai pasisupdamas, Ro
bertas Neikė atsilošė į odinius 
priegalvius Tombergo automo- 
jiliaus kampe. Alfa Romeo 
motoras, jau kiek padilęs, dir- 
jo nevisai tyliai. Tekiniai sun
kiai gurgždėjo minkštuoju 
sniegu. Roberto Nelkės nauja
sis cilindras, dar neįnešiotas, 
nesilaikė. Jis užsimovė baltas 
zomšines' pirštines ir kilniai 
išlenkta ranka prilaikė ne
prastąją galvos apdangalą. Va
žiavo į stotį sutikti Argenti
nos spaudos atstovus. Lygiai 
dvyliktą reikėjo būti ten. 
Traukinys su atstovais atėjo 
dvyliktą iY dešimt minučių.

Barjero sargas su pilicinin- 
ku neraginami praskynė pra
stoje. minioje-taką- ponui su 
cilindriu ir baltomis zomšinė
mis pirštinėmis. Eidamas' ta
ku, jis grakščiai kilstelėjo prie 
cilindrio ranką, kurioje taba
lavo pusiau pamauta pirštine. 
Ant perono jau. trepinūjo pa
sitinkančiųjų būrelis. Užsienio 
reikalų- ministerijos spaudos 
skyriaus atstovas, žurnalistu 
draugijos, prefektūros, miesto 
valdybos, prekybininkų ir lai
vų savininkių atstovai. Be Ro- 
berto JN elkCs, ci.ir šeši redakto-

-r-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išvažiuoja j Lietuvą
Per “Naujienų” laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą, šiandie 
išvažiuoja; į Lietuvą, iš Dear
born stoties, kaip 10:30 vai. 
ryte:

Stella AlinaiKskienū iš Rock- 
ford, 111.

Ona Kutrienė iš Maywood, 
III. ' /• 1

Elena Breivytė iš Cicero, III.
J6seph Mačiūnas iš Slieridan, 

Wyo. i
John Cinikas iš Binghamton,

dėkingas kliubui ir 
amžių pasilikti na-

mirė vieno dženito- 
Kad nebūtų gi- 

vienam tuirpe sve-

Kazėnas

Barbora 
hamton, N

York.

Binghamton,o

Bing-

Binghamton, ?

Chicagos:
Driiktainienė,M.arijona

Ona Jagminienė,
Stanley Faibian,
Stanislovas Jomilas, 
Antanina Jomilas, 
Bron islov^s G a i < ly rna v i č i us, 
Mai i joną (iaidymavičienū, 
M. Kumštis, 
Gco. Kachan.
Visi ekskursai) lai važiuoja 

atlankyti savo giminių ir pa
žįstamų Lietuvoje. Pasisvečia
vę — rudenyje mano grįžti vėl 
Amerikon. Važiuoja Bremen 
laivu tiesiai i Bremeną,v iš ten 
specialiu traukiniu per Vokie
tiją į Klaipėdą, šilime laive va
žiuoja 
mingos 
tams.

virš 100 lietuvių.
kelionės ekski

Cicero
Cicerus Naujienų agentas 

ipersrkėlė į naują vietą. Cicerus 
Naujienų skaitytojai arba su 
spaudos darbais, meldžiu kreip
tis šio adresu: F. LUKOŠEVI-

metate turėjo tris didelius iš- 
\i ižiavimus. kartą aplankė Oak 
Forest prieglaudą. Kliuibas rū
pinasi visimmenės darbais ir 
savo reikalais. Padeda narvams 
ir sergantiems.

Klemensas Mockevičius sirgo 
apie mėnesį laiko. Jo darbais 
buvo palaikomas Jdiubo narių. 
Dabar išgijęs ir grįžęs į savo 
darbą yra 
žada visa 
riu.

Pietuose
liaus žmona, 
minių, ta,i 
timtaučių nėra net kas pade
da. O kliubas yra nutaręs, kad 
imių šeimynoj nelaimei atsi
tikus, kliubas teikia naktinius 
budėtojus, grabnešį ir pagar
bos gėlių, dr po dolerį pomir
tinės nuo kiekvieno nario. Vi
sa tik už vieną kvolerį.

Kurie dar nepriklauso, ra$j 
kilės į k Ii ubą, nes drauge 
kur kas lengviau patarmei 
draugišką ranką paduoti.

Kliubietis.

Vaikų dailės darbų 
paroda

\Ves't Parkuose ivykstia' mo
kyklinio amžiaus vaikų rank
darbių parodos šiose vielose: 
Auslin Town Halį Holstein 
Park, įLaFolettę lWk, Ilarriison 
Pa.i'k, Stanford Park, Douglas 
Pank, Union Park. Parodos tę
sis nuo gegužės 5 d. ligi geg. 
Ijd (L (Parodos visiems dykai.

Soldiers Field gegužės 24 d. 
įvyksta didžiulė vaikų gaisri
ninkų ir įboy skautų paroda. 
Dalyvavimas laisvas.

DR. J. RIMDZUS 
Chiropractor 

4650 S. Ashland Avė 
Tel. Boulevard 7878-

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Graboriai

Laiškai Kašte

Šie laiškai yra atėję i 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME- 
BĮ, kaip kad šiame sąraše pa

pustas laiko 
su-

žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, o paskui 
naikina.

992
904
907
910

917

939

Ana

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Graboriai
Eu-

Phone
Hemlock 9252

Bcrzinskeni Johan
1 Ireidienci Varnonikai
Butkus A
Churas Petėr
Curas Kaži meras
Gajausiom Juozui
Garuckui Adomui
Kai ris J
Kai ris Varuse
Mosteikene Ona

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

Undertaking Co. 
p. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdomo automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

---------------------- JUU----------------------------------------------- -------------------------------

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Akių Gydytojai
^^^^v^^^J^^*****^****^^^*^^******^*******'****'

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

□

Kraujo, odos, chroniškas

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS

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

3307 Aubųrn Avė
CHICAGO. ILL.

----- o-----

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
creivas akis, nuima kataraktą, ati- 
;aiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
įuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj nuo 10 
ki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone. Boulevard 7589—O-----

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.
—O —

slaptas ligas vyrų ir moterų,
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

Ofl«o Telefonas Vlrglnla 0036 
Bes, Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4
0 iki 8 vakaro. Ned&iotn nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd. 

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

Viršuj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.
t

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 10

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

Ir

J. Lulevičius 
/GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių, da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patid-nauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

T|l. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

-o-----
ŽMOGAUS 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752
N. -------O------

DR. J. J. KOWARSKAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Medelio j pagal nutarti 

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 

. 3 iki 8 vai. vak. lAarninkais ir 
PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

-------- 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 Chirurgas

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 nuG 
7 iki 9 vai. vakare. NedėŪomii 

ir šventadieny 10—12 dieną

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vietą 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

—-o-----

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prieinama

3319 Auburn Avenue .
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

'-------o-------
Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester A ve. 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: nuo 8 ikįX0 ryte 
ir nuo 6 iki 8^v<Kare.

Phone Franklin 24G0 ,
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

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

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

■ ■■■ o

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS 4
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

Musu patarnavimas laidotuvėse tin
kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA IIARliofi, IN1>.

Tol. Indiana Harbor 288

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius ChicagojIII. Phone Cicero 2932-M.

Užsimušė Jonas Butkus 1646 W. 46th St

979
1327 So. 49 Ct

CIIICAGOS ŽINIOS
užsimušė ant vie-

Prasidėjo pavasaris

Dženitoriai

3201

pernai

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

šio trečiadienio ryto

Dženi toriu kliirbas

įpeni i toj a s Jonas

Akių Gydytojai

ino-

I.ie- 
se- 
ir 

Ku-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

dideliame
Kastancija _

dukterį Emeliją.
Jurgį, 2 brolienes

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

dirbo prie namų pentinimo 449 
\Ves'l 37 st. Bedirbant prie ka
mino, 55 pėdų aukštumoj, pa-

kus
tos.
Boiler and Paini Company, ^21
XV. 42nd street.

Pavasaris jau švinta. Visi gy
vūnai atgijo. Dženitoriai Kaip
gi pradeda pasiliuosuoti nuo il- 
„,u žiemos darbo valandų, šau- 
kiamiAs kliuho susirinkimas ge
gužės 5 dieną. Laiką 
i ošime “Nau jienose”

ir vietą
vėliau,

MYKOLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 29 dieną, 1:15 va
landą po pietų, 193Q m„ sulau
kės 38 metu amžiaus, gimęs 
Švenčionių apskr., Vidiškių pa
rapijoj, Balavetskų kaime. A- 
merikoj išgyveno 17 metų. Pa
liko dideliame nuliudime 
teri Kastanciją po tėvais Še- 

brolj
- Marijoną 

ir Juzefą, 2 pusbrolius — Sta- 
ir Antaną 

o
nislovą Maskaliuną 
Abaravičia ir gimines, 

[ tuvo.į motinėle Justiną 
į seris — Luciią, Teofilija 

Konstanciją, 3 švogerius.
nas pašarvotas randasi 4423 S. 
Wood S t .

laidotuvės įvyks subatoj, gc- 
. gūžio 3 dieną, 8 vai. ryte iš 

namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. JVIykolo Yodagal- 
vio giminės, draugai ir pažis- 
4ami esat nuoširdžiai kviečiami 
/dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris. Dūk* e. Brolis, 
Brolienės, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1'. H

Paunksnis Domi n ik 
>kaiakis Antanas 
Ta u t vaisas Auna 
Ziias Antanais

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

----- 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 

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
■O------

Phone Armitage 3 740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Nortbwcst Tower Bldg., Rooin 309
1608 Mihvaukee Avė.

Corn. North Avė.

t’o 56 laipsniai, iš ryto jau bu
vo 68 šilumos, su lietum. Die
ną ir perkūnija pradėjo bai
dytis.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avo

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So, Fairfield Avemie 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

BUVO LAISVŲ PAŽIŪRŲ IR LAISVAI
BUS LAIDOJAMAS

Juozapas Janušauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 29tą dieną, 4:30 vaalndą 

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 Mc- 
daikaitę), tris sūnūs — Alponsą, Vincenta ir Juozapą, tris švogerius 
— Antaną Jucių, Julijoną ir Antaną Medaikius, puseserę Agotą 
Jucius ir gimines Amerikoj. Lietuvoj — gimines. Kūnas pašar
votas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avenue.

Laidotuvės Įvyks Penktadieny, Gegužės 2-rą dieną, 1-mą vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. AHluozapo Janušausko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir * suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliudv liekame,
MOTERIS, SŲNAI, ŠVOGERIAL 
PUSESERĖS IR GIMINĖS.

laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

LOVE.In.IS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. TeJ. Boulevard 7314

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

i ir nakti
KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Y

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 
-------()------- \

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kąst 111-th Street 
Phone Pullman 0856

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

Scrcdomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

3241 S. Halsted Street 
Tek Victory 0562 

Valandos,— 7 iki 9 vakare
Olis — C ta r., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Petnyčioa v.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

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

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

------- o———
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYD¥WOJAS IR CHIRURGAS33^ So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. rluo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.

52 E. 107th St.
Kampas Michigah Avė.

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir* 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Lcavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredo^ ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

TeJ, Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

.Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sts
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland

CHICAGO, 
SPECIALISTAS

Moteįiškų, Vyriškų
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Avė., 2 lubos 
ILL.
DŽIOVOS 

ir Vaikų ligų

JOHN B. BORDEN
(Jon;» Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo

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

V RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

38 
Vai.

Subutoj 1 iki 6

Dearborn Street 
\ to iki 4 po pietų 
2221 W. 22 Sin ti 
iii, ir iuln. 5 iki 6;

Tel. Canal 2552
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

" ■ t

Pirmu Gegužės yra diena pa
tvirtinimo tų ryšių, sustiprini
mo dvasios, tikėjimo kad atei
tyj guli laimė, lygybė, — tikė
jimo kad kada nors pražus ver
gija ir skriauda.

Del Ko.

Reikšminga Švente Giedrejant
Apsisuko žemės ratas, ir vėl 

Pirma Gegužės” Kas bus Chicagoj gegužės
1 dienų

Pirma Gegužės, darbininkų 
pavasarinė šventė, skelbia ki
tų metų vilties ir pasitikėjimo 
pradžią, k?«l ateitis atneš nau
ją tvarkų ir tikrai laiminga 
gyvenimą.

Per visų žmogaus istoriją 
darbininkai palengva, bet nuo- 
latiniisii stūmėsi [prie tikros lais
vės ir lygytės. Per pirmus ke
lius i ūksiančius metų kovos 
pasekme (buvo netikra. ~Nuo 
pat pradžios buvo reikalinga ne 
vien su valdytojais kovoti, bet 
ir su gamtos klintimis ir bai
siomis ligomis.

Dabar mašina prašalino daug 
kliūčių; o mokslas išnaikino 
ai'hai sumažino daug ligų, epi
demijų. Darbininkui liko ma
žiau priešų.

Romėnų laikose užkariauto
jai pavergė karo nelaiisvius, lai
kydami juos žiauriau negu gy
vulius. Keliasdešimts metų at
gal teisės kaltino darbininkų, 
ir jis turėjo nukentėti už ne
laimes, kurios atsitiko .dėl kito 
nesargumų. Dabar jie yra maž
daug apsaugoti, nes darbdavys 
turi atsakyti už nelaimes.

Visa, ikų tik darbininkai iš
traukia iš darbdavių rankų, jie 
gavo vien per susivienijimų. Ir 
susivienijime guli (kubininkų 
viltis į šviesesnę ateitį.

ipgavin-

žmonėms 
su tais 
sunkiau 

nes dau-

viais orais. Kjla audros, viesu
lai. Visa tai atsitinka norim ar 
nenorim.

Bet panašios audros atsitin
ka ir musų pačių žmonių gy
venime, kurių butų visuomet 
galima išvengti, jei žmonės ne
būtų klaidinami ir tamsinami 
įvairių sau irau džių ir 
gų “išganytojų”.

Nesusipratusiems 
laibai sunku kariauti 
išnaudotojais, ir dar 
pažinti savo priešę,
gelis tokių prisidengę skambiau
siais vardais, tai visuomenės 
darbuotojų, tai darbininkų la
bo nešėjų, tai “ano pasaulio”, 
lai vėl “žemės rojaus” apaš
talų. Rimtesni, sąžiningi veikė
jai buvo šmeižiiaimi, persekio
jami 'ir kankinami.’

Bet po audrų galų gale pra
deda nusistovėti giedra. Kiek 
maitosi, ir Chicagos lietuvių pa
dangė pradeda giedrėti, prasi
deda ramaus veikimo aušra; 
Tam veikimui pmidžię duodja 
Chicagos lietuviai socialistai, ir 
kaip matyti, turi vis daugiau
pasekėjų lietuvių visuomenėje.

Su gegužės pirmai diena pra
sideda naujas kultūros veiki
mas tarp lietuvių. Tam tikslui 
gegužės 1 d. Chicagos Lietu
vių Socialistų yra rengiamos 
prakalbos įsu gražiu programų. 
Kalbės gabus

Lafayette 7139

baker ir
Erskine

visuomenes vei-

girdėję kalbant, 
kalbėtojų bun«i

atstovauja 
Midland Motor 

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette. 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Daug esame 
bet daugumą 
pasiųsti ari)a iš kąl'bų biznį da
rosi. Chicagois Socialistų ren
giamose pnaikal'bose niekas ne- 
sipelno ir kalbėtojai eina iš 
savo pačių gilaus įsitikinimo.

Taigi šį ketvirtadienį Mildos 
svetainėn kiekvienam būtinas 
reikalas atvykti. Nebus jokios 
įžangos, nė kolektų. Bus tik 
gražus programas ir naudingas 
palsikalbėjimas. Tegul kas įno
ri “rojais” žaidžia, mes turime 
čia pat ant žemes ir šioje pa
čioje šalyje daug išvaikių reika
lų, dr norime prisidėti, kad su
sikurtume 1 visiems žmoniškų 
gyvenimą. \

Laisvės Varpas.

Cicero

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

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

Rado garaže bravoriuką

viską

Pereitą pirmadienį viename 
nedideliialmc privatiniame gara
že 51 Ąvenue. tia-rp 14 ir 15 
gatvių, prohibicijos apaštalai 
užtiko nemažą neminės bravo- 
riuką. Jie radę «3 'kufbilius su 
apie 1,000 gailionų įtalpos na
minės. Ne ti'k. visiką paleido-iš- 
pylė elėn, • bet ir visas “noči- 
nes” sudaužė, kitas išsivežė.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Western Electric
pasklido 
Electric

liaiiiku 
VVestem 
pradėsiaiiti dirbti

Gandai apie

Pastaruoju 
gandai, kad 
Co. neužilgo
5 dienas savaitėj po 8 viaiL i 
dieną. Tečdaus tai yra tik gan
dai ir nieko tikro nežinoma.

— C.

t............ ......

rj davė Jos. F. Budniko muzi
kos krautuve. Programas buvo 
tikrai genais i,r grąžus/ daly
vaujant geriausiam musų bari
tonui p-. K. Saboniui, p-lei V. 
lašeli n iutei, p. J. Sauliui ant 
vargonų ir Budri'ko orkestrai 
po vadovyste iM. Jozavito ir 
Petruševičiaus.

Ateinantį sekmadienį, vėl 
bus geras programas. Taipgi 
ketvergo vakare nuo 7 iki 
vai. iiš stoties WHIFC.

Klausytojas.

X

Ketvirtadienis, geg. 1, 1930

PRANEŠIMAI
“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.

CLASSIFIED ADVT.
...................... —............. ..................-'■■■■ ................. .................... ................ .... —

Jau padėjo Velykų 
“Margutį”

Sakysite jau po Velykų, 
i liną si ir po margučių. Bet 
nagias kę tik padėjo. Pasivė
lino, bet už tai labai didelis, 
visi 24 puslapiai, o su viršais 
28, ir visas pilnas... juokų. Ne
tikite, persitikrinki! patys: k'aj- 
na pažymėta 25 centai. Viena 
neiškęsiu iš kalno nepapasa
kojęs, tai kad šiame “Margu- 
yje” yra poeto Tysliavos oda

“Broliams Vilniečiams” 
namaičio kompozicija, 
verta dainuoti visiems.

■va-
Va-

su Va- 
Tikrai

Naujienų Ekskursija

Šeredoj ir, Ketverge, 
Balandžio 30 ir Ge

gužės 1.
DVIGUBA PBOMRAMA 

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Awful Truth”
dalyvaujant

na Olai re; taipgi

Sharkey
su Tunney veikale 

“Seeking a Heavyweight
“Champ”

Taipgi ,
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“The Beauty Spot” 
Kalbančio! tlnioa.

Lietuvių valanda
Sekmadienį, bailandžio 26 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
radio stoties WCFL vėl teko 
klausytis lietuvių programo, ku-

d. 
iš

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas ,
.......... ................................................. . ...........

West Side. — S. L. A. 109 kuopa 
laikys menesinj 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 dalyloj apavarsyti ir reikia 
išrinkti dar vieną delegatą i bu- 
sentį S. L. A. seimą. Tad dar kar
tą primenu visiems nariams-rėms. 
būtinai turite būti šiame susirinkime.

A. Kundrotas, pirtį).

S. L. A. 134 kp. narių domei. Ge- 
gežės antrą dieną kuopa laikys sa
vo mėnesini susirinkimą. Be kitu 
prieš jvykstantj organizacijbs seimą 
aptarimų, susirinkime bus skaitomas 
vaizdelis iš Lazdinų Pelėdos raštų, 
taip-pat ir autorės autobiografija. 
Kuopos narės kurios jaučiasi įverti
nančios musų rašytoją, atsilankiusios 
daug patirs apie vieną žymių musu 
dailiosios rašytojos lobyno versmę.

Valdyba.

Joniškiečių L. K. Kliubo metinis 
bankietas įvyks sekmadieni, gegužės 
4 dieną, Lietuvių Auditorijoj, abie
jose svetainėse, 3133 So. Halsted St. 
Prasidės lygiai 6 vai. Atsilankiu
sieji visšis atžvilgiais busite paten
kinti. Užprašo Komitetas.

Roseland.. — S. L. A. 139 k p. su
sirinkimas įvyks gegužės 1 d., 7:30 
vai. vakare, 10413 Michigan Avė. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite su
sirinkime, nes turim svarbių daly
ki) aptarti.

Sekr. J. Slančauskas.
Jau visai nedaug laiko liko Aštuonioliktos apielinkė. — Lie- 

del prisirengimo norintiems va- tuvių Vakarinės žvaigždės Pašelkos 
žinoti su didžiausia Lietuviu Kliubo susirinkimas įvyks pėtnyčioj, ZILIOIL SU (IKIZiausia Lietuvių Laužės 2 d., G. Chernausko svet., 
Ekskursija Gegužio 24 d. 1900 §o. Union Avė. Visi nariai ma-

Vienintelė Ekskursija šiais lonėkite būti ant susirinkimo,
. , . v. .. . . tjti • turmr svarbiųmetais, kuri važiuos tiesiai Klai-1 džia 8 vai. 

pėdon be persėdimo. >
Dar turime keletą gerų vie

tų dėl antros, 
čios klesos. Pasiskubinkite, jei
gu norite gauti gerą kambarį 13133 So. Halsted St. 
ant laivo.

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

nes
Pra

arė* i
Sekr. B. žolynas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- 
turistų ir tre- Į kas Kliubas laikys mėnesini susi

rinkimą penkiadieny, gegužės 2 d., 
7:30 vai. vak., Ch. Liet. Auditorijoj, 

. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

The English Column

Marųuette Murmurs
April Doings

Kaip Konstipacija Gali
Iššaukti Daugelį Ligų

Kada jus turite malinu kaip du gerus vi
durių išaivalymus i dieną, susirenka atlieka
mos medžiagos, kurios paleidžia nuodingus 
gasus ir gimdo ligas. Tas gali priversti 
prie pražudinio apetito, nevirSkinimo, gasų 
ar iSputimo pilvo ar viduriuose, inkstų ar 
puslCs įdegimo, neveiklių kepenų, nervišku
mo. prasto miego, galvos skaudėjimo, kvai
tulių. silpnų, neveiklių organų, netekimo 
spėkų ar svarumo, abelno nusilpnėjimo, ar 
panašios padėties, tankiai privedant prie 
daug rimtesnių ligų.

Nuga-Tono greitai nugali konstipaeiją. Jis 
ifivalo vidurius nuo lifras gimdančių nuodų, 
stimuliuoju ir sustiprina vidurius, pa&alina 
inkstų ar pūslės įdegimą, pagerina apetitą, 
pagelbsti virškinimui, sustiprina nusilpusius

... , . i nervus, muskulus ir Organus, padidina spė-Ihe good time at the svvimm- kas ir suteikia poilsingą, atgaivinanti miegą.
Nuga-Tono yra pardavinėjamas visų vaistų mg- party was samewhat marr- pardavėjų, jeigu jūsų padavėjas noturf m 

° 1 J stako, paprašykit j| užsakyti jų dėl jus iš
ed by the light attendance. |1S Hnvo <»Haberio., 

Those that did attend though 
had the time of their lives. 
The relay^ iteam of‘ Bagdon, 
Macas, Royce, and A. Rus'gis 
beat that of W. Rusgis, Rach- 
aitis, Godle.wski, and C. Rus
gis 
the 
took 
new
Stanley S. volunteered to act I 1HI
as es'cort būt when nearing
Hammond1 the rovers heard <the ^5* JSy
day break and turned back. Specialistas gydyme Chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 

In a practice game the Ma- kyklt mar,e- Mano ?,lna8 1 ° mas atidengs .
roons lošt their initial start by ku8lDasjutikrad^n< 
a score of 11, to 6 įto the Hope|įor 
Church nine lašt Sunday at 
Rundle Field. Stanley Gudai
tis, a newcomer shovved much 
promis'e while Lefty Schnukas 
showed a flash of form strik- 
ing ou't five in a row with 
Chuck Rusgis behind the bat. 
Royce toiled for four innigs 
and yielded ten runs.

Flo Belsky converted a so- 
called Constitution committee 
meeting into a sočiai at her 
home, lašt Sunday. It so hap- 
pened that most everybody ac- 
cidentally 
chat the 
Everybody 
me at the 
Rusgis who was teased for his 
fondnes of Raisin Pie. In the 
evening a theatre party was 
formed climaxing a typical M. 
C. Sunday.

The Marąuette Club meets 
Thursday, May 1, 1930 at Gage 
Park. —Anthony. Royce.

in a feature race. After 
swim Stanley Valentine 
a notion to wheeling his 
Ford to Michigan City.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 
gų. Jei kiti npgalfijo jumis išgydyti, atsfl

___ atidengi jūsų tikrą lira Ir jei aš apsi- 
jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei- 

kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iScgzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

CLASSIFIED ADS
Baby Chicks

Vistukai

yra

St.

PO

dropped in. for a 
šame afternoon. 

had a gorgeous ti- 
expense of Buddy

VIŠTUKAI

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

Fox River Hatchery 
63 S. Grove A v., 

Elgin, III.

Business Service
Biznio Patarnavimaa 

patentai, copyrlrhta — iiradimat 
•okioa rųžlea.

B. PELECHOWIOZ 
2800 W. Chicavo Bruaawlck 7187

-----—O---------

Tel. Republic 5099 
. ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

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

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

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

Tel. Brunswick 9131

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Just) kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ, 
’opieruojame ir pentuojame pagal 

Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

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

Financial

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

2%.

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

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. l^afavette 6738-6716

Skolinant Jums Pinigus 
, $100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mtnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgižius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava. ' 1

11

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGA shearmanų ir var
do darbininkų, patyrusių. Kreipki
tės 2348 So. Loomis _St.

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

—O-----
*—X. ——  ■ ■■ ■

SALESMANŲ
Didžiausia retail radio san-

krova visoj šaly. Mokama nuo 

pat pradžios jūsų darbo. Jeigu

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, South Sidėj, įsigyvenusi vieta, 
maišytų tautų apielinkė. Turime 
parduoti už nepaprastai sumažinta 
kainą — $1,000. Tel. Yards 0996 va
karais tarp 7—9.

jus manote, kad jus galite par
davinėti, atsišaukite asmeniš-
kai.

Wextark Radio Stores, 
Ine.

4163 Archer Avė.

Help Wanted—-Žemale
Darbininkių Reikia

RPJIKALINGA moteris i Fruit 
Store. Gali turėti ir vaiką. Atsi
šaukite nedėlioj visą dieną, o kito
mis dienomis vakarais. Frank Gru
šas, 17 W. 119 St.

Automobiles
vartoti automobiliai 

$75.00 ir augš. Mes gali- 
parduoti jums karą be jo- 
įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o—

GERI 
nuo 
me 
kio

Late
1929
1929

$495
$335

FORDS—FORDS 
Teisingai Garsinami 

5 dienų bandymas dykai 
Convertible Coupe, black 

Tudor; clean as new .......
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. 
Buick 27, 4 door sedan .. 
Nash 27, coaęh ..............
$20 iki " ' 
nėšių, t „ ____  ___

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

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

$395 
$275 
$265 

% įmokėti, likusius i 18 mė- 
90 dienu rašyta garantija ir

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir * 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082 

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

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUKŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58
.......... ■ - '■........

For Rent
RENDAI 5 kambariai, štymo ap

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

-----  o-----—•

renda,

PASIRENDUOJA flatas 5 kamba
rių, 3 bedruimiai, pigus, tik $20 j 
menesi. 2900 S. Poplar • Avė., prie 
Mark White Parko.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė su furni- 
šiaisv Iš priežasties — išvažiuoju j 
Lietuvą. 4629 So. Paulina St. •*

PARSIDUODA barber shop 3 
krėslų, su visais įrengimais, tarpe 
maišytu tautų, 4 kambariai dėl 
gyvenimo ir garažas. 615$ South 
Halsted St.

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

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos bankai

Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimą!

WM. BENECKI
MALEVOJU IR POPIERUOJU

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. 

Darbą garantuoju. 
Tel. Lafayette 7554

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

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

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

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, didelis šviežias stakas. Kai
na $700. Rendos $35 su 5 kamba
riais užpakaly. 6158 S. C.arpenter St.

—■-—j<_b—_i_____ _______________________  ...

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

<tebus.
160 akrų McHenry paviete, taipgi 

priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

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

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

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

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

ATYDAI VAŽIUOJANTIEMS 
LIETUVON

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

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

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

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2^ akrų farma, su 

namais, geroj vietoj. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo, vyras mirė. Farmos vieta, 
162 St., Grove Avė.

Oak Forešt, III.
Savininkas H. VINCKUS, 

4646 W. 13th St., Cicero, III.

Real Estate For Sale
Namai-že^ _____

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 nusifeunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. % bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

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

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

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
oto bile kokią bungalow ar flatų 

namą už mažą įmokėjimą.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, karmas, biznius visokios 
rųšies. \ęra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir pąrupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomisy Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

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

Yards 6751

DUONKEPYKLA ir 2 namai; — 
vienas 3 augŠtų mūrinis prieky ir 
kitas, 2 augštų medinis užpakaly. 
Murinos kepamasis pečius. Puikiai 
įrengta. Gerai, einantis biznis. 
Bargenas. $9,000 iki $10,000 paims 
j| Savininkas

6913 S. Racine Avė.
arba Englewood 4678

5 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow, stikliniai ir skrynų por
ėtai; viškos su grindimis'; 2 ka
rų garažas; arti storų ir gat- 
vekarių. Kaina pigi. Atsišauki
te 7036 So. Maplewood Avė.

TURI būti parduotas darbininko 5 
kambarių namas su extra lotu, gra
žus yardas su vaisiniais medžiais. 
4513 S. Sacrąmento Avė.


