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Danų socialistai reikalauja 
valstybių nusiginklavimo

Primena Tautų Sąjungai, kad Danija yra 
vienintelė valstybė, kuri, nebodama ir 
nelaukdama kitų, pati savu noru nu
siginklavo

•GENEVA, Šveicarija, geg. 1. 
— Socialistinė Danijos vyriau
sybė, kuri dalba r švenčia me
tines savo buvimo valdžioj su- 
kaiktuves, atsiuntę Tautų Są
jungai memorandumų, kuriame 
(pareiškia, kad Danija negalė
sianti dėtis prie jokių naujų 
tarptautinių sutarčių, kurias 
Tautų Sąjunga 'bandysianti pra
vesti, kol visų kitų kraštų val
džios nesumažinsiančios savo 
nirmijų ir laivynų.

Danijos socialistai reikalau
ja, kad Londono laivynų su
tartis taip Jungtinių Valsty
bių, Didžiosios Britanijos ir Ja
ponijos butų sujungta su Kel- 
loggo-Briando nekariavimo pak
tu ir kad tuojau butų sušauk
ta tau ptafitinė nusiginklavimo 
konferencija.

Kaip praėjo Geguži
nė šventė įvairiuose 
pasaulio centruose
Associated 'Press pranešimais 

Tairptautinė . daribinin'kų šven
te, Gegužes Pirmoji, visur, vi
same pasauly, didumoj praėjo 
ramiai, šen ir ten Įvyko .aštres
nių ar menkesnių susikirtimų 
tarp policijos ir komunistų.

Kai kur komunistų (fcmon- 
stracijos buvo užgintos; kitur 
vėl buvo iš anksto mobilizuo
tos visos policijos jėgos žiūrė
ti, kad netvarkos neįvyktų.

Paryžiuje komunistų demon
stracija buvo policijos patremp
ta ir 223 asmenys areštuoti. 
Apie 30,000 darbininkų svar
biausiose pramonėse nedirbo, j 
Visi taksikebai taipjau šventė.

Berlyne įvyko didelė komu
nistų demonstracija, ']>et ji bu
vo rami. Komunistų aeropla
nas “Sturinvogel” (Audros pau
kštis), lakiojęs viršum demon
strantų, motorui užgesus nukri
to žemėn ir pilotas susižalojo.

Sydnejuj, Australijoj, polici
ja išsklaidė nedidelę demon
straciją ir keletą demonstrantų 
suėmė.

Maskvoj buvo didžiausios de
monstracijos, kuriose dalyvavo 
darbininkai, valdininkai ir rau- 
doftoji armija. Pirma gegužės 
buvo švenčiama visuose Rusi
jos miestuose.

Varšuvoje komunistų demon
stracija buvo sulaikyta. Socia- 
listams\ buvo leista daryti pa
radus ir laikyti mitingus.

Riaušių įvyko Japonijos so-

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

Bendrai gražu ir kiek vėsiau; 
vidutiniai, kartais stiprus, pie
tų vakarų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 760 f.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 7:48. Mėnuo leidžiasi 
12:39 ryto.

Savo memorandume sočia lįs
ti nė Danijos vyriausybė nurodo 
j tai, kad Danija yra vienin
telė vaistyti**, kuri pati savu 
norui yra nusiginklavusi, nelauk
dama Tautų Sąjungos, nei ki
tų valstybių konferencijų.

Danijos socialistų jėgų 
stiprėjimas

Per metus laiko kaip Danuo
se socialistai yra valdžioj, so
cialinių partija ten stipriai pa
didėjo ir sustiprėjo. Jos įtaka 
darbo žmonių masėms pasida
irė labai didelė. Pastaruoju me
tiniu pranešimu Danų socia
listų partija šiandie turi 1064 
skyrius ,su 163 tūkstančiais na
rių. Per pastarus metus ji ga
vo 14 tūkstančių naujų narių, 
taip kurių 33 n uos. buvo mo
terų.

stinėj Tokio. Buvo sužeistų, jų 
tairpe du policininkai. 200 as
menų areštuota.

Austrijos sostinėj Vienoj įvy
ko masinių susirinkimų poli
cijai daboj ant.

VengrĮiijoj visokios demon
stracijos buvo užgintos. Grai
kijoj taipjau mitingai buvo už
ginti, ir policija suėmė daugiau 
kaip' 100 komunistų. Bulgari
joj buvo suimti apie 140 ko
munistų, bet tuojau vėl palei
sti.

Čekoslovakų sostinėj Prahoj 
buvo leista demonstruoti,’ bet 
policija žiurėjo tvarkos.

Meksikos Mieste komunistų 
demonstracijos buvo užgintos.

Londone gegužine praėjo ra
miai.

Liežc, Belgijoj, įvyko polici
jos susikirtimas su keliais šim
tais demonstrantų, žygiavusių 
j kalėjimą paleisti vieną savo 
draugų. Keletas asmenų buvo 
sužaloti, taipjau keletas areš
tuoti.

Amerikos didžiuliuose mies
tuose — Nevv Yorke, Chicagoj 
etc. — įvyko komunistų de
monstracijos, visur stiprių po
licijos jėgų prižiūrimos.

Milijonierė nubausta 
$213,286 už šmugelį

NEVV YOR'KAIS, geg. 1. — 
Mrs. Robert L. Dodge, kosme
tikų kompanijos prezidentė, iž
do departamento buvo nubau
sta $213,286 už tai, kad bandė 
neteisėtu (budu parsigabenti iš 
Paryžiaus brangenybių — bri
liantų, kailių, šilkų etc.

šmugelis buvo muitinės val
dininkų suimtas prieš porą sa
vaičių, kai milijonierė parvy
ko franeuzų garlaiviu.

Suėmė 10 komunistų už 
plakatų skleidimą

NEW YORKAS, geg. 1. — 
Policija vakar areštavo čia de
šimt asmenų, jų tarpe vieną 
moteirį, kurie skleidė ir lant tro* 
besiu sienų lipdė komunistinius 
gegulės pirmosios atsišauki
mus.

t Atlantic and Pacific Photo]

Peru respublikos prezidentas Augusto Legvįa su preziden
tu Iloover, kada tasai lankėsi Pietų Amerikoj, šiomis dieno
mis ant prezidento Leguia gyvasties buvo padarytas pasikosi-, 
nimas. Pasikėsinimas' nepavyko.

Borah remia laivynų 
“mažinimo” sutarti

Sutartis “sveika” — Amerika 
> galės statytis daugiau karo

laivų, sako Robinson

VVASHlINGTONAS, geg. 1. 
— Senatorius Borah, senato 
užsienių reikalų komisijos pir
mininkas, pareiškė, kad kai tik 
Londono juros konferencijos 
padaryta sutartis bus pristaty
tai komisijai, jis rūpinsis, kad 
ji butų tuojau apsvarstyta ir 
priimta. Pats jis tą Nutartį lai
kąs labai svarbią ir "ėstis pa
lankiai jiai nusistatęs.

Senatorius Robinson, vienas 
delegacijos Londono (konferen
cijoj narių, pasikalbėjime su 
laikraštininkais pasakė, kad tia 
juros sutartis Jungtinėms Val
stybėms esanti visai sveika. 
Jungtinės Valstybės dabar tu
rėsiančios sukurti savo laivy
ną tokio stiprumo, kokį tik su
tartis leidžia. Jis manąs, kad 
per keletą ateinančių metų 
Jungtinės (Valstybes galėsian
čios išleisti po 100 milijonų do 
lerių kas metai naujiems karo 
laivams statyti. O daugiau ka
ro laivų įjos turinčios statytis, 
jeigu norinčios išlaikyti savo 
poziciją kaip galinga juros val
stybe.

I .... .... ■■■■■■■I , f

Moterų 5*4 dienos 
darbo savaitėje įsta

tymas N. Y.
NEW YORKAS, geg. 1. — 

Nebodamas aitrių didžiulių de- 
partamentiniių sankrovų savi
ninkų protestų, gubernatorius 
Roosevelt vakar pasirašė Mas- 
tiiciko bįlių, kuriuo einant mo
terų dalbas visose prekybos į- 
staigose neturi būt ilgesnis kaip 
penkias ir pusę dienos savai
tėje.

Toks pat daibo ilgumas nu- 
statomas ir moterims, dirban
čioms fabrikuose.

100 moterų pasirašė ka
rą prohibicijai

PITTSBURGH, Pa., geg. 1. 
— 'Pibtsburgho Golfo Klubo mi
tinge vakar šimtas to klubo 
narių, “society” leidžiu, pasi- 
ira'šė prižadą kariauti ’su pro- 
hibicija.

Klubo pirmininkė, Mrs. Car- 
roll Miller, pareiškė, kad pro- 
hibicija esanti nemorališkas, 
nc-amerikiškas ir tuščias da
lykas.

Bedarbių neramu
mai Lodzėj, Lenkijoj

VARŠUVA, geg. 1. — Va
kar Lodzės priemiesty įvyko 
didelių bedarbių riaušių ir muš
tynių su policija.

Neramumai kilo kai polici
ja bandė išsklaidyti demonstra
ciją, kurią bedarbiai buvo pa
darę ties darbo birža, reika
laudami, kia;d jiems butų mo
kamos nedarbo pašalpos, ku
rios dabar yra sulaikytos.

Buvo suimtas seimo atsto
vas Carskis, komunistas. Jį kal
tina, Pusią kurstęs betl'arfbius 
priešintis policijai ir busią jis 
pats pirmas šovęs.

7 žvejai prigėrė ją 
laivui paskendus
COBUNA, Ispanija, geg. 1. 

— Juroj ties Candelaria per 
stiprią miglą sudužo į uolas 
ir paskendo nedidelis žvejų lai
vas Mariucha.

Septyni įgulos žmonės pri
gėrė, tik kapitonas ir du kiti 
jurininkai buvo kito žvejų lai
vo išgelbėti.

Banditai pagrobė veži
mą ir nuvažiavo su 

$18,000 cigarety
NEW ALBANY, Ind., gęg. 

1. — Vieškely tarp Louisville 
ir Chiciagos praeitą naktį ban
ditai puolė, vežimą, gabenusį 
$18,0(M) vertės cigaretų. Paėmę 
į nelaisvę du vežėju, banditai 
su grobiu nuvažiavo.

R. Abramovičius išvyko 
atgal į Europą

NiEW YORKAS, geg*. 1. — 
Ratfaitas Abramovičius, žino
mas rusų socialdemokratų par
tijos darbuotojas ir vienas Ber
lyne leidžiamo 'tos partijos or
gano Socialističėsiky Viestnik 
redaktorių, vakar garlaiviu 
Maure tania išplaukė atgal į Eu
ropą. Į Jungtines Valstybes jis 
buvo atvykęs prieš beveik ke
turis mėnesius laiko ir čia į- 
vairiosc vietose skaitė paskai
tas apie Rusiją.

Kaliniai pabėgo
CARTHAGE, Iii., geg. 1.— 

Praeitą naktį čia iš Hancock 
kauntės kalėjimo pabėgo ketu
ri kaliniai.

Banditai Kinuose pa
ėmė du miestu

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 1.
Iš Ankino, Anhvei provin

cijos prineša, kad banditų ban- 
Jios paėmė Taihu ir Vošan mie
stus.

Gauti pranešimai sako, kad 
Lungčave, Kuangsi provincijos 
pietuose, viešpatauja teroras. 
Komunistų bandos skerdžia 
žmones, plėšia ir degina na
mus. Sako, kad tikybinių mi
sijų įstaigos taipjau sudegin
tos.

McCormickienė išlei
do savo kampanijai 

$244,493
VVASHINGTONAS, geg. 1. 

— Senato specialiai politinių 
kampanijų fondams tyrinėti 
komisijai poni Ruth liauna Mc 
Cormickienė, Illinois kandidatė 
į senatorius, šiandie pasisakė, 
ka.d savo kampanijai nomina
cijai gauti ji išleidus viso labo 
$244,857.49. Visi tie pinigai esą 
imti iš jos pačios kišenės.

Senatorius Dcneen, kuris vėl 
norėjo gauti nominaciją, bet 
balsavimuose buvo MoCormiick- 
ienės nuveikta^’, senato komi
sijai parodė, kaid savo kampa
nijai jis išleidęs $24,493.21.

Motutė Jonės šven
čia savo 100 metų 

sukaktuves
SILVER SPRINGS, Md„ geg. 

1. — (Garsi “IMiothcr” Jonės—■ 
Motute Džons, — kuri visą sa- 
vo gyvenimą praleido darbi
ninkų kovose su išnaudotojais, 
visados priešakinėse eilėse, 
šiandie švenčia savo 100 mo
tų gimimo sukaktuves. Jaii at
siųsta daugybe sveikinimų iš 
visų Jungtinių Valstybių, —■ 
sveikinimų nuo draugų darbi
ninkų, kuriems ji visados bu
vo .ne tik ištikimas vadas jų 
kovose, ibet ir nuoširdi mylin
ti motina kovų paliaubose, ir 
nuo įvairių organizacijų.

Senatvė pakirto jos kimo pa
jėgas, ji yra silpna ir daugiau
sia guli lovoj, tačiau jos dva
sia teberia stipri ir protas ge
rai 'tebeveikia.

Motutė Džons gyvena čia 
farmoj pas savo draugus, Bur- 
gess’us, kur ją dažnai aplan
ko Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green, 
senatorius Borah ir daugelis 
kiltų asmenų.

Liūtas tik pauostė žmo
gų, bet nusinešė šunį
ČISAMBA, Bodezija, Afrika, 

geg. 1. — Neseniai, kai med
žiotojas M. Morton miegojo sa
vo palapinėj, nepaprastas lau
ke triukšmas pažadino jį iš 
miego. Jam tik akis pravėrus 
į palapinę įlėkė trys Šunės, o 
netrukus paskui juos — mil
žiniškas liūtas. Medžiotoj ils vi
sas apmirė. Bet tik akimirksnį 
pauostęs jį, liūtas rado vieną 
Šimų palovy. Nieko Mortonui 
nec^arydamiais, žvėris pasigrobė 
šunį ir nusinešė.

Du aviacijos kadetai už
simušė nukritę

ISAN ANTONIO, Tex., geg. 
1. — Praneša, kad netoli nuo 
Banderos, Tex., jų aeroplanui 
nukritus žemėn užsimušė du 
karo aviacijos mokiniai, kade
tai Raymond Ro'we ir Ben. 
Tilton.

Lietuvos Naujienos
Traukia tieson dešrinin

kus už nešvarumą
KAUNAS. — Kauno miesto 

savivaldybes medicinos ir sani
tarijos skyrius tikrindamas 
Kauno mieste maisto parduo
tuves rado visą eilę pagedusių 
bei įtartinos švaros produktų. 
Įtartina produktai buvo pasių
sti į veterinarijos baktereolo- 
jgijos laboratoriją padaryti ana
lizę.

Gautais analizes daviniais 
medicinos ir sanitarijos sky
rius patraukė tieson Emiliją 
Tiškevičienę, gyvenančią Jano
nio g. 27 Nr. jos parduodamo
se dešrose rasta kenksmingų 
žmonių sveikatai bakterijų; 
Aleksandrą Paplauską, gyv. 
iMiško g. 7 Nr., už pardavinė
jimą pūvančio salsesono; Petrą 
Dulsikj, gyv. Vilkmergės pi. 94 
Nr., už pardavinėjimą sugedu
sio salsesono ir Zofiją Ryrma- 
vičienę gyv. Janonio g. 3 Nr. 
už pardavinėjimą žmonių mai
stui kenksmingų dešrų.

Sakos jį norėję nu
žudyt, kam išėjęs 

iš kompartijos
NEW YORK'AIS, geg-. 1. — 

Roy Steffens, komunistų orga
nizatorius Bostone, pareiškė, 
kad komunistų muštukai grū
moję jam mirtim dėl to, kad 
jds pasitraukęs iš komunistų 
partijos. Jie norėję jį užmu'šr 
ti, bet jam pavykę iššokti pro 
langą ir padegti.

Aipie tai Stef’fens papasa'ko- 
jo LoveStone’o komuinistų gru
pei, kurion jis pats dabar per
ėjo, ir (kuri kaltiną oficialią 
komunistų partiją-dėl varto
jimo “įgengsterių” taktikos tik
slu įbauginti savo priešus ir 
geležine ranka nugniaužti vi
sokią opoziciją partijoje prieš 
konvencijos prasidėjimą.

Dvi chicagietės suimtos 
kaip banko plėšikės
ALMA, Wis., geg. 1. — čia 

tapo suimtos dvi Chicagos mer
ginos ir vienias Detroito vai
kinas, kaltinami <lel apiplėši
mo Nelsone, Wis>., First Na
tional Banko, iš kurio plėšikai 
išsinešė $3,426. Ketvirto jų sė
bro dar ieškoma. Suimtos mer
ginos yra: iBetty Jackson ir 
Jcnny Miller, o jų sėbras de- 
troitietis — George Doyle.

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.

įvairią kriminalinių nu
sikaltimų per kovo 

mėnesį
Visoje (Lietuvoje butą iš vi

so 1,109, Policijos išaiškinti 875 
atsitikimai, arba 78,89% visų 
to mėnesio nusikaltimų.

Daugiausia butą smulkių va
gysčių, būtent: 869, kurių iš
aiškintos 669. Arklių vagysčių 
butą 9, o išaiškintos 8. Žmog- 
žudysčių butą 5, o išaiškintos 
4 (pasipelnymo (tikslu 'tepada
ryta viena žmogžudystė ir ta 
pati išaiškinta). Degtinės va
rymų butą 70 ir išaiškinta taip 
pat 70. Pavainikių kūdikių nu
žudymų butą 8, o išaiškinti 7. 
Išžaginimų butą 9 ir visi 9 iš- 
aiškinti.

Nubaudė slaptos emi
gracijos agentą

KAUNAS. — Kriminalinė po
licija sužinojo, kad Ofenhachas 
Bienjaminas, gyv. Tauragės m. 
užsiima slapta piliečių bei nu- 
siikaltėlių emigracija į užsienį. 
Sausio 15 d. Ofenbachas turėjo 
išvežti užsienin — Uragvajun 
iš Skaudvilės valsčiaus keletą 
gyventojų. Atvykus Tauragėn 
autobusu emigrantams Ofen
bachas sutiko ir nusivedė vieš- 
butin, liet kriminalinės polici
jos buvo visi suimti. Pas emi
grantus rasta pas kiekvieną 
virš po 1000 litų pinigų, dra^- 
bužių ir kt. Kvočiami šie as
menys .pareiškė, kad patyrę 
apie slaptą gabenimą Ofenbar 
cho, kreipėsi į jį kad ir juos 
išvežtų į užsieni. Visus' doku
mentus OTcnbaclias paruošda- 
vo Tilžėje pas savo agentus, 
t. y. užsienių pasus ir vizas. 
Sulig išduotų dokumentų emi
grantai skaitydavosi Vokietijos 
piliečiais. Per sieną Ofenbachas 
gabendavo slaptai. ‘ Pravedusi 
kvotą kriminalinė policija lą pa
čią dieną Ofcnibachą perdavė 
'Tauragės nuovados taikos tei
sėjui, kuris išnagrinėjęs bylą, 
Ofcnbachą pripažino kaltu ir 
nubaudlū 1 metams (paprasto 
kalėjimo ir 2500 litų baudos.

Iš ko lietuvių studentai 
gyveno

KAUNAS. — Pereitais mok
slo metais 1171 stud. tarnavo, 
253 gavo stependijas, 1499 te*- 
vai užlaikė, 229 giminės išlai
de, 475 turėjo laisvus uždar
bius ir likusieji nesuteikė ži
nių.
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KORESPONDENCIJOS
Westville, III

Lietuviai—miesto gaspadoriai

\Vestville — gal vienintelė 
vieta Amerikoj, į vakarus nuo 
Pennsylvanijos, kur lietuviai 
sudaro didžiupią miesto urėdų.

Štai p. Petras Latkauskas— 
miesto meras, arba, kaip lietu
viai čia sako, miesto gaspado- 

*^ius. Kilęs jis iš Laukuvos pa
rapijos, Kauno rėdybos. Senas 
Westvillės gyventojas. Augina 
dukterį ir sūnų. Seniau p. Lat
kauskas dirbo mainose. Dabar 
mero pareigas eina jau kelintų 
terminą. Jis taipgi turi kitų 
tarnystę, būtent prižiūri kelius, 
yra Roads Commisioner.

Westville turi du policininku. 
Vienas jų pareigas eina dieno
ms, o kitas naktinis. Naktimis 
VVestvilles priežiūra yra lietu
vio—p. Luckos žinioje. Jis. yra 
Amerikoj (VVestvilleje) gimęs 
ir augęs. Dar jaunas, kokių 28 
metų vyras.

John Shimkus yra pašto vir
šininkas. Iš pavardės galima 
spręsti, kad ir jis lietuvis. Tai 
yra taipgi dar jaunas, kokių 30 
metų amžiaus vyras.

O ve dar vien 3 lietuvis val
dininkas—p. Juozas Norkus, ei
nąs Sveikatos Komisionieriaus 
pareigas. Žmogus 11 m. am- 
’žisius. Atvykęs Anicrikon pirm 
27 metų. Su>pervaizerio —nes 

taip, regis, vadinasi oficialiai 
jo ofisas—pareigas jis eina nuo 
pernai. Kaip ir miesto meras, 
p. Norkus yra kilęs iš Lauku-

• vos parapijos.
Ugniagesių departamente tar

nauja lietuviai— pp. Izidorius 
Mpže’kbS-, Jurgis Šležas ir Au
la mis Šležas.

Miesto klerkas yr> p. Jonas 
Melanis, čia gimęs ir čia au
gęs jaunas vyias. Energingas 
ir veiklus ne tik miesto reikalų 
tvarkyme, bet ir angliakasių 
<1 n buotėje. Jis ir Markūnas 
lai kaulas gerklėje, kuria Jobų 
Letvis negali pralyti. Markū
ne • , .Melanis ir eilė kilų veik- 
lesuių mainierių lietuvių yra 
būrys daubninkų, kuriems, ma- 
tytVjejpta atimti galią iš Le- 
\viso ir jų šalininkų šioje apie- 
lin'kėje, nes kuone iki kiekvie
no lietuvį?! rado- simpatijas 
Ilosvatui, VValkeriui ir Germe- 
riui ir jų pastangoms atgaivin
ti, atbudinli buvusią kadaise 
galingų mainierių uniją.

Bet neužmirškime ir kitų 
Westvillės valdininkų. Miesto 
kasierius yra p. 'i'adas Lukošius. 
Kilęs iš Lietuvos. Amerikoj gy
vena daugiau kaip 30 metų. Ji
sai turi krautuvę drabužių, če- 
verykų ir kitokių reikmenų.

oš kelių policininkas 
Slongaiia. Čia gimęs—John 

lietuvis. Jo kelionė siekia lur-
būt per virš 30 mylių.

Miesto Iruslisai: pp. Pranės 
Paulius ir Vilimas’ šlikas.

Ir, pagalios, miesto teisėjas 
p. Andrius Aponaitis. (Senyvas 
jau žmogus. Čia jį vadina 
“Skv ‘iru”. Jis gal būt yra vie
nintelis teisėjas visoj Amerikoj.

Beje, dar vienas miesto vir-
šininkas, lai vandens myilerių 
prižiūrėtojas ir kolektuotojas 
pinigų už vandenį, ip. Jonas

valdininkų ne- 
ir pats miestas 
Jei neskaityti 

valdininkų,

gyvenimo 
Ir įspūdi jie palieka 

pamokas 
gyvenimo palyri-

Kaip matote, 
daugiausia, nes 
yra nedidelis, 
čia girnių lietuvių 
kurie yra baigę aukštesnę mo
kyklų, k:ti valdininkai yra tur 
bent mokiniai tos mokyklos, ku
rių mes vadiname 
mokykla 
toki, kad gyvenimo
ėmė rimtai, 
mus dėjosi galvon ir jais nau
dojosi ir naudojaisi.

Rezultatas šių gyvenimo 
mokų Idks, kad Westwille, 
Įima sakyti, nežino, kas'

pa
sk
yra 

graftas ir grafteriai. Idant iš
mokinti Westvilles urėdus 
grafto, tai tur būt reikėtų at
siųsti gengę grafterių iš Chica- 
gos, su kokiu nors žymiu poli
tikierių priešaky kaip “profe
sorių”.

į vieną Westvilles gyveninio 
ypatybę norėčiau dar atkreipti 
skaitytojų diėmes. Tuo laiku, 
kada K'Jiicago-j ir kituose mies
tuose lietuviai djibuotojai suka 
galvas, kaip įtraukti lietuvių ju
dėjimai! čia augusių jaunuome
nę VVestvilleje tas klausimas 
suvadinę išsirisią*. Jaunoji karta, 
kaip matote, iš suminėtų aukš
čiau vardų, pilnai įsikinkiusi į 
piliečių dailbą. Reporteris.

Detroit, Mich
Gegužės 8 d. risis K. Požėla .

sueiki ūks Karolio Požėlos. Jis 
čia risis gegužės 8 d. Risis su 
smarkiu vokiečiu K. Vogei. Tai, 
liiir būt, bus geriausios risly- 
nės, kokias tik detroitiečiai yra 
-kadįi matę. Sakau, (geriausios 
štai kodėl: dalyvaus Jim Lon- 
dos, V. Železniak, Calza, Ro- 
gad’ski, K. Vogei ir Karolis Po
žėla-. lai vis žymiausi Ameri
kos ristikai.

Tačiau lietuviams gal irto- 
minusia Imis pamatyti Požėlų. 
Ir neikia pasakyti, Ikad Požėla 
debar jau nebe tas, kas buvo 
?iima. Ir pirma jis buvo skai
tomas neįveikiamu risliku; ta
čiau tokių reputacijų jis turėjo 
lik tanp lietuvių. O žinote, kiek
vienai motinai savas vakjs yra 
geriausias. Ret per paskuti- 
nius ūkelis metus Požėla ritasi 
vien tarp amerikonų ir su įvai- 

liausids dslikais. Dabar Požė
la yra pripažintais, kaipo vie
nas geriausių ii>asaulio risliku. 
Per tuos kelis melus jis dar la
biau išsimiklino. Ir galim*} 
drąsiai sakyti, jog nėra kito ris- 
tiko, kuris taip gražiai dirbtų, 
kaip Požėla. Tą faktą visi pri
pažįsta. Tc<14 detroitk'ciams 
šį k • rtų bus tikrai įdomu pa
matyti šaunių fiistynių, o ypač 
Požėlą.—S.

East Windsor, Ont
Karadcs merginos ir Amerikos 

vyrai

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — P-lė Marion Walraven, kuri betraukdama lango 
uždangą nukrito nuo šešto aukšto ir užsimušė. Ji gyveno su 

tėvais Shore Line viešbutyj, 2231 East 67 St.

ginei nūs kompanijai — momeib 
taliai visus išskirstydavo, o jei 
kas jį užgaudavo žodžiu, tai 
jau paragavęs Raulo bokso — 
nusiramindavo. Raštinės virši
ninkas kartą jį neteisingai j- 

žeidč ir čia Raulas ilgai nelau
kęs taip “bakstelėjo” ponui di
rektoriui pasmakriu, kad tas il
gai jautė apsvaigimą.

sutuoktuvių naktyje). O vis- 
tiek jiedu išgyveno 1(1 metų 
kaip tikriausi “matrimonio” t. 
y. legaliai vedę vyras su žmo- 
mi. Ii- kttimyuui visuomet tij 
“matrimonio” laike kuopavyz- 

di ilgiausiais visame “barria’’ 
(ap i dinukėj e).

Raulas buvo pirmos rūšies 
“vyras” ir dailus kavalierius. Iš 
jo pilietybei gauti aplikacijos 
paaiškėjo, kad jis moką $ofe-. 
riauti, moka virtuozinius kon
certus duot su gitara ir daino
mis, a la “adios,” muchachos, 
companeros de mi vida” ir tt.

Kas labiausia argentiniečius 
stebina, tai kad Rąulas visuo- 

Į met balsuodavo prezidento rin
kimuose, kas čia leistina tik 
“legaliems vyrams.” Pralaimė
jusios rinkimus partijos net 
reikalauja perbalsavimo, nes, 
girdi, balsavo moteriškė...

Raul buvo du kartu vedęs
“Mano vyras buvo labai pa

vyzdingas: visa algų man par
nešęs atiduodavo, o sau pasi
likdavo tik popirosams ir tram
vajams” — vekšlendama pa
sakoja Raulo antroji žmona po
licijos stotyje. “Du metu ir 
8 mėnesius mudu išgyvenome 
šeimynišku gyvenimu ir jis vi
suomet buvo pavyzdingas vy
ras,” — ji priduria.

Su pirmąja žmona Raulas iš
gyveno 10 metų. Antroji žmo
na tik dabar atsiliepė ir atsine
šė St. Georgės parapijos iš- 
_____  ____ i metrikus, kuo-

Turbut, visoj Kanadoj nėra 
kilto tokio miesto, kaip Wind- 
>čr. Kalbėdamas tai, turiu gal
voj apsivertimus. Jau daug šio 
miesto lietuvaičių, yra apsivedu
sių su Amerikos piliečiais ir lai
mingai gyvena.

Pastairuoju laiku sugalvota 
daryti nepaprastos vedybos. Ta
tai. žinoma, sugalvoja ne mer
ginos, alc jų giminės. Suranda 
kokį senį (dažnai svetimtautį), 
kūrės sutinka apsivesti su mer
gina. O mergina apsiverta vien 
lik tuo liksiu, kart galėjus įis-i- 
gauti į Ameriką. Na, o kai j- 
sigauna i Amcirikų, tai tuoj pra
deda rūpintis perskyrų gavimu. I 
Vadinasi, tai se vo rūšies biznis, duotus šliubo 
Kcikėtų merginoms gpsižiurė-|met Uaulas mir6 
Ii, nes jos ‘kantais gali pakliūti 
į pinkles.

Neseniai čia apsivedė (htroi- 
bietč P. M. Milirienė su Kanados 
vaikinu Teodoru Virbitėkiu. 
Kadangi ji yra Amerikos pi
liete, tai galės savo vyrą iš Ka
nados parskviesti j Ameriką. 
Tai gal pirmas to»ks atsitiki
mos, kad moteris iš Kanados 
pasiviliojo sau vyrą. Na,. tiek 
to. Laiimingcs jiems kloties.

—Yla.

Kaip paaiškėjo Raulo lytis
Kovo pabaigoje Raulas pa

pietavęs sukrito koridoriuje ir 
nuveštas ligoninėn mirė. Tik 
tuomet paaiškėjo, kad Raulas 
yra tikri ų tikriausia moteris, 
be jokių vyriškumo ženklų.
Kaip tai jo žmones aiškina.
Antroji Raulo žmona —Ma

tikio Champagne — sakosi, kad 
ji maniusi, buk jos vyras turė
jo skaudžią operaciją ir dėl to 
ji buvusi rami, nes visame ki-

. . .tame jis buvo retai pavyzdin-
Didziausia Pietų A-| gas vyras. |

merikos Sensacija
Didelis bandymas moterims 
(Nuo musų korespondento).

Staigi Raul Luis Suaręs mir
tis ąukelė nesvietišką sensaci

Buenos 
23 me

Darbo Ministerijoje, 
Aires, vienoje raštinėje 
tus tarnavo simpatingas vyras: 
Raul Luis Suaręs. Jis ne tik 
neatsilikdavo nuo vyrų kompa
nijos, bet visur būdavo prava- 
dyrius: daug rūkė, daugiau už 
kitus išgerdavo, darbe buvo 
pavyzdingas, šokiuose puikiau
siai paneles tango šokino, susi-

Pirmoji žmona — Amalia Pe- 
rez — pasakoja, kad “nuestro 
primer disguste fue su rara 
eondueta' de la noche de bo
das” (musų pirmas neaišku
mas kilo dėl jo keisto elgimosi

Policijos įsikišimas
Policija įtarė antrąją Raulo 

žmonų, kad jai jis nusibodęs ir 
jinai jį nunuodijusi. Tyrinėji
mas vedama labai slaptai, bet 
laikraščiai pilni sensacijų ir 
paveikslų. Raulas figūruoja 
vienas ir grupėse, ir vyrų tar
pe visuomet pačiame centre 
sėdi. Jo aukštas kalniem kas, 
visuomet švarus išprosytas ko
stiumas, linksma, rimta mina 
visų simpatiją lipk savęs pa
traukdavo.

?igu Raulas nunuodytas, 
antroji žmona bus verčia- 
viskų išpasakoti, bet jeigu 
tai ir pa^ilfks misterijoje.

Pinigai banke
Raul Luis Suaręs turi banke 

savo vardu 10,000.00 pezų. Pa
sak spaudos, prie tų palaikų 
daugiau teisės turinti jo pirmo
ji žmona, nes apsivertimo do
kumentai yra geresnėj tvarkoj, 
negu su paskutine, su kuria iš
gyveno 
sius.

rius. Ir tas skyrius užpildytas 
šios misterijos “išvadomis.”

“La Prensa” pataria atsi
kreipti prie siuvėjų, kurie Kau
lui rubus siūdavo.

Argentinos lengvasai bokso 
čempionas yra taipgi tūlas 
Suaręs, kuris spaudoje vadina
mas “torito;” taigi šia proga 
“Critica” rašo: “Otre Suarez 
campeon, pero, sin diada de to
rito...”

“La iRepublica” rašo: “Lai
mė, kad Suarez urugvajietis,— 
jeigu jis butų argentinietis, tai 
privalomoji kareiviavimo pa
reiga butų “jo” sekretą išda
vusi...

“Motinos susirūpinkite —ra
šo “EI Mundo” — savo dukte
rų kavalieriais, kad kartais ne
pasikartotų “raulo” istorija.”

“La Calle” gvildena klausi
mų, kaip vadinasi “Raulo” bu
vusios žmonos? Vadinkit, kaip 
norit, bet ne našlėmis...
Paralelės asimiliacijos istorijon 
“Critica” teikia paveikslus ir 
aprašymus “gaidžiais giędoju- 
sių vištų.” Primena James Ba- 
vy, uniformoje slėpusių mote
riškę. Leslie Barker, moteries, 
pasaulio suprastos kaipo vyro 
avantiūristo. Maria Cholup, po
licijos perrengtos jos tikruosna 
moteriškuosna rubuosna, etc.

Ko delei Suarez norėjo būti 
vyru?

šis klausimas visai p spaudos 
aiškinamas. Manoma, kad svar
biausia priežastis bus tame, 
kad “Ratilas” norėjo “vyriškai” 
pagyventi, tuom labiau, kad 
Pietinėje J Amerikoje “vyrams 
vistkas galima,” o moterims ne. 
Vyrai vieni gali eit kavinesiia, 
turi visas pilietines teises, gali 
gaut atsakomingas valdiškas 
tarnybas, ir vyrams aibelnai gy
venime mažiau “padyvinama,” 
negu moterims. Taigi Raul Luis.

Penktadienis, gog. 2, 19.30 

gaitės lėles dabina, iš kur jinai 
tikrai kilusi, visa tai, o gal ir 
daugiau įdomių paslapčių Raul 
Luis Suarez nusinešė kapuos- 
na. —B. Ji. a.

Suarez ir gyveno tikrai vyriš
kai ir niekas, o niekas iš tūks
tančių “jo” pažįstamų ir desėt- 
kų metų draugų jame tik vyrą 
ir dargi pirmos pušies vyrų te
matė.

O gal dėl to, kad niekas uo
gai taip gerai būt panašus į 
vyrą, kaip biaUri moteris.

Policija lai vis begėdė: ji 
visokius klausimus “jo” buvu
sioms žmonoms užduoda, kalba 
apie mokslo tek nikų ir tt., bet 
daugiau kaip čia pasakyta vis
ti ek neiškasa.

Savo tikrąją pavardę, sekre
tus apie tuos laikus, kada mer- 
■——   -—   i ■■1

Seni Žmonės Sako, Kad 
Daktaras Caldwell Neklydo

Pagrindinis gydimas ligų ne-1 
persimainė nuo to laiko, kaip Į 
Dr. Calchvell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan laxatyvo receptų, kurį jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mų aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin.

Tada gydymas konstipacijos, 
aitrumo, galvos skaudėjimo, 
protinio atbukimo, nevirškini
mo, surūgusių vidurių ir nega- 
liavimų, kurie pasidaro delei 
konstipacijos, susidėjo išimti
nai iš augalinių laxatyvių, žolių 
ir šaknų. Jie ir dabar tebėra 
pamatas Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin, kuris susideda iš senna 
ir kitų švelniai liuosuojančių 
žolių, sumaišytų su pepsinų.

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abclnai visų sveikatai. 
Ir kadangi ju£ galite gauti pa- 
sekmes švelniu ir saugiu būdu 
vartodami Dr. CaldwcH’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

Bonkos Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin išteks visai šeiminai ke
letą mėnesių ir visi gali jį var-

tai 
ma 
ne,

tik 2 metu ir 8 mėne-

Kaip Raulas apie save pa

ku ric ne-

Nifiht and Moming to kccp 
them Ctcan, Clear and Healthy 

VVrite for Frec “Eye Čare” 
ar *‘Eyc Beauty” Book

Mūrine C o., Dcpt. 11. S., 9 B. OhioSt.,Cbic»go

AT AGE 83
2^

toti. Jis yra geras kūdikiui, 
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dozoj, duodamoj su- 
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am- 
žiaus. Senesni žmonės ras jį 
ypač idealį. Visos aptiekos tu
ri dideles bonkas.

Išbandykite jį, kad pamatyti 
kaip daug Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin gali reikšti jums ir jū
siškiams.

ONIŲ
t) / JE V - " i' ’*■ 'išmaino kiekvieną dieną savo senąsias britvas

anl Nauju Gillette

Naujos Geležtės—Nereikia Šluostyti
Jo bendradarbiai, 

galėjo atsipeikėti ilgai, kuomet 
pamatė savo draugo fotografi
ją laikraščiuose, kad jis mirė ir 
kad jis nėra jis, bet jinai.

Raulas sakydavos, ikad yra 
gimęs Urugvajuje.

Policija, tokiu budu mano, 
kad jis naudojosi kokio nors 
Urugvajuje mirusio savo drau
go, tikro Raul Luis Suarez, me
trikais, sulyg kurių gavo Ar
gentinoje reikalingas popieras. 
Bet visuomenę ne popieros tiek 
daug interesuoja, kaip kad 
“Raulo” mokėjimai lošti vyro 
rolę per 25 metus amžiaus Ar
gentinoje. Jis mirė, o policijai 
yra begalės darbo rasti šios 
misterijos paslaptį. Spauda ne
atleidžia ir klausia policijos 
viršininko, ką jis naujo šiame 
sekrete surado?

Spaudos “chistes’;
Dabar ir rimčiausi laikraš

čiai ir žurnalai turi juokų sky-

RUOŠDAMI šią naują geležtę (blei- 
dą) ir britvą (saugųjį skustuvą), 
Gillette inžinieriai išklausinėjo 27,000 

žmonių, išegzaminavo dešimtis tūkstančių 
vartotų britvų.

Jie surado “britvos pešimo” priežastį, 
1 ad tai paeina nuo įdaužtų ir įlenktų kam
pų, pasidarančių britvai krintant. Tie įlen
kimai buvo užtektini, kad suardyti geležtės 
tiesumą, kad atimti saugumą iš skutimos.

( Gillette inžinieriai kad tai pataisyti, su
stiprino kiekvieną kampą naujosios britvos 
kepuraites stipriomis metalinėmis paspiro- 
mis. Tada jie iškirto visus keturius gelež
tės kampus taip kad ji nebėra laikoma 
kampuose kada kepuraitė ir apsauga susi- 

srakina. Dabar jeigu jums ir pasitaikytų 
numesti naująją Gillette jokios žalos nepa
daroma; geležtė išlaiko savo pilną tiesumą 
ir neprileidžia “pešimo.”

Naujoji geležtė yra padaryta iš specia
lia proceso plieno ir nepasiduoda rūdijimui. 
Kada pabaigiate skustis, tiktai nuplaukit po 
bėgančiu karštu vandeniu—gerai nukrėskite 
vandenį, ir padėkit ant lentynos išdžiūti. 
DideHfc laiko ir rankšluosčių sutaupinimas.

Beveik kiekvienoj sankrovoj jus galite 
gauti Naujų Gillette Britvų, 24K auksu plei- 
tuotų su viena nauja geležte ir sudėtą j 
gražių dėžutę, tiktai už vienų dolerį; taipgi 
naujas Gillette Geležtės naujame žaliame 
pakelyje, kuris kainuoja vieną dolerį už de
šimtį, ir penkiasdešimt centų už penkių ge
ležčių pakelį.

Nelaukite ilgiau, kad pasigerėti smagiau
siu skutimusi kokį jus kada nors turėjote 
savo gyvenime. Aplankykite savo pardavėją 
šiandie.

GILLETTE SAFETY RAZOR COMPANY, 
BOSTON, U. S. A.

Nauja Britva—Nėra Pešimo

Juozo Babravičiaus Koncertas 
Gegužio-May 11, 1930 

L’etuviu Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

S v. v.

j

NAUJA GILLETTE BRITVA, 24 k. auksu pleituota, 
gražioj dėžutėj, pilnai su Nauja Gillette sfr 4 Aft 
Geležte, KAINA ........................     M* ■ -UU

Kiti De Luxe modeliai $5.00 iki $75.00
Naujosios Gillette Geležtes 
naujame žaliame pakelyje
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Nepaprasta Istorija
taigų. Nori kalbėti su savo ge
ru draugu ir partijos nariu. 
Pirmininkas prašo jo mesti į 
šalį visus savo reikalus ir tuoj 
atvykti.

čia išėjo mažas nesusiprati
mas. Vietoj vieno draugo prie 
telefono pašaukė kitų. įstaigoj 
turbūt sumaišė pavardes. Tik 
prie telefono priėjo vienas ne-į 
partinis.

Partijos nario pavardė, rodo
si, buvo Miler, o nepartinio —. 
šviler. Bet tiek to su pavardė
mis. Mums svarbu čia pats 
faktas.

Ir štai paduoda tam neparti
niam švileriui telefonų, ir pa
sakoja jam visokius aukštus 
sovietiškus žodžius. Vadinasi, 
buk tiek geras ir atvažiuok va-

Medicinos Fondas pagerinti medžiaginiai “Medici
na”. Medicinos Fondas yra į- 
staiga, kuri 'apima visos lietu
vių tautos narių sveikatingumo 
reikalų—ir todėl į tų fondų pri
valo būti piliami ceiutai-doleriai 
kas kiek gali —per visos tau
tos narius. Visi kas tik jau
čias esąs' lietuvis — ar myli 
ir geidžia lietuvių tautai palai
mos,—nors ir svetimtautis bu
tų savo prigimime, žodžiu, Me
dicinos Fondas tai visu musu 
reikalas, ir mes visi, pirmiausia, 
lietuviai turime, subrusti ir pri
pildyti aruodų Medicinos Fon
do.

Tvėrėsi Lietuvos valstybė. 
Karo nuteriota pati viena nepa 
jėgė atsistoti ant kojų. Ir mes 
amerikiečiai su j udome-subruz- 
dome ir atėjome talkon. Kas 
aukaudamas savo laikų agita
cijai už Lietuvos valstybės pri
pažinimą; kas pirkdamas Lie
tuvos laisvės bonus, kas aukau
damas Lietuvos Raudon. Kry
žiui ir t.t.

turime ateiti pagelbon savo cen
tais.

Tad siųskime sveikindami 
“Medicina” laimingai sulaukus 
pirmo dešimtmečio savo gyva
vimo — dolęrj-kitų Medicinos 
Fondui sekančiu adresu:

“Medicinos Fondas”
D-ras Jonas Staugaitis, 

Mickevičiaus gatvė 11 a. b. 4.
Kaunas, Lithuania.

ronik
—garsus visame pasaulyje

Pinaūd’s

Ponia

žinoma lietuvė 
debiu- 
atgal,

DEL JSIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jfubrėžnną 
bu šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Ponia Bruchas j ra gerai 
operos žvaigždė, kurios operatinis 
tas buvo Šveicarijoje šeši metai 
kaipo “Mimi”, “La Boheme” operoj. Po to 
ji dainavo “Violetta”, “La Traviata” ope
roj ir daugeli kitų svarbių rolių, kurios 
laimėjo jai platų populiarumą. Ponia 
Bruchas studijavo pas daugelį garsių Eu
ropos ir Chieagos artistų ir balso moky
tojų ir. patapo mėgiama dainininkė Lietu
vių ' rateliuose kaip ir tarp kitų muzikos 
mylėtojų.

Shampoo
Palieka Jiihij * plauku r 
bllz.KaneliiR, HveikiiH ir 
ne per hhiihiih! Jiihij 
mėgiamoj Hankrovoj — 
arba rašykite dėl nemo
kamo eempelio | Pinaud, 
Dept. M., Eimt 21 
St., New York.

Sutartinai dirbant — nejau
čiamai nuveikiama didelis dar
bas. Mes lietuviai neturime mi- 
lionierių, neturime net didikų, 
turtuolių. Bet mes turime ne
mažai geros valios, gerų norų 
ir idealistų lietuvių, kurie ne- 
sumaterialėjo, neišmainė idealo 
ant dolerio! v

į tos' rųšies asmenis aš ir 
noriu atsišaukti. Ir su pagelba 
jų nuveikti milžiniškų kuRuri- 
nį darbų.

Sakau kultdrinj darbų, 1 e ga
liškų darbų. Darba, kuriuo 
gentkarčių-gentkartės didžiuo- 
sis ir džiaugsis, kad tarp lietu
vių gimė, įsikūnijo ir išbujojo 
toli-toli siekanitis kultūrinis 
darbas, vedantis prie laiminges
nio gyvenimo, šis ’ kultūrinis 
darbas, kurį pradėtų dirbti pla
tesniu maštabu su pasikviestais 
'talkininkais turės netolimoj at
eityj išduoti apčiuopiamus vai
sius.

Proga pasitaiko kaip tik pa- 
rankiauisa. Geresnės ir tikėtis 
negalima.

Štai gegužės mėnesy sukanka 
“Pirmas X-metis” mėnraščiui 
“Medicina”. Numeris V-tas bus

J^EŽINAU, kaip kituose mies-
1 tuose, o pas mus Petrogra

de, beparlyviškieji labai jau 
gerbiami.

Pas mus bepartyviškuosius 
labai saugoja, lepina ir dagi 
paveda jiems-įvairius atsako-! 
mingus partijos darbus.

Nežinau, kaip kituose mies
tuose, o pas mus nepartiniai 
net partijos narius valo; Kaip 
Dievų myliu!

Neseniai pas mus buvo vie
nas nepartinis, kuris per ilgą 
laiką pirmininkavo partijos na
rių valymo komitetui. Ir nieko. 

Tai atsitiko kaip tik tuo lai
ku, kada valė veterinarų — 
feldšerių mokyklų.

Tiesą sakant, jų labai jau 
skubiai valė. Iš vienos pusės, 
vyrukams reikia į stovyklų va- lyti ir taip toliau, 
žinoti, o iš kitos — valymas.

Tąsyk kai kurie ir sako:
—Prisieis turėti dvi komisi

jas. Tegul būna dvi komisijos ir kitus. Girdi, jokiu budu nesu- 
Tasyk darbas puantu! Kaip tai aš galiu valy

ti?
Kiti jam sako:
—Jeigu kviečia, tai reikia 

būtinai važiuoti. Gal toks pa^T<įleisita—jubiliejinis, 
tvarkymas išėjo, kad neparti
niai valytų.

Važiuokite su Ponu Dievu.
Na, musų švileris ar vvilde- 

ris nuvalė batus ir su skaudan
čia širdimi išvyko atsakomin- 
gas pareigas eiti.

Na, atvyksta. Kukliai pasi
sveikina. O jam 'krėslą pristu
mta, rašalo paduoda ir įvairius 
sovietiškus žodžius kalba.

Bukite, sako, tiek malonus ir 
apsiimkite pirmininkauti. Mes 
visi prašome.

Musų balandukas, žinoma, su 
rankomis kratosi. Girdi, kaip 
tai galima! Aš nedrįstu!

Nesikrimskite dėl manęs — 
aš ir taip pasėdėsiu. Ir bendrai 
kalbant, aš atsiprašau, ne tik 
pirmininku, ale aš, sako, pir
miau niekuomet ir jusų susi
rinkimuose nesu buvęs. Nejuo
kinkite manęs.

Na, į jį pažiurėjo, — girdi, 
pavargęs draugas, todėl ir kra
tosi. Ir nieko nelaukdami pra
dėjo valyti.

Ir reikia pasakyti, kad prieš 
tai buvo visai nesuprantama 
situacija.

Pirmasis pirmininkas pui
kiausia pažino tų nepartinį. Jis 
su juo pasisveikino, pavaišino 
papirosu ir visai neatkreipė dė
mesio į tą keistą reiškinį.

Ir štai, nežinau kaip kituose 
miestuose, bet pas mus Petro
grade, nepartinis draugas atsi
sėdo prie stalo ir prasidėjo va
lymas.

Pusantros valandos tęsėsi 
valymas. Tik štai pasirodo tik
rasis partijos narys ir visas 
dalykas, žinoma, paaiškėja.

Čia atsikelia nuo garbingos 
savo vietos nepartinis draugas, 
ir labai 
kalingų

—Iki 
eisiu.

Dabar tą valymų pripažino 
nelegaliu. Ir mes su tuo pil
niausia sutinkame. Nors mums 
ir gaila tų, kuriuos valė.

Siunčiame pasveikinimą ne
partiniam draugui.

Vertė K.

Iš pradžių švileris labai jau 
išsigando ir pradėjo visomis 
keturiomis kratytis ir siūlyti

Valena

du pirmininkai 
eis daug sparčiau.

Ir tada, žinoma, suorganiza
vo antrų komisijų. Visas kab
liukas tik dėl pirmininko.

Tada pirmas ^pirmininkas, 
vienas žinomas draugas, bėga 
prie telefono ir šaukia viena įs-

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTI

Kai 
galvų, 
kvėpavimų įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dienų. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipacija, viduriavimų ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

kūdikis pagauna šaltį į 
jus galite palengvinti jo

Chicagros Lietuviams
Del tamstų pačių 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 įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už- 
pirke pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio su Gramafonais — visus 
parduodame net už pusdykį.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSVVICK 
SPARTON — 

BREMER
MAJESTIC ir kitokių Radio.
Dykai mechanikas per du metus. 
Tiubas mainom cielus metus. 
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite - 
cielus metus.

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

nedėliomis.

— HOWARD 
FADA —
— TULLEY

Mokėkit net per

General

3856 Archer Avenue 
prie Rockwell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant 'Magna-Screen

“The Sky Hawk”
dalyvaujant

JOHN GARRICK. HELEN 
CHANDLER

, Taipri
Vitaphone Vodevilio Aktai

kukliai be jokių berei- 
žodžių pasišalina.
pasimatymo, sako, aš

Class Health institute
65 Eut Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA. 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy- 

i, kuris išima kūno nuodus su 
Tai yra vienatinė

šis
mas
pat šaknimis.
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

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

Kad “Medicina” galėtų tapti 
nemirtina, ir tolesniai neilstan
tis butų sargas ir kelvedis 
žmonių sveikatos, reikia “Me
dicinų” pastatyti ant tvirto me
džiaginio pamato.

Intelektualinių spėkų “Mede- 
cina” turi pakankamai. Trūksta 
:ik pinigų. Reikia visas me
džiagines jėgas kruVon sutrauk- 
ti. Tam tikslui yra 
aruodas po vardu 
fondas.

Medicinos Fondas
siaura-apribota įstaiga vien tik

padarytas
Medicinos

nėra tai

šiandien turime Lietuvos 
valstybę; bet nemanyk lietuvi, 
kad tavo pareiga čia jau pasi
baigė. Anaiptol ne!— Rekons
trukcijos darbai eina pilnu į- 
tempimu, ir mes privalome ir 
turime pagelbėti valstybei ir 
jos piliečiams tvirtai ant kojų 
atsistoti. Lietuvos piliečio 
sveikata, jo veiklumas svar
biausiai, nes tai nulemia jo bū
tybę.

Gyventi ir būti laisvu ir lai
mingu—ar žūti carguose, skur
de ir nedatekliuje.

Liga-negalė šiandien daugiau 
siai vargina Lietuvos piliečius. 
Nėra iškur pasemti žinių, kad 
pasimokinus sveikai gyventi. 
Nėra pinigų, kad plačiai pa
skleisti butų galima tas reika
lingiausias pamatines’ žinias — 
apie sveikatų.

Čia mes Amerikos lietuviai

Lietuvė Operos Žvaigždė Pasirinko
American Family Flakes dėl Jų Saugumo

LIETUVIŲ BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA §1 BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

“Keliaudama užsieny, aš prisirinkau daugel; labai gra
žių Lietuvos rankdarbių. Aš tuos dalykėlius labai bran
ginu ir skaitau jų skalbimų didžiausios svarbos dalyku. 
Aš neleidžiu kad kas kita butų vartojama, apart Ame
rican Family Flakes, kadangi aš žinau, kad tai yra 
tyriausias, saugiausias muilas, kokį galima gauti. Li
niniai daiktai pasilieka minkšti, nėriniai švelnučiai ir 
šilkai skaistus, kaip nauji. Mes musų šeimynoje sura
dome, kad drabužiai ilgiau dėvisi, jei juos plaunama 
burbuliuotose American Family Flakes putose — ir kad 
ypač šilkinės kojinės daug ilgiau išlaiko tą malonią nau
jumo išvaizdą, negu kad plaunant su paprastu muilu.”

(Pasirašo), Valeria Bruchas
American Family Flakes teisingai užsipelnė savo re

putaciją, kaipo saugiausios skalbimui kiekvieno švel
naus dalykėlio. Smulkiai supleskuotas šis tyras muilas 
tuojas pavirsta į švelnutes, gerai valančias putas — pa
šalina kiekvieną nešvarumo žymę ir išsiplauną greitai 
ir pilnai. Spalvos pasilieka skaisčios ir audeklai išlaiko 
savo pirmykštj malonųjį audinį.

Tūkstančiai šeimynų po visą šalį vartoja American 
Family Flakes, kadangi jos tikru bandymu surado, kad 
jos sutaupina laiką, pinigus ir energiją. Laikomos ant 
patogios lentynos virtuvėje, jos padaro kiekvieną muilo 
ir vandens darbą lengvesnį. Pabandykit pabarstyti ke
letą šių Flakes j jūsų mazgojimo indą, kada jus plauna
te savo mėgiamus farforus, stiklus ir sidabrinius daiktus. 
Vartokite jas dėl valymo parceliano ir malevotų medžio 
darbų — žodžiu sakant,
vartoti tyrą, veikmingą muilą. Jus greitai surasite prie

žastį jų ištvermingo populiarumo na-
I 9 muose, kur reikalaujama geriausio šei- 

j mininkystės muilo.
WHITE Pas viaus Padavėjus 3 Nemažo Didumo

Chicagos Aukso 
Pakrantės Turtin
giausios Moterys

— daugelis jų gyvena seka- • 
mais adresais, atiduoda pir
menybę American Family 
Flakes:

209 Lake Shore Drive
1200 Lake Shore Drive
1550 N. State Paikway
999 Lake Shore Drive

Šilkinių Kojinių Didumo, 10c 
Populiaraus Didumo, 25c 
Ir dar Didesnio Didumo.

Pakeliuose

visur, kur tik reikalinga yra

American Family Flakes
Greitai Tirpstantis Tyras Muilas — Putos, Kurios Laikose.

Pirkite Sau Laivakortes By Ad Carter >
-.įTrir--•-fci ui'M

- It’t Never Been Explained.
•-irti.......................................   ' i ■ i 11 i

V

GARSINKITES “NAUJIENOSE

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

CHICAGO, ILL.

jūsų kelionei i savo tėvynę šį pavasarį ar vasa
rų. Jus galite pirkti kelionę tiesiai į Klaipėdą 

per šį bankų
Mes atstovaujame visas laivų kompanijas. Nė

ra extra mokesties už musų patarnavimų.
Pirkite musų Travelers Cheąues, kad kelionėje 

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

6 iki 8 v. v.

CENTRArtfi^BANK
ATRUST COMPANY 

1110 West 351h Street
A State Bank. ♦ • '• • AClearlnpHouseBank

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

YUH KN0W MUSH t CAKT 
JUNNER5TAN’ VJgĄT’S NKE 
' ABOUT tlOLLY JONĖS L$Hfe*S 

got FRECKLES N'RE O. 
H AIR N’STILL l'M.lH 
kO VE v/ITH HĘR - N'l’M 
JUS’A SArVE A S 'GAGED 
TO HE R. KIN TOU 
EYPkAIN ‘fcOUT HER?

I xnow jus' Wow yuh feel 
CAUSE t THP SAtne
PlCkLE - ’HEMBER I WUXJN 
KOVE VHTH SOZJE

l GOT CROSS EYE5 AlNT

SMFLAHMEP FFR W OAO SAYS 
HE NEVE.R H ET A ^AN VVHAT 
COUt-D UNNERSTAN* A wqman>
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PENKIŲ SU PUSE DIENŲ SAVAITĖ

New Yorko legislatura priėmė du įstatymu, apri
bojančiu darbo laiką moterims darbininkėms. Vienas 
Įstatymas nustato penkių su puse dienų darbo savaitę 
moterims darbininkėms prekybos įmonėse, antras — 
tokią pat darbo savaitę moterims pramonėje. Tuo įs
tatymu einant, vadinasi, New Yorko departamentinė- 
se krautuvėse (taip pat ir fabrikuose) moters dirbs 
šeštadieniais tik pusę dienos, arba, jeigu kurios dirbs 
ištisą dieną šeštadienį, tai turės pusdienį pasilsio kurią 
nors kitą dieną savaitėje.

Nežiūrint departamentinių krautuvių savininkų 
protestų, gubernatorius tuodu įstatymu pasirašė.

Neseniai New Yorko valstija įvedė senatvės pen
sijas. Ta valstija, žodžiu, daro šiokį tokį progresą so- 
cialės įstatymdavybės srityje. Pasirodo, visgi ne be 
reikalo New Yorke veikė per ilgus metus socialistai. 
Jei socialistai nebūtų vedę agitacijos už darbininkų ap- 
draudos įstatymus, tai tų pažangos žinksnių legislatu
ra nebūtų padariusi.

dustriją, tinka, be abejonės, ir .kitoms pramonės ša
koms. Vadinasi, iš tiesų pasirodo, k^id vaistas nuo to 
'pramonės krizio, kurį Anglija kenčia nuo pat didžiojo 
karo laikų, yra racionalizacija.

v Racionalizuota pramonė sumuša kompeticijoje at
silikusią, neracionaliai sutvarkytą pramonę, užkariau
ja didesnę rinką, taigi — parūpina daugiau darbo savo 
darbininkams. Vadinasi, kol yra kompeticija (konku
rencija, varžytinės) tarp atskirų vienos šalies pramo
nininkų ir tarp atskirų šalių pramonių, tol pramonės 
racionalizacija yra būtinas, neišvengiamas dalykas ko
voje su nedarbu.

Tai yra taip aiški tiesa,’ kad štai matome, jogei net 
ir komunistiška Rusija visomis jėgomis stengiasi įvy
kinti pramonės racionalizaciją). Garsus bolševikų" “penk
mečio planas” yra niekas kita, kaip milžiniškas racio
nalizacijos planas. Ar tam planui Rusijoje yra pribren
dusios sąlygos ir ar jisai yra tikslingai vykdomas, tai 
— kitas klausimas ir mes čia apie tai nekalbėsime.

Bet jeigu racionalizacija ir yra neišvengiamas 
įrankis kovoje su nedarbu, tai ji toli gražu nėra tobu
las įrankis. Visų pirma, racionalizaciją vykinant, atsi
randa vadinamas “technologiškas nedarbas”, t. y. ne
tenka darbo daugelis žmonių, kurie pasidaro “bereika
lingi” fabrike, įvedus jame geresnius gamybos meto
dus arba mašinas. Šitais išmestais į gatvę darbininkais 
turi kas nors rūpintis, iki įmonė išsiplės ir galės juos 
vėl priimti į darbą.

Antra, juo labiau racionalizuoja savo įmones kapi
talistai kiekvienoje šalyje ir juo labiau racionalizuojasi 
visų šąlių pramonės, tuo didesnis darosi pavojus, kad 
pasaulio rinkos bus užverstos prekėmis ir darbai turės 
sustoti dėl įrekių perviršio.

Taigi racionalizacija, naikindama vieną nelaimę, 
gimdo naujas nelaimes. Kaip jas pašalinti?

Jų nepašalins vieni kapitalistai,^kadangi vyriausias 
kapitalistų tikslas galų gale yra Tas nelaimes 
gali pašalinti tiktai visa visuomenė?

Pramonės tobulinimo, vadinasi, nepakanka. Rei
kia dar, kad ji butų kontroliuojama visuomenės.

Andrejs U pi te

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Einils Skujenieks

MUSSOLINI GINKLUOJASI

Italijos fašistų valdžia tik-ką nutarė statyti šie
met 39 naujus karo laivus, kuriems bus išleista $31,- 
200,000. Ji sakosi norinti susilyginti karo laivynų at
žvilgiu su Francija. Bet Francija tokios “lygybės” ne
pripažįsta, nes ji mano turinti “teisę”, kaipo didesnė 
valstybė, laikyti ir didesnį laivyną. Italijos laivyno di
dinimas todėl skatins ir Franci ją labiau ginkluotis ju
rose. Eis tuo budu ginklavimosi lenktynės.

Jų nebūtų, jeigu Mussolini negautų pinigų. Italijos 
iždo stovis prastas. Jisai seniai butų subankrotavęs, 
jeigu Amerikos bankai nebūtų paskolinę fašistams mil
žiniškas sumas pinigų.

Mussolini turbut tikisi gauti Amerikoje ir daugiau 
paskolų.

Kuomet prezidentas Hooveris kalba apie pasaulio 
nusiginklavimą, tai Amerikos bankinis kapitalas pade
da pasauliui ginkluotis.

NEDARBAS IR RACIONALIZACIJA

Apžvalga
VIS PUČIA I MASKVOS DŪDĄ

Anglijos darbo rusinimo ministeris, J. H. Thomas, 
pareiškė viešoje prakalboje Glasgowe, Škotijoje, kad 
vienintelis tikras kelias Britanija^ nusikratyti nedarbu, 
tai — pramonės reorganizacija ir racionalizacijai Bri
tanijos pramonė turinti būt padaryta produktingesnė, 
našesnė, idant kraštas galėtų atsigauti ekonomiškai.

Tai skamba keistai. Argi Amerika, pavyzdžiui, ne
žino iš savo patyrimo, kad pramonės racionalizavimas 
gimdo nedarbą? Juk kuomet darbas dirbtuvėje yra taip 
sutvarkomas, kad mažesnis skaičius darbininkų paga
mina tiek pat arba dar daugiau prekių, tai tūla dalis 
darbininkų pasidaro atliekama ir dirbtuvės savininkas 
juos atleidžia. Taipjau darbininkai netenka uždarbio, 
kuomet dirbtuvėse įvedama naujos, pagerintos) mašinos.

O tuo tarpu ministeris Thomas tvirtina, kad racio
nalizacija, t. y. tinkamesnis darbo sutvarkymas dirb
tuvėse ir aprūpinimas jų geresnėmis mašinomis, paša
linsianti nedarbą! Kaip tai gali būti?

Bet pažiūrėkime, kaip jisai savo mintį paaiškina. 
Per pereituosius metus, sako jisai, visame pasaulyje 
buvo pagaminta pusseptinto miliono automobilių; iš to 
skaičiaus pusšešto miliono pagamino Amerika, o Di
džioji Britanija, kuri turi daugiau automobilių kompa
nijų, negu Jungtinės Valstijos, pagamino tik 211,000. 
Britanijos kolonijos ir dominijos, išskiriant Kanadą, 
importavo tris kartus daugiau automobilių, negu jų 
buvo padirbta Didžiojoję Britanijoje.

Šis pavyzdys visai aiškiai rodo, kad “racionalizuo
ta” (moksliškai sutvarkyta) Amerikos automobilių in
dustrija muša Britanijos nesusitvarkiusią industriją 
net pačioje Britanijoje. Kodėl? Todėl, kad Amerikos 
pramonininkai pigiau pagamina automobilius, negu 
britai.

Taigi, jei anglai nori atsilaikyti šitoje industrijoje 
prieš Ameriką, jiems nėra kitokios išeities, kaip tik su
tvarkyti savo automobilių dirbtuves taip pat gerai, ar
ba dar geriau, kaip kad yra sutvarkę Amerikos pramo
nininkai. Ir tas, kas čia pasakyta apie automobilių in-

Rubsiiuivių organo “Darbo” 
redaktorius paskutiniam to laik
raščio numeryje, kalbėdamas 
apie 1-ąją Gegužės, sako:

“Ištiktųjų, tai vien tik Ru
sijoj šiandien darbininkai 
laisvai (? “N.” Red.) mini 
Gegužinę šventę, o visam pa
sauly liejasi darbininkų 
kraujias (? “N.” Red.).” 
ari——i11

Ir taip tu man nesisarmatyk 
per akis netiesą rašyti! Juk p. 
Jankauskas-lenkins žino gerai, 
kad Rusijoje darbininkai turi 
mažiau laisvės, negu 'beveik vi
sose kiltose šalyse,

Tegu, sakysime, butų paban
dę socialdemokratai arba so
cialistai revoliucionieriai Rusi
joje surengti savo atskirą nuo 
valdančios partijos gegužinę de
monstraciją*—įkas butų atsiti
kę. Apmotų ir mašininių ko- 
nuolių šoviniais butų tokius de
monstrantus pavaišinusi sovie
tų valdžia!

%
Kad ir Jenkinsą Amerikos 

stalincai išmetė iš partijos, bet 
dar jisai vis jiems (laižosi —ma
tyt, tikėdamasis vėl atgauti jų 
malonę.

VĖL CHVOSTIZMO LIGA

Pernai metais žmones turėjo 
skanaus 'juoko, kad Maskvos 
diktatoriai atsiuntė; griežtą į- 
saikymą Amerikos komunistų 
partijiaii gydytis 'nuo “chvos
tizmo” (lietuviškai sakant, 
“uodegizmo”).

Atrodo tečiaus, kad nuo tos 
ligos jie dar iki šiol neišsigydė. 
O gal jie atkrito į ją iš naujo? 
Nes “Laisvėje” tūlas komisarė- 
is, pasirašąs kaipo Dimas Be
namis, atidengia plačiai prapli- 
usią chvostizmo ligą visoje 

koan-padijoje. Jisai paduoda 
šitokių faktų:

“Vienoj amatinėj unijoj 
esantiems komunistams par
tija įsako (! “N.” Red.) per 
kelius sykius stovėt tam tik
rais klausimais už partijos 
nustatytą liniją, 'tai tie ko
munistais spjovė ant viso tę. 
Jie ne tik nebandė aiškinti 
darbiuinkaims (kaip kad ko
munistai turėtų daryt), kad 
pravedimas tokio tarimo ne

tik naudingas darbininkams, 
bet uždlavimas smūgio tos 
unijos vadsims (matote, ko 
komunistai siekia unijose?— 
“N.” Red.), kurie galutinai 
pardavė darbdaviams jų rei
kštus. Tie ‘daug'žinanti’ ko
mu nis tai susišaukė savo pri
tarėjus ir šiaip jiems pareiš
kė: ‘Komunistų partija įsakė 
mums taip ir taip stovėt uni
jos mitinge, 'bet jus, kaipo 
komunistų simpatizatoriai ir 
geri bolševikai, turite tą klau
simą) išspręst ir kaip nutarsi
te taip ir darysime.’ Tai ve, 
kaip 'tūli komunistai suprato 
partijas, vadovybę. Toks elgi
masis veda prie to, kad ne 
partija miniafc veda, o minios 
veda partiją, čia jau bus 
niekas kitas, kaip uodegavi- 
mas. Jeigu toksai; atsitikimas 
•butų tik vienoj organizacijoj 
tai ne taip jau didelis pavo
jus butų, bet mes žinome, 
kad taip yra beveik visur.”
Vadinasi, beveik^ visur komu

nistai “uodegiuja”!
Tokio žodžio ‘‘uodega v imas” 

lietuvių kalboje nėra. Lietu
viai sako “šunuodegis”, ir iš ši
to žodžio kai kada padaroma 
“šunuodegaut” ir “šunuodega
vimas”.

Gal “uodegavimas” ir yra 
tas pat, kas “šunuodegavimas?”

Jei prisižiurę!, kaip komu
nistų (agitatoriai aklai pildo 
kiekvieną, kad ir kvailiausią, 
savo Maskvos dėdžių įsakymą, 
lai čia, iš tiesų, bus kas nors 
labai panašaus į šunuodegavi
mą, v

Partijos lyderiai tečiaus yra 
nepatenkinti, kad jų pasekėjai 
“uodegauja”, bet nėra pakan
kamai! geri šunuodegiai.

“ŽAIZDRO” 2 NUM.

Gavome antrą “žaizdro” nu
merį. Tą laikraštį leidžia Lie
tuvos socialistinė jaunuomene.

Antralm numeryj yra jdmus 
aprašymas trečiojo Pabaltijo 
socialistų studentų kongreso, 
taip pat Stepono Kairio atsimi
nimai apie socialistinę lietuvių 
studentiją prieškari n ralis laikais, 
gimtas straipsnis apie gamtos 
mokslų materializmą ir istorinį 
materializmą, ir 1.1.

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

(Tąsa)
“Tuo aš esu — mažiausiai 

tokiu pat mastu, kaip Tamsta, 
kaip ponas Sudrabs, kaip poJ 
nas Nelke. Bet tiesiog dėlto ir 
aš siakau: tegu jie ateina! Kai
lio patriotas ir “'rautos širdies 
Balso” medžiaginės pusės ve
dėjais aš žinau vieną. Musų tau* 
tinio sipauzdinto žodžio bujd- 
jimas galimas tik tada, kai 
mes turėsime plačią ir pigią 
popierių rinką. Kad mes ne
priklausom kokiai nors vienai 
siaurai pramonininkų grupei, 
kuri daboja daugiau savo, o 
ne visuomeniškus interesus.”

“Tamąta — leisk pastebėti 
— turi keistą logiką. Ar-gi jus, 
laikraščių ir knygų leidėjai, 
nesate viena šiauria, grupė? Ko
dėl gi jųsiškiai in terasa i supuo
la su visuomenės interesai?, o 
mūsiškiai ne? 'Leisk, leisk, — 
aš žinau ką Tamsta nori sa
kyti. (Liaudies švietimas, spaus
dintas žodis' ir visuotinas ger
būvis... Tą jau mes ne kartą 
esame girdėję. Bet jei mes sa
vo fabrike duodame darbą pus- 
antrai tūstančiai latvių dar
bininkų, duodam jiems nemo
kamus butus, nemokamą mo
kyklą — ar tai ne tautos ger
būvio kėlimas? Prašau, ponai!”

“Bet -meistrai jums iš Vo
kietijos! Latvių darbininkui jus 
duodate įtik tą juodą darbą. 
Datbo ministerija visuomet tu
ri kištis, kad likviduotų kon
fliktus. Trys kclvirtdaliai jūsų 
akcijų vokiečių rankose...”

Stengeis pastūmėjo akinius 
aukščiui į kaklą. Piktomis aki
mis jis žvalgėsi pro apatinį 
kraštą. »

“Tai visi prieškariniai, seni 
aikcionieiriai ir Latvijos pilie
čiai. Tamsta iglbejoji jų loja
lumu? Tamsta nori, kad jie 
pamestų savo įdėlius, savo ka
pitalą?, 'lai butų' sabotažas ir 
prasi kalbinius prieš valstybę. 
Kaip tai išaiškinti: mes visą 
laiką, galvojame ir protaujame, 
kaip čia pritraukus užsienio ka
pitalus tėvynes pramones at
naujinimui, o savo krašto ka
pitalui statome . įvairias klin
tys. O apie užsienio .meistrus 
Tamsta geriau nekalbėk. Po- 
pierio gaminimo technika Tam
stai toki pat svetima, kaip tiems 
iš darbo ministerijos. Kuragi 
mes čia vietoje gausime tuos 
specialistus? Įdėk Tamsta ten 
kokį Anei airba Brencį, ir pa
žiūrėk, ar po savaites ruks nors 
vienas kaminas!”

“Tamsta nori pasakyti, kad 
musų Ancis ir Brcncis linkta 
lik laivų krovimui ir anglių 
knįsimui. Nieko sauį gera ate
stacija iš savųjų žmonių pu
sės. Bet aš jį pažįstu, tą Anėj 
ir įBrencį. Leisk tik Tamsia jį 
j daubą, leisk jam išmokti, tuo
met Tamsia pamatysi. Jis iš 
konkuruos kiekvieną svetim
šalį.”

“Leisk jam, leisk jam iš
mokti, ir pasakyk mums irgi, 
kaip Tamsia lai padarysi. Dėk 
Tamsia prie mašinų £rba prie 
mišinio tą, kuris per visą am
žių krovęs laivus ir knįsęs an
glis — .išmoks! Mokinius nu- 
darbinti negalima. Tai reiškia, 
neleidžiama ir mokinti.”

šusteris lyg (nusileido.
“Ar tai gali būti? kaip tai 

galima?”
Stengeis įžūliai nusijuokė.
“Kam Tamsta manęs klau

si? Paklausk tų ponų iš so
čia lės jstatymdavystės ir dar
bo apsaugos... Deja, liek toli 
mes jau esame nužengę. Visai 
Europai užėjome už akių su 
savo revoliucijomis. Be svetim
šalių mes savo tautinės pramo
nėj negalime išlaikyti.”

Škerbclis tokiems dalykams 
buvo ausylas, kur buvęs, kur 
ne, ir jis įsimaišė.'

“O tai tęsis, kol mes nebu
sime atsikratę socialistų dema
gogijos...”

Bet š’'a tema šįkart niekas f 

nesijdomavo. Kiekvienam rūpė
jo tik dalyko biznio pusė.

Knygininkas Sudrabs buvo 
-dTtdeltf i draugingųlj ų valstybių

ses, per gaivias žimėdamas į 
Ro-hcrtą Neikę, s-k verties i artyn 
) Ūkininko Draugo” pieninin
kystės skyriaus vedėjas ir 
“žemvaldžio” sankrovos trety
sis direktorius Drciblats. Užy 
jo matėsi karštuolis parlamen
to (atstovas Gulbė.

(Bus daugiau)

ekonominės ir politinės sąjun
gos šalininku. Bet Berihonto 
avanturos metu jis kokiu tai 
budu buvo įsigyvenęs gerą kie
kį spaustuvės popicrio. Dabar 
jis leido sensacingus, pigius ro
manus sąsiuviniuose ir gerokai 
uždirbdavo. Tai visai nebuvo 
jo interesuose, kad ir kili lei
dėjai gautų pigaus popicrio. Jis 
kalbėjo lėtai, apgalvodamas, ir 
voliodamas auksinį laikrodžio 
retežėlį baltąja liemene.

“Su suomiais 'turime palai
kyti draugingus santykius... 
bendrai... Mes turime (bendrą 
priešą rytuose. Po vieną jis muš 
sues, kad nei kauliuko nebe
liks. Glaudžiausi militarinė są
junga tiesiog būtina. Bet eko
nominiuose 'klausimuose... ben
drai... ir šiame reikale atski
rai, musų interesai skiriasi. 
Mes negalime daleisti, kad už
sienio konkurencija užgniauž
tų musų dar taip Vargingą pra
monę. Kad didįysai užsienio ka- 
Ipitalias prarytų musų tautinių 
biznierių liesąją karvutę... Apie 
įvožiamųjų muitų panaikinimą 
šiuo tarpu ir kalbos negali bū
ti. Tiesiog atbulai! Mes turimo 
pastatyti tvirtą apsaugos mui
tų tvorą, visomis jėgomis kel
ti savosios pramonės klestėji
mą.”

Žvilgančiu veidu Štengels su
plojo delnais. Akiniai nuslįdo 
paprastojon vieton.

“Bravo, bravo... ponas! Tai 
buvo išmintingas žodis! Kad 
musų valdžios atstovai tai vi
suomet turėtų omenyje!”

Tai buvo taikoma į finansų 
ministerijos valdininką Žiedinį, 
kurs nors stovėjo lyg šaltai 
ųusigręžęs, bet girdėjov kiekvie
ną (lispuilo žodį. Dabar jau nie
ko nebeliko. Jis atgręžė giliai 
^šimilntingą, ironiškai besišypt- 
santį finansisto veidą.

šusteris, nugalėtas, atsikrei
pė į savo laikraščio redakto
rių.

“Pone Nelke... ^tamstos nuo
mone ?”
' Bobetflas Nelke visgi prisi
minė, kad “Tautos Širdies Bal
sas” kiekviename numeryje 
spausdina to palies šusterio ir 
žiedinio straipsnius apie pro
tekcijų, subsidijų ir avansų si
stemos būtinumą tėvynės pre
kyboje ir pramonėje. Bet čia 
buvo kita situacija. Kaip jam 
stoti prieš savo kolegos pažiū
ras ir savo laikraščio intere
sus? Jis užkabino nykštį už 
frako apykaklės.

“Gerbiamieji... Popieris — tai 
viisiai atskiras dalykas... Be po- 
pierio nėra tautos nei tautinės 
kultūros. Popieryje gludi visos 
kultūrines ir dvasinės galimy
bės. Užtat musų lozungas — 
laisvą kelią popieriui! žodžiu 
sakant, laisvą kelią Suomijos 
poj>icirhi*i!”

Grupė augo. Nuo sienos pu

JIS JAUČIAS KAIP < 
20 METŲ VAIKINAS 

“Altoona, Pa., April 14. —J^su 74 
metų amžiaus, bet Trincrio Kartusis 
Vynas padare mane 20 metu\vaiki- 
nų. Aš nc^adhu tokio vaTstonei Vo
kieti ioi. nei šioj šaly. John J.ohmer”.

TIUNERIO KARTUS VYNAS 
yra~ puikus vidurių tonikas. Juo 
greit pašalinsi^ apetito stoką, sukie
tėjimų, galvos skaudėjimą nemiegą 
ir panašius vidurių trubelius. Ban
dyk ji šiandie! Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 š< Ashland Avė., Chicago, 111.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Te prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nauja Buveine
DE SOTO 6 ir 8

Pardavimas ir Patarnavimas 
taipgi

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

sutaisomi ir uždedami
Gage Park Motor 

Sales
5625-27 So. Western Avė.

Prospect 5G69
V——

‘ Išbandyk
Buick ir Marąuette

Pirm negų/nusipirksi 
Autdmobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

------------- ... ,.------------- -—

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

PStnyčioj ir Subaloj,- 
Gegužės 2 ir 3

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“The Giri Said No”
Labai juokingas veikalas

dalyvaujant
WM. DAINES

laiogi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedijoj 

“Bulis and Bears”
Kalbančios iinios.
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i IsjU. ' ‘ ‘'T Z H■ Nelaikykite neapdraustą savo turtą. =

J NAUJIENOS jums patarnaus apdrau- g
■ dime namus nuo ugnies. •> ■
S Z ' 0
g Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir g

kitokiu nuostoliu.m ss

Rakandus ir visokį kitokį turtą.
■M .z.. :
■a s?

g Taipgi gyvastį. |j

■ NAUJIENOS turi geriausių apdrau- g
g dos komapnijų agentūrą ir duoda greitą g
g ir teisingą patarnavimą. ■
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Milionų amerikiečių stropumas pasi
rinkime yra padaręs tai, kad Blue Rib- 
bon Malt yra Amerikoje Daugiausia

/'"■.............. ■.......................... — .......................................

Sveikatos DalyKai
Parduodamas. Vienoda kokybe (visuo
met tokis pat) yra priežastis jo viską

Pasiklausykit Blue Ribbon Malt 
Sport Report. Kas vakarą, 6:30 v., 
Daylight Saving Time, iš WMAQ 
Stoties, Chicago.

- Pasiutimo liga
Rašo Dr. A. J. Karalius

Pasiutimo ligą medicina vadi
na hydrofobija. Pasiutimo liga 
dažniausia serga šunes, bet liga 
limpa kitiems gyvūnams (net ir 
paukščiams) ir net žmonėms. 
Jei pasiutęs šuo žmogui įkanda, 
tai ir žmogus serga. Poi įkan
dimo liga pasireiškia už kelių 
savaičių arba net ir už kelių 
mėnesių. Juo žaizda arčiau 
smagenų (veido žaizda) ir juo 
gilesnė, juo greičiaus pasirodo 
pirmutiniai, ženklai.

Nors pasiutimo liga visuomet, 
taip sakant, musų tarpe gyve
na, bet vasarą paprastai dau- 
giaus susirgimų, nes yra dau- 
giaus' progų susitikti su šuni
mis. Šunes ir sudaro hydrofo- 
bijos šaltini. Kartais pasiutęs 
žmogus įkanda žmogų ir apkre- 
čia, bet musų laikuose maža to
kių atsitikimų užeiname.

Seiliaus beveik visi pasiutusių 
šunų įkąsti žmonės mirdavo, bet 
dabar turime Pasteuro čiepų, 
kurie laiku pavartoti beveik vi
suomet ligos perus sunaikina.

Čikagos Sveikatos departa
mentas praneša štai ką: bėgyje 
1828-1929 m. Čikagos mieste 
šunes įkando 14,361 žmogų. Rei
kėjo pavartoti Pasteuro čiepus 
1,780—reiškia, tiek žmonių bu
vo įkasta pasiutusių šunų, šia
me periode Čikagoje, mirė nuo 
hidrofobijos 12 žmonių.

Užtai sveikatos departamen
tas ir duoda sekamų patarimų: 
kiekvienas žmogus, jei jam šuo 
įkando, turi kuogreičiausia eiti 
pas daktarą, kuris žaizdą išva
lys ir, jei reikės, Pasteuro čie
pų įleis. Kiekvieną šunį, kuris 
įkanda žmogui, reikia sugauti 
ir sveikatos departamentui pri
statyti ištyrimui. Labai blogas' 
paprotys erzinti svetimus šunis.

Vėžio liga plinta
Rašo Dr. A. Montvidas

VYRAI IR MOTERYS
Bukit Gražiai Apsirengę

Mes siuvam siutus ir kautus vyrams: 
puikiai, stipriai, iš įgeriausio ir naujau
sio materiolo pigiomis kainomis. Taipgi 
parduodam vyrams gatavai pasiutus rū
bus pigiai.

Dabar taipgi .siuvam dreses ir kautus 
moterims naujausių stylių. Musų kostu- 
meriai visuomet yra užganėdinti.

Taipgi valome, prosiname ir taisome
F. MICKAS visokius rubus greitai ir atsakančiai. 

Malonėkite atsilankyti pas mus, tikriname, kad busite 
užganėdinti musų patarnavimu.

F. MICKAS
4146 Archer Avenue

Tel. Lafayette 0057

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
T

Dideliu Laivu

Oscarll
OSCAR II laivas yra 

didelis ir pasieks 
KLAIPĖDĄ 

( 

be jokio persėdimo.

j NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon j
1 Gegužio 24 dieną |

g Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
££ prie laivo.

Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma- 
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.

w Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

N/\ UJ EIST V ofisas atdaras kasdienfį iki 8 vai. vakaro

I NAUJIENOS
| 1739 So. Haisted St., Chicago, III.

Kuomet netoli visos kitos li
gos mažėja, vėžio, liga patrigu
bėjo. 1900 m. Chicagoj nuo jos 
mirė 986 žmonės, o 1928 m. 
mirčių jau buvo 3500. Tiesa, 
gyventojų skaitlius (tame laiko- 
tarpyj padvigubėjo ir galima 
buvo laukti 1972 mirčių, vie
nok įvyko visu 1528 daugiau. 
Iš kiekvieno 100.000 gyventojų 
1900 m. mirė 112 žmonių am
žiuj nuo 40 iki 49 metų. 1928 
m. jau mirė 155. Amžiuj nuo 
50 iki 59 metų iš kiekvieno 
100,000 mirė 1900 metuose 260;

| o 1928 m. 359. Amžiuj nuo 60 
iki 69 metų 1900 m. mirė 634, 
o 1928 m. jau 820 iš kiekvieno 
100,000 gyventojų. Iš tokio 
pat skaitliaus gyventojų 1900 
m. mine 774, o 1928 m. 1,383 
senukai tarp 70 ir 79 metų am
žiaus.

Serga ir miršta nuo vėžio li
gos ir jaunesni žmonės, vienok 
labai retai. Pradedant nuo 40 
metų amžiaus ir einant senyn 
darosi vis didesnis pavojus ją 
gauti. Vyrai tankiau gauna lu
pų, burnos ir skrandžio (skil
vio) vėžį, negu moters. Pas 
jas krūties ir gimdos vėžys yra 
gana dažnas pasireiškimas’. Vė
žys gali prasidėti arba pasiek
ti bile kurią kūno dalį, vienok 
dažniau negu kitur jis prasi
deda skrandy j, mėšlinėj žarnoj, 
gimdoj, krūty j, ant lupos, bur
noj ir ant liežuvio.

Kuomet “maišto neviršikini- 
mas” tęsiasi kiek ilgiau, ar ape
titas dingsta, raugėjimas ne
sustoja, svoris mažėja, atsiran
da skaudėjimas ' po krutinės, 
darosi koktumas ir vėmimas, o 
da šu krauju, tuoj reikia kreip
tis į gydytoją, kad ištyrus, ar 
nesama skrandžio vėžio. Šio 
organo vėžys yra taip tankus, 
kad nuo jo miiįsta pusė žmo
nių šia liga sergančių, o nuo 
skrandžio vėžio miršta kiekvie
nas', jeigu pačioj pradžioj liga 
nerandama ir urnai negydoma.

Mėšlinėj žarnoj išpurpimų 
atsiradimas ir iš jų kraujo ro
dymas! gali reikšti vėžį arba 
prirengti prie šids ligos gavimo.

Pas moteris po “gyvenimo/ 
permainos“, jeigu kraujas v <4 
pradedą rodytis, tankiausia tai 
yra vėžio ženklas. Kuomet mo
teris yra apie 40 metų sena

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

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

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokiu lijKU-

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

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

Phone Boulevard 4552v —...    , , .z\ - -- , 

ir pradeda turpti nereguliarius 
kraujo pasirodymus, ji turi 
skubintis pas gydytoją. Vis'okie 
gimdos sudraskymai turi būti 
pataisyti, nes jie veda prie vė
žio ligos.

Kiekvieną guzą, kad ir ma£ą. 
atsiradusį krutyj, reikia ištirti, 
nes krūčių vėžys neretas ir jei 
laiku surastas, lengvai ir pasek
mingai gali būti prašalintas.

Kuomet ant odos visokios 
karpos ir kiti augimai arba, su
aižė] imas pradeda pleiskanoti 
arba rasoti arba darosi raudoni 
ir neužgyja, reikia ištirti ar 
neprasidėjo ten vėžys. Visokios 
opos ir skauduliai, kurie ilgai 
negyja, gali būti vėžys arba 
prie jo privesti.

Ant lupų, liežuvio ir burnoj 
greitai negyjančios opos ir au
gimai neretai pasirodo esą vė
žio liga.

Niekuomet nereikia vėžio li
gos gydytis patentuotais vais
tai arba kreiptis į apgavikus, 
kurie sakosi turį tikrą būdą iš
gydyti. Tūlose kūno dalyse 
vėžį galima pašalinti X-spindu- 
liais arba, radium, kitose reika
linga tinkama radikalė operaci
ja. Visokie kiti išradimai vė
žio pašalinimui neturi pagrindo 
ir yra apgavystė. Pastaraisiais 
laikais du Kalifornijos gydyto
jai paskelbei savo tirinėjimus, o 
spauda jau rėkia, kad jiedu su
radę išgydymą, nors nieko pa
našaus da nėra rasta.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parų pinam 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 ii- 
mokėjimų.

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

Office Hcmlock 0367, Res. GrovehiU 1680^

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
■■■ ■ ■■■ w -e ■ ■ —■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■n——mrmįį—

reiškia tai “geriausias ką pinigas gali pirk- - 
tį” kadangi Budweiser Barley-Malt Syrup 
neturi jokių substitutų, priemaišų, fillerių, 
dirbtinės spalvos, ar dirbtinio skonio — ir 
yra 100 nuošimčių grynas. Per virš septy
niasdešimt metų Anheuser-Busch buvo 
standardas kokybės lauke.

Sendintas 3 Menesius Gaminant

Anheuser-Buscli

Budweiser
Barley-Mait Syrup
LIGHT OR BARK — RICH IN BODY — NOT BITTER

Western Sales Corporation z 
1525 Newberry Avenue

Distributors, Chicago, III.
Phone, Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH - ST. LOUIS
Also Alakers oj Busch Extra Dry Ginger 4le bm-isi
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5 STATE LAKE Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Side

TEATRAS
State g., prie Lake St.

Durys atsidaro 10:30 v. r. 
Bargenų kainos 35c iki Į vai. no piet

Pradedant nuo rytdienos 
Princess Agreneva-SIaviansky 

ir jos

KARALIŠKAS 
RUSU 

CHORAS
Didžiausia pasaulyje slaviška muzikalė organizacija. Pirma karta 

už populiares kainas. 25 dainininkai. Rusu šokėjai ir 
SOLO MUZIKANTAI

Be to paprastas didelis

Vodevilių Programas 
ir kalbantysis paveikslas 

Billie Dove 
veikale “The Other Tomorrovv”

:imū ištiko Kondr.itą.

Užvakar didelė nelaimė išti
ko Z.’gmunĮą Kondjratę, kuris 
\i a Antrino 'Kondrato, žinomo 
VVe t Si dės veikėjo, sūnūs.

Zigmuntas su savo draugu 
j.šva.ži1;v<> i JIii>»<ialr miškus pa.- 
siprak Ūkuoti šaudyme.
juodu revolverį. Kelis įkartus 
bandė iš jo šauti, bei 
išdegė.
kame
Zigmanto draugas.

Turėjo

vis ne- 
Tąsyik pradėjo žiūrėti, 
? I yka s. Revol veri j l ai k ė 

Beknibinė- 
jont, revolveris išsišovė ir pa
laikė Zi'gmiuitui į vidurius. Jis 
tuoj lapo nugabentas į Hins- 
dale sanitorijų, (kur tuč tuojau 
buvo padaryta operacija. Zig- 
nuinto padėtis esanti labai kri- 
tinga.

Kondratai gyvena 2133 Coul- 
ter Street.

Town of Lake
Bolševikiškoji įsipauda labai 

lintcresuota Town of Lakė, ir 
labiausiai joje veikiančiąja S. 
L. A. 122 kuopa. 'Mat ten bol
ševikams nesiseka, na o jei ne
siseka, bolševikai tūri labai di
deli šmeižtų žodyną, kurį kaip 
iš gausybes rago (rankovės) 
tik krato ant veikėjų gailvų.

dainuos gegužes 4 d., Liet. Auditorijoj, metiniam Joniškiečių 
L. K. Kliubo bankiete

Balandžio 20 d. koks tai sla
pukas “Cedasielis”1 jau rėkia, 
kad S. L. A. 122 kuopa “puola” 
kokius ten “progresyvius”. V:.ir- 
ga's yra su tais “progresyviais” 
ir jų pisoriais, kad ijiems ne 
tik jokie argumentai nieko ne
gelbsti, bet kad jie patys ry
toj užsimiršta, ką vakarykščiai 
darę. Tokios “galvos” ne tik 
jiems patiems pridaro bėdų, bet 
ir SLA. 122 kuopą iš kantry
bės veda.

Turiu atsakyti slapukui Če- 
dasiečiui, k aid pereitame kuo
pos susirinkime SLA. įstatai vi-

sai nebuvo svarstomi. Tas rei
kalas buvo atliktas jau du me
nesiai tam latgal. Vadjinas čeda- 
siečio galvelė dar nuo to susi
rinkimo 'tebebarška. Apie “puo
limus” taip pat yra Čedasieeio 
karštos galvelės svaitimisis. Pe
reitame susirinkime renkant 
delegatus, į SLA. Seimą buvo 
nutarta kiekvienam delegatui 
mokėti po .$5.00 dienai. Vienas 
“tavarčius” (pasistojo, kad iš 
jų busią savanorių, kurie ga
lėsią atstovauti kuopa visai be 
užmokesnio. Bet mat, SLA. 122 
kuopa žino, kad pigią mėsą šuo

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO

10 METŲ
SUKAKTUVIŲ

APVAIKSCIOJIMAS
Gegužio 15 d., 1930, 8 valanda vakare

1 1 J . •
*

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halsted St.

»

Įžanga 25 Centai

Bus puikus programas ir geri kai bėtojai. Svarbus momentas! Būtinai atsilankykite visi!

Kviečia

VISUOMENĖS DARBO SĄJUNGA

* . i • v \ | ‘ 5 r* • -Iri • ’ , <

eda, tai ir neišrinko ne vieno 
bolševiko net už dykų. Dabar 
bus. aišku, 'kodėl slapukas verk
šlena. Krank Raila.

Marąuette Park 
Įvairenybes

su cirkais. Nckuilejįpnų savi
ninkai guodžiasi, kad šunės da
lų lblė<lį, kad žolę drasko, l:ei 
duris nagais raižo. Suuos 
t’.k ekonominėj blė<lies 
nei ir fizmės, nes jie

atAnksti antradienio rytą 
begu j Malkų bučernę (an t k.;m- 
po (iS'tos ir Atr tęsiau Avė.) juo- 
(|is žmciius lėkdamas: help! 
help! Juodukas buvo visas kru
vinas. Vėliaus išsiaiškino, kad 
ant k.iT.po Western ir Mar- 
(fuette Rd. Siegel Barbcrjue bu- 
fa plėšikų, kur, galbūt, pasi- 
n. lesinus minėtam juodukui 
paleista kulka, kuri perėjo iš 
užpakalio per kaklą ir per vei
dų išlindo. Juodukas buvo nu-

ne 
daro, 

yru li
gos perų nešiotojai. Ir i.e.iurie
šunų mylėtojai turi toki prie 
jų ipr.‘ si rišima, kad stebėtis ėei- 
ikia. Aš kartės pamanau, kad 
jie mylėtų taip vienas kitą, kaip 
šunis — tai kutu “fine”.

germ

❖ w >:<

Pas mus labai žmonės įsi
mylėjo i šunis. Nekuriu turi po 
2-3, iir todėl kartais vaikščio
ja1 gatvėmis su pulku šunų, lyg

>Į: # >!«

Nuo dievo baimingų moterė
lių g'rdt jau, krd čia vienas ku
nigėlis, kuris esą labai

IE’2<licvių dievotus pc
buvo susirgęs plaučių užtibgi- 
mu. Nuvežtas, pagaliaus, į Moly 
Crc<ss 1'. e tuvių ligoninę, ir jau 
sve'kstąs. Jo sveikimui, anot 
“vienių” katalikų, pagelbėjo ir 
mišių užpirkimas nekurtose lie
tuvių bažnyčiose. Bet pats ku
nigėlis mažai betiki mišių ga
lybe, nes ne į bažnyčių nu- 
ėjo gyilytis, bei į ligoninę. Man 
regis, tai paniekinimas Dievo 
galybės. — Bastūnas.

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 ketvergę 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

Aną DienąGaspadpinė 
Zanavikas

10” 75c
16162F

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

Svajones (Mikas Petrauskas)Geismai ir
Valio Dalgelė (Mikas Petrauskas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ
16160F

1-6161F

16156F

16139F

16149F

Lazdijų Polka 
Mylimo Polka 
Ar Tau Seselę, 

Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Oikestra 
Aš Žirgeli Balnosiu

K. Menkeliuniute1 ir F> Stankūnas 
Atie Rudenis Užšalo

Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork., A. Saukevičius ir J. Wicalonis 
Atneša Diedas Kukulių Viedrą, 16158F

Kastancija Menkeliuniute 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 I^aukan, A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Frano Polka, Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Orkestrą 
Ganėm Aveles, Kastancija Menkeliuniute ir F. Stankūnas 
Gul Šiandieną, 
Jaunas Senis, 
Kačiukas, A. 
Katrutčs Polka, 

Mahanojaus 
Kelkis Berneli, 
Klaipėdos Polka, 

Mahanojaus
Lietuviško Kliubo Polka, 
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. Menkeliuniute, Soprano 
Mielaširdystė, K. Menkeliuniute ir F. Stankūnas 
Motušaitė Miela, K. Menkeliuniute, Soprano 
O—čia—čia, Antanas Vanagaitis, Baritonas
Oi, Berneli Vienturį, K. Menkeliuniutą ir F. Stankūnas 
Oi, Dainos, Seserys Pauliukoniutas 
Oi, Skauda, Skauda, K. Menkeliuniute ir F. Stankūnas 
Onytė, Seserys Pauliukoniutės 
Paprieniokų Polka, Mahanojaus Liet. Mainieriu Ork. 
Pasaulis Stovi, Antanas Vanagaitis, Baritonas

Jonas Butėnas, Baritonas 
A. Vainagaitis ir Akiras 

Vanagaitis ir J. Olšauskas

Liet. Mainieriy Ork. A. Šaukevičius 
Mahanojaus Lietuviška Mainieriu Ork.

Uet. Mainieriu Ork., A. Saukevičius 
Worchesterio Lietuvišką Ork.

16157F

16150F 
16145F 
16142F 
16155F
16141F 
16148F 
16138F 
16147F

16156F 
16147F

16159F
16187F

16140F

18146F 
16159F 
12120F 
16152F 
16144F 
16151F 
16144F 
16154F 
16151F 
16153F 
16139F 
16153F 
16142F 
16152F

Rekordus pasiunčiame ir į kitus miestus

3417 So. Halsted St
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos kelių darbai

Žmonių žudymas auto
mobiliais

Prasidėjo didžiulis šių metų 
programas Chicagos priemies
čių kelių taisyme. Karais va
žiuojanti turi pasukti (detour) 
iš Washington boulevard į 
River road ir iš Lake strect 
į Maysvood. Washinglon boulc- 
va>rd| 'bus išgrįstas ligi Mainn- 
heim road ir sujungtas su Bul- 
terfield ir
Lake strect pradėta grindimas 
tarpe 1 ir

statytojų, valdydamas 60,000 
(jubininkų. Dabai’ “Wild Bill“ 
yra vadinamas nebe “Wild 
Bill“ bet Vhulimir Sergejevič 
Šatow ir yra Turkestano susi
siekimo ministeris.

Panašu kaip tame anekdote: 
“'Oi, oi, Moišlke dabar nebe 
Moiške, o tikras balabosas ir 
jo Sorke nebe Sorkė, o Veran-

Bimba, Indriuliis, Vailoijis 
((Strazdas) juk ir nciblogesaii 
“muilo baksi n inkai”, o tačiau 
į minis'lerius niekas .nepaprašo; 
dar net bara, kad blogi bolše
vikai. Nedėkingas pasaulis.

Akių Gydytojai 
»W^>**S*-»«»****«***,*^***<>*»^**^«* *■*«**'’

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

TeL Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diuthermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Statistikos žiniomis palygin
ta kiek Amerikos kareivių la
juj užmuštai ir sužeista didžia
jame pasaulio kare ir kiek už
mušama ir sužeidžiama auto
mobiliais taikos metu.

Klaro laukuose per devynio- 
liką mėnesių Amerikos dalyva
vimo Europos kare užmušta ir 
mirė nuo žaizdų •50,510 
nių.

Automobiliais 
riko j per 1928 
59,000 žmonių.

Europos kare

užmušta
ir 1929

sužeista

ŽJ11O-

Ame- 
■metus

A me
nkos kareivių 195,550 žmonės.

Automobililads Amerikoj su
žeista per paskutinius 2 me
tus 2,005,000. l'ai yra sužeista 
virš du milijonai žmonių.

Iš užmuštųjų ir sužeistų yra 
18 nuošimčių vaikai larjje 5 ir 
10 metų (amžiaus.

Policijos pamokinimai 
moterims

sezo-IYivasa>rio “šopiniino 
nas prasidėjo. Moterys turi at
minti, kad kišenvagių sezonai 
taipjau prasidėjo. Todėl: Ne- 
pasidėkitu savo rankinių pul
sų, li’ct laikykite stipriai ran
kose; gatvekariuose nelysk it 
į spūstis; krautuvėj nevtaikio- 
kile pinigus ir atsargiai laiky
kite pinigines; susirašykite pir
kinius, kad paskui žinotumėte 
ką pavogė.

Chicagos mokslininkų 
invazija

Chicago Academy 
ccs ekspedicija išvyko i Loui- 
siana, j Longfcllow apdainuo
tas sritis, fotografuoti gyvulių 
ir paukščių gyvenimą.

Itoosevelt loads.

5 avenues; vėliau 
bus grindžiama į rytus nuo 1 
avc. ligi River Eorest.

Chicagos “dišvašeris”
Turkestano ministeris
Prieš dvyliką melų Chicagoj 

buvo gyvenęs rusas imigrantas 
ša'tovv, jau čia. pagarsėjęs kaip 
didelis “pamokslininkas“ West 
Madison strect Itemų' grupėse, 
skelbdamas jiems bolševikišką 
rojų ir vadinamas “Wild Bill“. 
Galop metęs savo “muilo bak- 
sų“ karjerą, jis ėmėsi darbo, 
ir tai dišes, tai langus plau
damas, tai 'batus dulkdamas, 
sulaukė Rusijoj revoliucijos, ir 
pargrįžęs bematant gavo Le
ningrado policijos viršininko 
vietą, paskiau Sovietų aliejaus 
pramonės, tada metalo indus
trijos direktoriaus, vietą, i»r ga
lop paskirtas Turkestano res
publikos 1700 mylių 'gelžkelio

f

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Lafayette 7189
Studebaker ir 

Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
TeL Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Graboriai

Suneš ir gaspadinės Ca- 
ponei milijonus neša
Jau prasidėjo Caponės šunų 

Jivnkfty nris 11 aiw,l horne. Įstaty
mai, išskiriant arklių, jokių ki
tų lenktynių neleidžia, tačiau 
teisėjais Fis-her (Lsponės biane- 
lį saugo tam 
Sako, Capoaie 
pelno po porą 
veik išimtinai
jcv-i ypatingai mėgsta šunų bė
gimus. Lenktynes veda Capo
nės gengsleriai.

tikra injunkcija. 
surenka metinio 
milijonų, ir tai 

iš poniučių, nes

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 G vai. 
vakare, utarninke, ketverge ii’ su- 

batorns iki 9 vai. vakaro.

Važiuodami Kanadon 
pasiimkite licencijas

Phone
Hemlock 9252

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Graboriai

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

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ijLL.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivas akis, nuima kataraktą, ąti- 
;ąiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Spedalė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
O——

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:/

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ofiso Telefonas Vlrglnla 0080 
Kės. Tel. Van Buren fiSfiS

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 dle- 

bq. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Ir

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

VALANDOS i 
Nuo 2 iki 4:3® ir nuo 7 iki 10 

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

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

Prospect 1028
Rez. 235® S. Leavitt St„ Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse /visose mies
to ir miestelių dą- 

lyse. Moderniška 
koplyčia .veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3J02 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Pcrsanulome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

Julius Prusieckis

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooševelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR, IND.

Tel. Indiana Harbor 288

. DOMININKAS BUTKUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 30 dieną, 10:15 vai. ry- 

38 m.
ap-

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

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

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

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

— o

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzaihuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Au^jjrn Avenue
CHICAGO, ILL. 

■---------------------------- r*-------- -—------------ -----------

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 
1608 Mihvaukee Avė, 

Corn. North Avė.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victorv 0562

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

--------- O

A. L. Davidonis, M. D.
491p So. Michigan Avė.

Tel. JKcnwoęd 5107
VALANDOS:

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

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

809

DR. P. P. ZALLYS^J. P. WAITCHUSte, 1930 m., sulaukęs 
amžiaus, gimęs Tauragės 
skrity, Nemakščių parap. Ligų 
kaime. Amerikoj išgyveno 17 
metu.

Paliko dideliame nuliudime 2 
pusbrolius Domininką Gudavi
čių, Domininką Petraiti, 3 pus
seserę Kotriną Andrelaitienę, 
Ona Luzeckienę ir Uršulę Sta
nevičienę ir gimines, o Lietu
voj motinėlę Petronėlę, 3 bro
lius, Isidorių, Petrą ir Mateušą 
ir seserj Oną.

Laidotuvėmis rūpinas Domi
ninkas Gudavičius Laf. 7597, 
Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplyčioje, 4447 South 
Fairfield avc.

I^aidotuvės įvyks Subatoj, 
Gegužio 3 d., 8 v. ryte iš kop
lyčios j Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingus pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami laidotuvėse dalyvau
ti ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, > Pusbroliai, 
Pusseserės ir Gimines. 

Laidotuvėse patarnaują grab. 
Eudeikis Tel. Yards 1741.

DENTISTAS 
30 Kast 111-th Street 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298 —
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki T — Išėmus S u batas {

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct,

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

---------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. Manlewood Avė.

Telefonas Rcpublic 7868
■O---------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CĘICAGO. ILL.

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 595®
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Sęredoi ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

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. ILĘ.

Akių Gydytojai 
i—ij-Įj^jrurrii_i*u*Į^—■ —* *

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
3265 So. Halsted Street 

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

mo
no tėvais še- 

brolj

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Pranešama, kad važiuojanti 
į Kanadą su (automobiliais, ku
rie neturės su snvim valstijos 
licencijų-karų registracijos 'kor
tos, Kanada neįleis įvažiuoti. 
Ypatingai Illinois turistai, sa- 

• ko, pamiršta licencijas.

MYKOLAS YODAGALVIS
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

balandžio 29 dieną, 1 :i5 va
landą po pietų, 1930 m., sulau
kęs 38 metu amžiaus, gimęs 
Švenčionių apskr., Vidiškių pa
rapijoj, Balavetskų kaime. A- 
merikoj išgyveno 17 metų. Pa
liko dideliame nuliudime 
teri Kristiną 
daite, dukterį Emelija, 
Jurgj, 2 brolienes — Marijoną 
ir Juzefą, 2 pusbrolius — Sta
nislovą Maskaliuną ir Antaną 
Abaravičia ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Justiną, 3 se
seris — Luciią, Teofilija ir 
Konstanciją, 3 švogerius. Kū
nas pašarvotas randasi 4423 S. 
Wood St.

Laidotuvės jvyks subatoj, ge
gužio 3 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines^

Visi A. Ą. Mykolo x odagal- 
vio giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sulenk
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Brolienės, Pusbroliai ir 
Giminės.

laidotuvėse patarnaują gra- 
horius Eudeikis. tel. Yards 1741

JONAS ŽYLVITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 29 dieną, 2:30 vai. po 

pietų, 1930 m., sulaukęs 58 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kauno 
rėd., Panevėžio apskr., Naujamiesčio parapijoj, Mazgaigalių sodžiuj. 
Išgyveno Amerikoje apie 38 metus. Paliko dideliame nuliudime sū
nų Juozą ir dvi (lukteri: Oną Mankus ir Stella Kohler ir anūkai Ro
man ir Liudvika Mankus, Dolores ir Alfred Kolilcr ir žentai, 4 se
seris — Paulina Kavalskienę, Karoliną Artišauskienę, Marijoną Jas- 
nauskienę ir .luoz(‘fą Klikuniene, 4 švogeriai ir giminės. Dvi švoger
kos: Elzbieta Jakševičieno ir Karolina Misunskienė. švogeriai Pet
ras Jakševičia ir Stasys Misunskis. Kūnas pašarvotas randasi 3308 
So. Emerald Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, gegužes 3 dieną, 8 vai. ryte ‘iš namų 
j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Žylvičio giminės, draugai ir pažjstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Sūnūs, Dukterys, Seserys, Anūkai, žentai, 

švogeriai, švogerkos ir Giminės. •
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. Yards 

1138.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Pątarnavimas dieną 

ir nakti
KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto  jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

O---------
Ofiso ir hjez. Tel, Boulevard 5913

DR. A, J. BĘRTASH
3464 South Halsted Strect

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

Rez. 3201 South Wallace Street

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
, Phone Armitage 2822

DR, W. F. KALISZ
riflH) Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

e.

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.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai e

South Sjiore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidprė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui 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. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

2 lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc.

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. N.edėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avente

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

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

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvėrgais 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 21J7 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir petn. 5 iki 6:
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. A‘hla/d Avė.
Tel. Doulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwėll St.
Tel. Kr Public 9723



Tarp Chicagos
Lietuvių

Kaip A. P. Kvedaras 
pastatė “Cukrini 

Kareivi”

Pereitą sekmadieni Sakalų 
svetainėj “komnrkistiškas cho
ras” pastatė operetę “Cukrinis 
Kareivis”.

Orkestrą turėjo pirmą vietą 
pasirodyti šiame v'iidinime. Na, 
ir pasirodė. Tikrai Antano “di
džiulis” Kanklių choras nuste
bino, ypač lame antrame ak
le, kur pi:its dirigentas parodė 
visą savo potenciją; An-bu-vi- 
pu! Mano draugas išsireiškė, 
kad jam ta antroji dalis bai

li ie- 
Tai
110- 
ne- 
jau

tu nori žinoti. Mat, tam ir ope
ra, kad jos nesuprastų.

Orkestrą ii* .choras kartu su-1 
darė puikiausią "čainių muzi-į 
ką: tik-pir-pir, tar-tar. Didžio-1 
sios triubos taip pat nepasida- j 
vė: Trumpa-k umpa, klumpa- 
trumpa, io klame.tos, fliutos, 
franeuziškos hornos plerpė (akis 
pabalinusios. Triangelis ir ba-

šiai paliko, tik jis visiškai 
ko nesuprato kas ten buvo, 
aš jam ir sakau, ko jau ir 
ri, sakau, jei patys artistai 
žino ką (jie dairo, ką gi

Penktadienis, geg. 2, 1930

2%.

S.

For Rent

renda,

Furnished Rooms žinių

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

PAS1RENDUOJA: $15 i mėnesį, 
3 šviesus švarus kambariai; gasas, 
elektra, toiletas. 913 W. 20 Street.

rabanas atsibudęs, kad tvos, 
lik bam-čink* bam, čink, baan- 
bam. Taip ir ėjo per visą “Qpe- 
ra”.

Ghoro ir orkestro varžytinės 
ėjo stačiai už čempionatą. Na, 
tokioje olimpiadoje reikalauti 
lygaus ritmo, gražaus skambė
jimo, sutarimo, butų betiksiu. 
Tik vyrų choras (kareiviai) 
tarpais gerai stidainavo, ir vy
kusiai ‘nustelbė orkestrus pler- 
pimą.

Aleksio rolėj dainavo P. Dju- 
deris. Dainavo pakenčiamai, bet 
lošė taip, kaip suris tarpe dvie
jų spaustuvų. Patariu 
pij.kti l aisiklj (dviratį) 
simuišbravoti, dainuoti 
jaut.

Cukrinis kareivis, —

i nusi- 
ir pa- 

važiuo-

Vėbra, 
ir gi buvo ne savo vietoj. Jo 
lošimas buvo tikras “zielioinyj 
užas” (žalias šiurpas). Jo dai
navimas man atminė vieną at
sitikimą iš įmano paties jaunų 
dienų. Buvo taip:

Dar būdamas Lietuvoj bu
vau girdėjęs iš vargonininko, 
kad turiu gerą balsą ir 'galiu 
tapti dideliiii dainininku. Suma
niau, ir 'nuėjęs į mišką, sakau, 
išbandysiu: atsistojau po Evr- 
žu, ir kai surikau, tai tik mer
ga pliupt iš beržo man ant gal
vos, su visu glėbiu vantų (šluo
tų). Pasirodė, ji tame berže 
vanltas laužiusi, 
patėmijau, nė ji

ir nė aš jos 
mane.

NAUJIENOS, Chicago, III.

3142 So. Halsted St., nedėlioj, gegu
žės 4 d., 2 vai. uo pietų. Padengi
mui lėšų maža įžanga. Kviečia visus

Rengėjai.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesini susirinkimų 
penktadieny, gegužės 2, 1930 m., Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimas darbininkų dėl Kliu
bo vakarienės. A. Kaulakis, rašt.

simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimų 
gegužės 4 d., šių metų, 
nos, Chicagos Lietuvių 
svet., 3133 So. Halsted 
malonėkite atsilankyti, 
naujų reikalų svarsti mui ir 
mirškite savo mokesčius apsimokėti 
i draugijų. Pet. Killis, rašt.

sekmadieny, 
12 vai. die- 
Auditorijos 
St. Nariai 

nes turimo 
nepa-

Draugystės Atgimdęs Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų, atsibus mi
tingas nedėlioj, Gegužės 4, 1930 m., 
1 valanda po pietų. Tautiškos Para
pijos svetainėj, 3501 So. Union Avė. 
Kviečia visus narius, nes yra daug 
reikalų. Rašt M. Cepiinskas.

Financial
Flnansai-Paskoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

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

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

L. FA'BIAN, Mgr.
809 W. 35 St,

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

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue -

Tel. Grovehill 1038

Automobiles
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 tekintais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė. 
Lafayette 20Š2

[Pacific and Atlantic Photo]

Vallabbai Patel, Indijos na- 
cionalės legislaturo# pirminin
kas. Del riaušių jis rezignavo 
iš užimamos vietos.

Laiškai Naujienų 
ofise

Audenis, Dora
Adomaitis, J. (4)
Brazauskas, J.
Čepulis, iM.

Paskolos suteikiamai 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

APLEJSDAMAS miestų turiu pa
aukoti 4 kambarių labai gražius ra
kandus, tik 2 mėnesius vartotus. 
Taipgi 9 tūbų radio. Parduosiu la
bai pigiai. 2002 Humboldt Blvd., 
kampas Armitage Avė.

UKfiS
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 mainąis. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

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

—O------

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda. 214 akrų farma, su 

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

Oak Forest, III.
Savininkas H. VINCKUS, 

4646 W. 13th St., Cicero, 111. 
—<o-------

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Dykai metodų išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, ir norime ji iAbandyti savo ekspensais. Ne

svarbu. ar jūsų yra Benita keisas ar naujai 
nrasudčjea. ar yra kroniSka astma ar Šien
ligė (hay faver). Jus pareikalaukit mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei' tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fever, musų metodas 
Jus greit i&gelbės.

Ypatingai norim , 
miems bevilties keisams, 
bėjo visoki įkvėpimai 
prieparatai. žvakutės. ‘ 
kt. K— —I— . ___
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuosą kvėpavimą, 
kinti karkimą, ir visus tuos baisius 
eismus.

Toks nemokamas pasiūlymas butų 
apsileidimas neišnaudoti. Parašykite 
ir pradėkit tą pat dieną metodą. F 
te pinigų. Tik pasiųskite žema’

pasiųsti tiems vadina- 
kur nieko negel- 

l. garinimai, opiumos 
___ __ ___  , "patentuoti durnai’’ ir 
Mes norime visiems savo ekspensais

visoki

panai- 
parok-

tikras 
tuojau 

Nesiųski- 
________  žemai pridedamą 

kuponą. Padarykit tai šiandien.

FKEB TRAIL COUPON
FRONTIER ASTHMA CO..
1681-J Frontier Bldff., 402 Niagara St., 
Huffalo, N. Y.

Send fre trial of your method to:

Po kiek laiko, 
ir sako man: iš 
tokį balsą gavai? 
balsas ?” 
pagyrimo,
sigandau, kad maniau koks btii- 

pra- 
kri- 
ma- 
“Na 
ma-

atsigavusi, ji 
kur tu sako 

— “Puikus 
klausiu, laukdamas
"Kai surikai taip per

Daunoras, J.
Greit j angis, V.
Gumbris, Wm. J.
Kiinekliui, D.

sus
lApausikicnč, A 
Lukšis, J. (2)i 
Mozei ko, St. 
Matelis, A. 
(Įbersi, K.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
rnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išegzaminavimo—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 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

st.

po

CL ASSIFIED nns.H

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginai, apšildomas, švarus, nėra 
šeimynos, arti prie karų. 1507 N. 
Irving Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ŽEMfi UŽ DIDELI BARGENĄ
20 akrų, augšta sausa žemė, ide

ale vieta dėl vištų ar daržovių far
mos. Apie 20 mylių nuo Chicagos. 
Arti mokyklų, bažnyčių ir tt. Pa
togiai prie geležinkelio stoties. Kad 
greitai parduoti, parduosiu visą 
šmotą už pastebėtinai žemą kainą 
— po $500 už akrą. Del platesnių 

kreipkitės prie savininko.
Room 1104,

185 N. Wabash Avė., 
Chicago, III.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mtaesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičituB 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

h

PARSIDUODA grosernė su fumi- 
fiiais. Iš priežasties — išvažiuoju j 
Lietuva. 4629 So. Paulina St.

PARSIDUODA Lietuvoj viešbutis, 
traktiernė ir valgykla, 30 metų kaip 
išdirbtas biznis. Gera proga dėl 
amerikonu pirkti šį biznį. Vincas 
Miškinis, Mariampolė, Lithuania.žvėris išaižo jo mane 

“Tad kokių velnių tu 
tai 'ant galvos*, ijei taip 
nei?” klausiu mergos. — 
tik aš žinojau, kad tu toks
žas manęs noprarysi”. Nueida
ma mergina pasakė tokį pamok
slą: “Laukuose, sako, tamsta 
tikrai gali dainuoti, bet miške 
buk atsargus. Miškasargis ga
li išgirsti, tai tikrai pamanęs, 
kadĮ koks bairsiukas kriokia, nu
šaus per klaidą”. Nuo to laiko 
aš nebedainavau.

Be abejo, dainininkai bus iš
girti per laikraščius, ir reikia 
pasakyti, kad laikraščiuose dai
nos ir balsai skamba tikrai ge
rai, t(ik bėda kad laikraščiuose 
jų negali girdėti,

— Taigi taigi.

Sitaivičius, K.
Slusz, T.
Tičlkus, Jonas

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI
MisceUaneous

įvairus

Naujienų Ekskursija

PARDAVIMUI groserne ir delica- 
tessen, didelis šviežias atakas. Kai
na $700. Rendos $35 su 5 kamba
riais užpakaly. 6158 S. Carpenter St.

LINKSMAS ŠOKIS
Rengia Draugystė Atgimties Lietuvių

Tautos Moterų ir Vyrų
Atsibus Subatoj, Gegužės-May 3,1930

Tautiškos Parapijos Svetainėj,
, 3501 So. Union Avė.

Kviečiame visus senus ir jaunus linksmai praleisti laiką prie geros 
muzikos.

Pradžia 7 vai. vakare

Jau visai nedauig laiko liko 
dėl prisirengimo norintiems va
žiuoti su didžiausia Lietuvių 
Ekskursija Gegužio 24 d.

Vienintelė Ekskursija šiais 
metais, kuri važiuos tiesiai Klai- 
pedon be persėdimo.

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

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

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

Fox River Hatchery
63 S. Grove Av.,

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. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

KOMITETAS.

METINIS BALIUS
Rengia Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Kliubas

Subatos vakare, 3 d. Geg. (May), 1930
Hali B, ant trečią lubų

Mt. Vernor BJdg., 7 S. Crawford Avė., kampas Madison St.
Pradžia 7 vąl. vakare.

Bus suteikti žiedai nariams nesirgusiems per 10 metų, 
šokiams bus gera muzika. Užkandžiai ir kiti pamarginimai.

Kviečiame visus atsilankyti į musų iškilmingą balių. VALDYBA.

KAILINIAI - KAILINIAI - KAILINIAI
Atneškite savo kailinius i musų sandėlį 
tuojau ir apsautgokit juos nuo kandžių. Ju- 
sų kautas bus išvalytas, išdailintas (glazed) 
ir i>eįdirbtas pagal vėliausio styliaus ir ma
dos. Tiktai patyręs per 24 metus Kailinin
kas žino kaip padaryti už prieinamų kainą.

Mes taipgi parduodame gražius 
kailiukus labai pigiomis kaino 
mis.

PRANEŠIMAI
West Side. — S. L. A. 109 kuopa 

laikys mėnesinį susirinkimų, gegu
žės 2 dienų, 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 vienų delegatų į bu- 
sentį S. L. A. seimą. Tad dar kar
tą primenu visiems nariams-rėms. 
būtinai turite būti šiame susirinkime.

A. Kondrotas, pirm.

S. L. A. 134 kp. narių domei. Ge- 
gežės antrų dienų kuopa laikys sa
vo mėnesini susirinkimų. Be kitų 
prieš ivykstųntj organizacijos seimų 
aptarimų, susirinkime bus skaitomas 
vaizdelis iš Lazdinų Pelėdos raštų, 
taip-pat ir autorės autobiografija. 
Kuopos naręs kurios jaučiasi Įverti
nančios musų rašytojų, atsilankiusios 
daug patirs apie vienų žymių musų 
dailiosios rašytojos lobyno versmę.

Valdyba. ■

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

Aštuonioliktos apielinkė. — Lie
tuvių Vakarines žvaigždes Pašelkos 
Kliubo susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 2 d., G. Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite būti ant susirinkimo, nes 
turim svarbių dalykų aptarti. Pra
džia 8 vai. vakare.

Sekr. B. žolynas.

Phone Elgin 15*37-5410

Situation Wanted
Darbo Ieško

NORIU gauti darbą prie namų 
apžiūrėjimo. 2537 W. 45th Street, 
Phone Virginia 2061.

PARSIDUODA biznio namas, 
Road House ant didelio kryžkelio, 
su septynių kambarių pagyvenimu. 
Dviejų karų garadžius, su elektra, 
gasu ir vandeniu, šilta vana. 
visais fixtures i 
einamą kainą, 
mirties.

UOth St.,
FOREST
Savininkė

5959 So. Racine Avė.
Phone Englewood 1794

Su 
ir rakandais už pri- 

Iš priežasties vyro

So. Harlem Avė.
CAFFE 
randasi

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardaviinui

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

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

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

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
nkmą už mažą įmbkėjimą.

, ----- O—

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, labai pigiai. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Tel. Coinmodore 2523.

D. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 1906

6510 SOUTH HALSTED STREET
TELEPHONE NORMAL 5150 <

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadieny, gegužės 2 d. 
7:30 vai. vak., Ch. Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Kun.. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Kaip Dievas Sudarkė šeimyna Ab- 
rahomo?” Labai akyva, verta gir- 
dėti. Prakalba įvyks Mildos svetų

. Business Service

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianu Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CŲICAGO

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

SALESMANŲ
Didžiausia retail radio san

krova’visoj šaly. Mokama nuo
pat pradžios jūsų darbo. Jeigu

RESTAURANTAS pardavimui ar 
mainymui, labai geras biznis, priva- 
tiškas valgomasis kambarys. Parsi
duoda iš priežasties menkos sveika
tos. Labai geroj vietoj. Telefonas 
Spaulding 6287.

PARDAVIMUI elektrik ir radio 
krautuvė. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu laabi pigiai. Priežastį 
patirsit ant vietos. 3428 South 
Halsted St.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

jus manote, kad jus galite par

DRY GOODS Storas, visoki išsiu- 
vinėjimai, saldainių, sodės, arti baž
nyčios ir mokyklos, gera vieta. Par
duosiu pigiai, 4405 S. Fairfield Avė.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

davinėti, atsišaukite asmeniš-

kai.

PARSIDUODA barbemė, geriau
sia vieta iš viso pasaulio. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos. 
3531 So. Halsted St.

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

Tel Brunswick 9131

Wextark Radio Stores, 
Ine.

PARDAVIMUI barbemė. Senai 
išdirbtas biznis. Nebrangiai grei
tam ‘pardavimui, 2917 W. 38th St.

4163 Archer Avė.
TUOJAUS TURI būt parduota 

bučernė ir groserpė, yra 4 kambariai 
užpakalyje. 4099 Archer Avė.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

REIKALINGAS 1 darbininkas prie 
ūkės darbo. Geistina, kad mokėtų 
karves melžti. 3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu. Cash biznis. Par
duosiu pigiai arba mainysiu, ant 2 
flatų namo, gerų morgičių arba 
farmos. Atsišaukite pas savininkų. 
Agentai neatsišaukite

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.

Telephone Yards 3164 
M. Zelgiewicz, Sav.

ASHLAND STUDIO
FOTOGRAFAS

Vestuvių ir šeimininių grupių foto
grafijos musų specialybė.

4852 S, Ashland Avė. Chicago

Help Wanted—Fentale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris i Fruit 
Store. Gali turėti ir vaikų. Atsi
šaukite nedėlioj visų dienų, o kito
mis dienomis vakarais. Frank Gru
šas, 17 W. 119 St.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKJ VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900
Telt

Rez. tek

S. Union Avė.
Roosevelt 8710
Willow Springs 58

6001 So. Carpenter St. 
Tel. Englewood 2116 

t

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 akrų. 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 apaugų, 
investmento; 2 ežerai, 
aptvertas.
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim jų išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

Del 
^Vis«is ulcis 

Kaina $35,000; $15,000

PARSIDUODA farma Michigan 
valstijoj, arba mainysiu ant Chica- 
gos nedidelio namo, gerų mortgičių 
arba grosernės ar delicatessen Sto
ro. 1021 W. 60 St. Englevvpod 2116,

Paul M. Smith & Co<
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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 
jį. Savininkas

6913 S. Racine Avė. 
arba Englewood 4678

5 KAMBARIŲ muriyė bun- 
galow, stikliniai ir%skrynų por- 
čiai; viškoszsu grindimi#; 2 ka
rų garažas;.arti štorų 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. Sacramento Avė.

Del Pirkimo, Pardavi
mo, Mainymo Namų

Kreipkitės pas mus, mes turime 
didelį pasirinkimą.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Storus ir 6 kamba
rių flatas viršuj, 
si 3139 S. Halsted St. 
125. 
Mažas 
Flatas

Murinis. Randa- 
Lotas 25x- 

Tinka bile kokiam 
Kainaj mokėjimas.

išrenduotas už $40 į 
O’CONNOR

tel. Franklin 4465.

bizniui. 
$13,500. 
mėnesj.

DIDELIS BARGENAS. 6 kam
barių mūrinis bungalow, gerame sto- 
vyj. Buvo $8500, dabar pigiau. 
Taipgi su visais rakandais, po vie
nų arba sykiu. Važiuoju Lietuvon. 
6837 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė,bųngalow; 2 karų garažas; kieto 
medžio baigimas. Randasi 5605 S. 
Fairfield Avė. Parduosiu pigiai už 
cash. šaukite savininką Beverly 
8638.

5 KAMBARIŲ moderniška bunga- 
low, lotas 85x157, Willow Springs. 
Žema kaina. Telefonuokit Willow 
Springs 31-W.
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