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Prohibicijos Lygos 
Akiplėšiškumas

Anti-Saloon League galva McBride tvirti
na senato komisijoje, kad jo organiza
cija esanti gimus iš Dievo - “Šventva
gystė,” sako Wisconsino senatorius

WAiSHilNGT()NAS, geg. 11. 
— Sena/to komisijos lobby’is- 
tams tyrinėti kvočiamas, T. S. 
McBride, generalinis Anti-Sa
loon Lygos superintendentas, 
pareiškė, kad jo Anti-Saloon 
Lyga (Lyga kovai su saliu
tais) gimus iš Dievo ir turin
ti atlikti dievišką misiją.

“Vadinas, tamsta savo orga
nizaciją laikai Dievo sunumi?” 
paklausė Wisconsino senatorius 
Blaine, kuris kvotė anti-saliu- 
nų lygos vadą.

“Aš sakau, kąd Anti-S'aloon 
lygai yra gimus iš Dievo. Ji yra 
Dievo vedama, ir 'tol kovos, kol 
Dievas ją ves. Visi tie daik
tai, kurie stovi skersai kelią 
progresui į Dievo karalystę, tu
ri būt nušluoti šalin,” atsakė 
MIcBride.

“Iš kurgi tamsta įsigijai to
ki saupratimą, kad Anti-Saloon 
Lyga gimus iš Dievo?” prisi
mygęs kvotė senatorius Blaine. 
“Ar pats Dievas tamstai taip 
apreiškė?

“Well,” atsakė McBride, “aš 
sakau, kad Anti-Saloon Lyga 
tikrai gimė iš Dievo, nes ji su
sikūrė maldos mitinge Oberlt- 
ne, Ohio.”

“Ir Dievas jums apreiškė, 
kad jis pagimdęs jūsų organi
zaciją, ar taip?” kvotė sena
torius Blaine, neatleisdamas.

“Tas faktas, kad ji gimė mal-

savo darbą mes dirbame glau
džiame kontakte su bažnyčio
mis — tas faktas, kad musų 
vykdomasis komitetas ir direk
toriai savo mitingus visados 
pradeda su malda —” pradėjo 
McBride, liet senatorius Blaine 
jį nutraukė:

“Taip, taip. Žinau, kad jus 
dengiatės religijos skraiste, ži
nau, kad savo Anti-Saloon or
ganizaciją jus dengiate religijos 
Skraiste ir dedatės, kad jus 
esate pabūklas Dievo rankose. 
Bet kokią jus turite teisę va
dintis Dievo įrankiais? Man re- 

sušuko senatorius Blaine, 
Dievas toli gražu nepar 
kai kurių jūsų dalbų, 

manau, kad tai yra tik
ra nelaimė šio krašto morali
nėms jėgoms, kuomet tokia or
ganizacija, kaip Anti-Saloon 
Lyga, skelbiasi esanti palties 
Dievo agentūra. Tai yra švent
vagystė, tai yra šlyščiausias da
lykas.”

Tas dialogas įvyko po 
kai McBride prisipažino, 
Anti-Saloon Lygos vadai 
džioja pas prezidentą, pas 
neralinį prokurorą ir pas pro
hibicijos komisarų, kai esti ski-

gis,” 
“kad 
Įgirtų 
ir aš 

f

to, 
kad 
lan- 
ge-

rir.mas prohibicijos administra
cijos iperšonalas. McBride pri
sipažink, kad federaliniais tei
sėjais, distriktų prokurorais ir 
prohibicijos agentais vyriausy
bė fdkirianti tik asmenys, ku
riuos Lyga rekomenduojant.

“Kelkiu kitokių metodų var
tojate?” paklausė senatorius 
Blaine.

“Paprastai asmeniškų pasi
kalbėjimų,” atsakė McBride.

“Vadinasi, einate pas gene
ralinį prokurorą ir patariate, 
kad tą ar kitą paskirtų fede- 
raliniu teisėju, taipjau prista
tote jam savo rekordus apie 
federalinius prokurorus?

“Taip.”
McBride gynėsi, kad Anti- 

Saloon Lyga niekur nenusikal
tus įstatymui prieš korupciją 
[slėpimu savo išlaidų politi

niams papirkimams etc.]. Jis 
pasakė, kad Anti-Saloon Lyga 
kartu su savo skyriais prezi
dento, gubernatorių ir kongres- 
manų rinkimų kampanijai 1928 
metais išleidus tik $178,000.

Senatorius Blaine kaltino 
anti-saliunų lygą, kad ji ne- 
pristačius senato komisijai vi
sų savo rekordų, ir perskaitė 
lygos rezoliuciją, kuria buvo 
suteikta galia buvusiam, da
bar jam mirusiam, anti-saliu
nų lygos galvai, Wayne WheeL 
eriui, veikti politinių paskyri
mų reikalais. Tą rezoliuciją pa
siūlė VViillianias Anderson, bu
vęs New Yorko anti-saliunų ly
gos viršininkas.

“Ar tai tas pats Andersonas, 
kuris už suktybes ir kitus kri- 
Iminalinius nusikaltimus buvo 
nuteistas ir įkištas į kalėji
mų?” paklausė šen. Blaine.

“Taip,”, atsakė Dievo pagim
dytos anti-saliunų lygos galva 
McBride.

McBride toliau prisipažino, 
kad Roy A. Haynes buvo pa
skirtas prohibicijos direkto
rium tik Wayne Wheeleriui re
komendavus. Tada šen. Blaine 
perskaitė ištrauką iš Wheelerio 
biografijos, parašytos buvusio 
jo sekretoriaus J. Stevvarto, kur 
pasakyta, kad Wheeleris dik
tavęs prezidentams, kongresams 
ir kontroliavęs visų prohibici- 
jos vykdymo aparatą.

< Senatorius Blaine pasakė, 
kad Haynesui esant prolnbici- 
jos direktorium viešpatavus vi
suotinė korupcija, ir nurodė į 
George Remus’o prisipažini
mus, Ikiakl prohibicijos valdinin
kams jis, Rėmus, mokėjęs kas 
metai po daugiau kaip 2 mi
lijonu dolerių kyšių.

su

SfO R F» Š,i

Italija prisirengus kal
bėtis su Francija dėl 

laivynų

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

Gali būt lietaus; vėsiau; vi
dutiniai ir stipresni mainąsi 
vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 73° F.

Šiandie saulė teka 5:34, lei
džiasi 7:59. Mėnuo leidžiasi 
5:57 ryto.

ROiMA, geig. 11. ►— Dino 
Graudi, užsienių reikalų minis- 
teris, šiandie pasakė, atstovų 
ruimuose, kad Italija esanti pri
sirengus tuojau pralieti dery
bas su Franci j a dėl laivynų 
apribojimo.

M0NDSV1LLE, W. Va., geg.
11. —• Baudžiamajam valstijos, 
kalėjime vakar buvo pakartas 
VValter Craibtree, pasmerktas 
mirti už užmušimą trijų žmo
nių. i

(Atlantic and Pacific Photo]

Delhi, Indija. — Gh’a'ndi Clow, svarbiausi gatve, j^ur įvyko riaušes ir dabar stovi kareiviai 
kanuolėmis. • . >

Gegužes 15 Diena
Visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu išrinkti Lietuvos atsto

vai, pirmam savo posėdyje,* 1920 m. gegužės 15 dieną, priėmė kaip vienu 
balsu šitokį nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo paskelbimą:

“Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių valią, 
proklamuoja esant atstatytą Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, kaipo 
demokratinę respubliką etnologinėm sienom ir laisvą nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su kitorii valstybėm.”

Ateinantį ketvirtadienį sukaks lygiai 10 metų nuo tos istorinės die
nos. Lietuvos Steigiamojo Seimo atidarymo sukaktuvėms paminėti ren
giama tą dieną didelės prakalbos ir koncertas Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. .

Japonijos atstovų 
butas duoda mote
rims rinkimų teisę

Sprogimas kasykloje 
užmušė 3 darbininkus

Pralotas K. Olšauskas Vėl 
Vyriausiame Tribunole

TOKIO, Japonija, geg. 11.— 
Japonijos atstovų butas priėmė 
įstatymą, kuriuo suteikiama 
moterims balso teisė, bet tik 
municipaliniuose (miestų) rin
kimuose.

Įstatymas pasiųstas ponų rū
mams, kur jis, be abejo, susi
tiks su smalkia opozicija ir 
veikiausia 'bus atidėtas į šalį.

PONTEVEDRA, Ispanija., geg. 
11. — Vienoj vietos kepyklų 
vakar įvyko smarkus sprogi
mas, kurio trys darbininkai bu
vo užmušti. Kepyklos trobesys 
buvo suardytas.

Aeroplano pilotas ir 
trys pasažieriai žu

vo juroje

Sovietų ambasado 
rius Anglijai bu

siąs atšauktas

' MONTEVIDEO, Urugvaja, 
— Netoli nuo čia į 

nukrito aeroplanas, 
Buenos Aires, Ar- 
Braziliją. Aeropla- 
ir trys pasažieriai 
vienas pasažierius,

Juan Borrios, sugebėjo išplauk-

geg. 11. 
jurą vakar 
skridęs iš 
gentinoj, j 
no pilotas 
prigėrė, o

200 Lenkų seimo at 
stovų reikalauja ne 
paprastos sesijos
VARŠUVA, geg. 11. — Dau

giau kaip du šimtai lenkų kai
riųjų ir vidurio partijų atsto
vų pasirašė, peticiją respublir 
kos prezidentui Moscickiui, rei
kalaudami, kad butų sušaukta 
nepaprasta seimo sesija.

Savo reikalavimą opozicijos 
partijos motivuoja tuo, kad 
esą svarbių <tiek vidaus tiek 
užsienio politikos klausimų, ku
rie turį būt tuojau seimo iš
spręsti.

LONDONAS, geg. 9. — Daily 
Mail sako, kad sovietų amba
sadorius.. Anglijai, Sokolniko- 
vas, ir kiti jo štabo nariai vei
kiausia busią atšaukti. Jie nu
sikaltę Maskvai tuo, kad bu
vę draugiškai nusistatę Ang
lijos valdžiai ir anglų draugi
jai.

Laikraštis sako, kad kai ku
rie ambasados nariai esą nu
sitarę neklausyti įsakymo grįž
ti į Maskvą, ir prašysią britų 
vyriausybę leisti jiems pasilik
ti Anglijoje. i \ •

Antisemtinės riaušės
Rumanijos sostinėje
BUCHARESTAS, Rumanija, 

geg. 11. — Vakar Buchareste 
įvyko antisemitinių riaušių. 
Daug žydų buva^4umuštų. Pra
neša, kad panašių riaušių bu
vo ir Borsoj, Transilvanijoje.

Žuvusieji pasažieriai, sako, 
buvę politiniai Brazilijos emi
grantai.

Nelaimė atsitiko per stiprią 
migdą.

Del tvanų Ceilone' 10,- 
000 žmonių be pastogės

Ceilonas, geg.
- šiaurinėje Kolombo da-

KOLOMiBO,
11.
ly kilo dideli potvyniai, dėl ku
rių apie 10 tūkstančių žmonių 
liko be, pastogės.

Banditai Kimiose iš
skerdė 15,000 žmonių

■ ŠANCHAJUS, Kinai, gcff. 11. 
— Kinų laikraščiai sako, kati 
balandžio mėnesį Jongjunge, 
Honano provincijoje, banditų 
gaujos išskerdusios apie 15 
pančių žmonių.

tuk-

Linčiuotoji) govėda pa
degė teismo rumus ne

grui sudeginti
SHEiKMAN, Tex., geg. 11.— 

Tris kartus atmušta nuo Gray- 
son kauntes teismo rūmų, bal
tųjų govėda, pasiryžusi linčuo- 
ti negrą George Hughes, paga
liau padegė trobesį, kad jis ten 
sudegtų. Gaisrininkams atlė
kus gesinti, govėda supiaustė 
žarnas. Negras žuvo gaisre, ku
ris, be teismo rūmų, sunaikino 
dar kelią kitus namus.

Įsismurta v ilsioms linčininkų 
govėdoms suvaldyti gubernato
rius gitįunte miliciją, 
tapo paskelbtas ikaro 
Eina masiniai areštai.

Mieste 
stovą)1;.

Nusišovė karininkas

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 11. 
— Honano ir Kiangsi provin
cijų sienoj eina smarkus mu« 
išiai tarp tautinės Kinų kariuo
menės ir sukilusių Šiaurės 
nerolų. « <

ge-

Ga-
Al-

CEDAR RAiPlIDS, Iowa, geg. 
11. — Del nežinomos priežas
ties nusišovė, čia kap. Payne, 
Coe kolegijos kariuomenės de
partamento instruktorius.

CHICAGO, geg. 11. — 
vus proto pamišimą, Mrs. 
bina de Rorre, 157 Kensing- 
ton Avė., nužudė trejetą savo 
vaikų, amžiaus nuo 7 iki 9 me
tų, paskui pati nusišovė.

DET1ROIT, Mich., geg. 11.— 
Tapo suimtas Trentono prie
miesčio policijos viršininkas 
Harry ĮJickiiison, ’ kaltinamas 
dėl sąmokslo su butlegeriais.

KAUNAS, Lai. 24. (LŽ). — 
Malinauskas pradėjęs pralo

tą Olšauskų neapkęsti, o paga
liau nutaręs savo konkurentų 
nužudyti.

Malinauskas, girdi, prikalbi
nėjęs Dobkevičių tam darbui 
padaryti. Ir 5,000 lt. siūlęs už 
ipraloto Olšausko nužudomą.

Pagaliau Malinauskas susita
ręs su UslijanaiLskiene pralotą 
nužudyti ir Ustijanaųskienė tu
rėjus pralotų Olšauską nuvilio
ti Birštonan, o ten nužudyti.

Sutartu laiku Malinauskas 
Birštonan atvykęs. Buvus ir 
Ustijanaųskienė,. Bet pralotas 
(JJšausikas neatvykęs. Tada Ma
linauskas supykęs ant Ustija- 
nauskienės už suviliojimą ir nu
žudęs.

Tą visą istoriją Žebrauskui 
laišku aprašęs kalinys Joku- 
įbauskas.

Laiškas buvęs rašytas lietu
viškai, bet Žebrauskas išskai
tęs ji lenkiškai. (Žebrauskas 
rusas ir lietuviškai nemoka).
Plečkaitininkas praloto Olšau

sko byloj
vienas 'taip pat mėginamas įpai
nioti. Tai Jokuibauskas neva lai
šką Žebrauskui rašęs. Bėt Jo- 
kubauskas teisme kategoriškai 
užsigynęs, kad jokių reikalų su 
Žebrausku neturėjęs, jo nepa
žinęs ir nepažįstus, niekur nie
kados nematęs.

Teismo kuluaruose buvo kal
bamą, kad į akis buvę susta
tyti prie teismo stalo kaliniai 
Žebrauskas su Jokubausku, bet 
abu pasilikę prie savo.

“Tikybą reikia gelbėti!”
žmogžudys Dobkevičius taip 

jat griežtai paneigęs Žebrausko

padavimus. Tai esą gryni ka
linio Žebrausko prasimanymai. 
Beje, Dobkevičius iškėlęs vie
ną charakteringą momentą, tai 
būtent, kalėjimo kapeliono Ge
rulaičio rolę.

Kai Gerulaitis išgirdęs kalė
jime kursuojančias versijas, tai 
kaliniams, sakęs: “Vyrai, saky
kit ką žinoti reikia gelbėti ti
kybą...”

Už išmislus Dobkevičius Žeb
rauską ir plūsti ten pat kuone 
pradėjęs.’
Pralotas Olšauskas su nepažį

stamais nenorįs kalbėti.
Teismo pirmininkas, sako, 

pasiūlęs pral. Olšauskui, jei jis 
nori, šio įto liudytojus paklau
sinėti. Tai pralotas Olšauskas 
sakąs, kad jis tų savo nelaimės 
draugų nepažįsitąs, o su 
žįstamais nenorįs turėti 
reikalų.

nepa- 
jokių

Didelių prieštaravimų 
į Žebrausko parodymus ir 

liudytojas Valatka.
Valatka teisme aiškiai pasa

kęs, kad kalinys Žebrauskas Va
latką jau ketvirtą kartą įskun- 
džiąs ir Valatka dėl to turėjęs 
jaiu nemaža nemalonumų.

Mat, Valatkos žmona esanti 
su Žebrauskiene susipykus, tai 
Žebrauskas ir krečias tokius 
šposus.

Išklausius šiuos liudytojus, 
Žebrausko versija, sako, visiš
kai nublankus ir į bylą neįne
šus jokios painiavos ar neaiš
kumo. Byla tęsias ir ryt vakare 
gali būt, bus skendimas, žino
ma, jeigu p. Tumėnas per die
ną baigs savo kalbą.

... ........... i

Buvęs Trockio sek-| Griozdžia senatorių 
retorius nusižudė ofisus kapiteliu j
BERLYNAS, geg. 11.—Mas

kvoje nusižudė žinomas komu
nistas Gvozdevas, buvęs Troc
kio sekretorius. Sako, kad jis 
pasidaręs galą protestui prieš 
aštrius persekiojimus, kuriuos 
sovietų valdžia pradėjo dabar, 
komuniistų partijos kongresui 

artėjant, prieš opozicijos vadus, 
nesutinkančius su Stalino nuo-

Mirė Lenkijos senato 
vice-pirmininkas Poz- 

ner, socialistas
VARŠUVA, geg. 11. — Mirė 

Stanislavas Pozner, Lenkijos 
senato vicepirmininkas, vienas 
enkų socialistų vadų. Jis bu
vo 64 metų amžiaus.

Youngo reparacijų pla
nas {eina galion

PABYŽIUS, geg. 11.—Prem
jeras Briand ;ir Anglijos, Ita
lijos ir Belgijos užsienių rei
kalų ministeriai vakar pasira
šė protokolą, kuriuo Youngo 
reparacijų planas padaromas 
galiojamu.

Dirbo pinigus
' > --- ----- - t

UŽPALIUOSE, Uten. aps. 
šiomis dienomis krim. policija 
areštavo Ant. Kazakauską, pas 
kurį rado pinigų dirbtuvės į- 
rankius. Kazakauskas dirbda
vęs po 1 ir 2 lt.

WASHINGTONAS, geg. 11. 
— Senatoriai pagaliau stipriai 
pasipiktino, kad pastaruoju, lai
ku kažkas pradėjo daryti kra
tas jų ofisuose kapitoliuje.

Prieš keletą dienų Inivo iš- 
•griozti naktį ofisai, Tennessee 
senatorių McKellaro ir Brocko, 
paskui Utah senatoriaus Smoo- 
to, o vakar naktį — Kalifor
nijos senatoriaus Johnsono. 
Šen. Johnson rado atplėštą šč- 
Įpą, ištraukytus rašomo stalo 

(stalčius ir išgriozlus dokumen
tus.

Sbnato vadai dėl to įsake pa
daryti stropų tyrinėjimą.

Kolodzeiskis nusi
nuodijo

MARIAMPOLĖJE visi paži
no maliorių Kolodzeiki, kuris 
turėjo geras rankas — ką pa
imdavo, itą padirbdavo, bet blo- 
įgą gerklę — ką uždirbdavo, tą 
pragerdavo. Jis daugiausia ma- 
liavodavo iškabas ir šiaip vi
sokius daiktus, darydavo elek
tros įvedimus, namus remon
tuodavo ir t. t. Jo šeima — 
žmona ir vąikai didelj vargą 
vargdavo. Balandžio 9 d/ jis 
susinervinęs, kad nelieturėjo 
iš ko gerti, nusipirko bonkutę 
uksuso esencijos, išgėrė. Liko 
našlė sd mokyklos amžiaus vai
kais. Kolodzeiskis prieš karą 
ėjęs Varšuvoje kokią -tai ama
tų ar meno mokyklą, buvo nau
dingas amatininkas. Bet pasi
leido į gėrimą.



NAUJIENOS, Chicago, HL

pasiliks taip brangus, kaip bu

Juozas Pronskus

KORESPONDENCIJOS

Naujas Hudsono Roadsteris

pats John

NAUJIENŲ Ekskursija Eisimu
Gegužio 24 dieną

mieste

Daktaras NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro
sfidy- 
tiktai 
viską

lygos 
liūs.

Įima 
Štai. 
Rijoj

Bet eime toliau

Illinois 
laimėti

Mainieriai ir jų unija
Pirmadienis, geg. 12, 1930

Jose taupino

cementu dėl beismento 
plasterį ir kalkes dėl 
visa darbą.

tikėjosi, kad turės 
nors ir užkluptų jį

Man
12 distrikto 
užgyrė pa-

Vadovaujama laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Rypkevičiaus.

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

Grand Rapids, Midi.
Del “Vilnies” korespondento 

šmeižtų.
Kaip visur, taip ir pas mus 

be barnių ir visokių užmėtinė- 
jimų negalima apseiti. Jei to 
nebūtų, tai atrodytų, jog kažko 
trūksta. Daug vietos aš nenb-

kad pirmininkas kelis kartus 
pakartojo, idant nepilnamečiai, 
nepilnieji nariai arba suspen
duotieji nebalsuotų. Jų buvo 
paprašyta, kad užimtų užpaka
lines ^ėdynes ir nebalsuotų. 
Taip jie ir padarė.

Na, o jei Narys pastebėjo, 
jog balsavo ir tokie, kurie ne
galėjo balsuoti, tai kodėl tylėjo 
susirinkime ir neiškėlė aikštėn 
to dalyko?
/Del tos paprastos priežasties 

Narys to negalėjo padaryti, 
kad susirinkime buvo daroma 
taip, kaip nusako konstitucija. 
Geda Nariui užsiimti tokiais 
šmeižtais. Taip daro tik bul
viniai" politikieriai, kuriems ru
pi ne teisybė, bet tik savo opo
nento pažeminimas.

’ Nariui pravartu bus pri
minti, kad tokiais purvinais 
raštais jis nuo savęs ir savo 
vienminčių atstumia visus šva
resnius žmones, kuriems teisy
bė nėra paskutinis dalykas.

— Felix Zukaitis.

jėzuitai su lenkų ka.- 
degino protdstonų ži- 
• nuosavybes, mėtė iš

rių užimti, vienok nors ir 
trumpai norėčiau atsakyti tam 
SLA. 60 kuopos narui, kuris 
“Vilnies” No. 92 rašo apie ba
landžio 6 d. įvykusį kuopos su
sirinkimų. Girdi, tame susi
rinkime viskas buvę atlikta ne
teisingai: ir Pildomosios Tary
bos balsavimai ir rinkimai j 
Seimą delegatų. Na, o maga
ryčioms mane išvadina fašist- 
berniu. Esą aš labai nusidėjęs 
tuo, kad savo draugus į susi
rinkimą automobilių atvežiau. 
Koki, taip sakant, biznį turi tas 
narys kai dėl to,ką aš priva
lau savo automobilyj vežti, o

;? Nejaugi aš negaliu nei 
draugus vežti 
draugus, kurie man daug 
yra padarę? Tai jau iš 
einama pertoli, jei tokie

metais 
galėjusi 

senesniąja skalę 
$7.40 dienai. Bet t*a'i butų reiš
kę dar didesni marketo pražu
dymą, kuomet kiti anglies dis- 
triktai neteko darbininkų orga
nizacijos, kuomet ten algos nu
krito visai.

Bet kažin ar butų* laimėjusi? 
Kad atlaikyti $7.40 centų algą, 
veikiausia butų tekę streikuo
ti. O streikuoti buvo pavojin

ga. Kada per keletą metų 
mainieriai jautėsi suvargę, tai 
streikas reiškė tiesiog bėdą. 
Kaip ilgai galėjo jie, laikytis?

Tai klausimas. O jei butų 
pralaimėję—kas tada? Butų te
kę pasakyti “good bye” vienin
telei išlikusiai kadaise galingos 
mainierių unijos organizacijai. 
O leisti unijai iširti yra didžiau
sia nuodėmė, kokią gali papil
dyti organizacijos darbuotojai.

(Pabaiga bus) Reporteris.

butų 1928 
organizacija

Ar Lietuviai Privalo Dalyvauti 
Kryžiaus Karuose?

ką ne 
savo 
tuos < 
gero 
tiesų 
dalykai bandoma diktuoti.

Ar jie yra pilnamečiai, ar ne, 
— tai ne mano reikalas. Aš jų 
neklausiau, kiek kuris metų tu
ri. Tačiau turiu pasakyti, jog 
laike susirinkimo aš girdėjau,

Naujas gražus roadsteris papildo eile Hudson Great Eight automobiliu. Konservatyvaus modernistinio 
motivo, šis sportinis modelis yra labai gražus. Bamperiai, radiatorius, ratu kepuraitės, lempos — visi turi 
garsųjį trikampi, Hudsono ženklą per 21 metus.

Vienas iš reakcingiausių po
piežių dabartinis Pius XI visoj 
eilėj naujų enciklikų pretenduo
ja atgauti vidurmažių galybę 
ant viso pasaulio ir pakartoda
mas tvirtina turis “dieviškas 
teises” ir paties Dievo manda
tą būti visų valdytoju.

Tas pats Pius XI naujojoj 
savo enciklikoj pasisako, kad 
niekas negali būti Krjįtaus baž
nyčios narys, kuris nusižemini
mo dvasioj nepriims ir nepri
pažins jo, popiežiaus, aukščiau
sio autoriteto. Iš kur gi ta jo 

“meilė” prie Rusijos stačia
tikių? O, tai yra apgalvotas 
planas sumiešti vandenį ir ja
me kiek nors žuvų pasigauti! 
štai kam popiežiui reikalingas 
kryžiaus karas.

buvo. Kuo katalikiški ar sta- 
čiatikiški šventieji ir abrozai 
geresni? Jie tik tiems atrodo 
geresni, kurie patys nežino, ką 
garbiną!

Kaip Sherwood Eddy, W. 
Walsh, Mary Strong ir eilė ki
tų sako: Rusijos “religijos ka
ras yra' ne kas kita, kaip in
strumentas aukštesniam tiks
lui ir ateičiai, kurių dabar jie 
patys dar nenumato; visi tie 
“bezbažninkai”, ateistai, iko- 
noklastai atlieka didelį ir bū
tiną darbą griovimo, apvalymo 
nuo prietarų sąšlavyno, nuo 
formalybių ir šamanerijos, pa- 
liusuodami mases nuo nepaken
čiamos hipokrizijos. Idealų iš 
žmogaus širdies neišimsi, kaip 
kad neišimsi saules iš dangaus. 
Apvalymo ir destrukcijos lai
kotarpiui praėjus, rasis kiti, 
kurie iš pačios liaudies idealų 
išaus skaisčią paties gyvenimo, 
laisvės ir džiaugsmo religiją, 
kaip poetai iš žodžių ar daili
ninkai iš dažų meno kurinius 
sukuria. Bet tai bus liaudies, 
paeiti žmonių idealų ir bendrai 
siekiamo gero gyvenimo kūry
ba, apimanti visus socialius 
siekimus ir išeinanti iš moks
lo ir žmonijos patirties.

Bet jis įvelia į 
jus ir Lietuvą 
Dar krikščionių 
kais, teko plačiai 
Lietuvos vyskupų 
kad jo šventenybės

naujus pavo- 
bei lietuvius, 
valdžios lai- 

diskusuoti 
prasitarinią, 

popiežiaus 
esąs noras iš Lietuvos padary
ti bulvarką katalikybes eks- 
pansijai į Rytus, reiškia į Ru
siją. Tokiu bulva’rku sykį jau 
Lietuva buvo kartu su Lenki
ja, ir abidvi pražuvo Rusijos 
nušruose dėl pradėto kunigų ir 
zokoninkų imperializmo prieš 
ukrainiečius ir kazokus. Ar jų 
praeitis dar- nepamokino? Jų 
nepamokino ir nepamokins, nes 
Romos katalikizmui valstybe 
buvo ir pasilieka paskutinėj 
vietoj. Tačiau praeitis per
daug, skaudžiai pamokino musų 
liaudį, ir liaudis privalo su
drausti savo “piemenis”, kad į 
Romos politikierių intrigas mu
sų tautos nedrįstų traukti!

(Bus daugiau)

zuis
kad 
neginčijamas
atimti visas teises

veikia marketo *są 
Illinois mainų

Kapitonas
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, oJos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. ■ Praktikuoją per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nerišliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Paprastas mainieris, neįdo
maująs unijos problemomis ir 
nesuprantąs šių dienų visuo
menės santykių painumo, yra 
linkęs matyti tik savo organi
zacijos viršininkų kaltę, jeigu 
jo alga nukapojama. Kalbos ir 
aiškinimai apie marketo sąly
gas jam yra taip svetimi, kaip, 
sakysiu, kiniečių abėcėlė.

tuo tarpu marketo nega- 
užmiršti nei valandėlei, 
pavyzdžiui, lllinojaus valsr 
praeity iškasdavo anglies 
95,000,000 tonų metams. 

Dabar anglies produkcija suma
žėjo čia, jei neklystu, iki 55,- 
000,000 tonų metams.

Seniau tokiuose miesteliuose, 
kaip Bentone, Zeiglere, West 
Frankforte ir kituose, gyveni
mas yirte virė. Mainieriai už
dirbdavo gefas algas. Dirbdavo 
daugiau laiko. Nauji žmonės 
atvykdavo ir jie rasdavo uždar
bių ir pinigų.

Dabar daugelis mainų užda
ryta, ir nežinia kada jos atsi
darys. Kitos dirba dvi-tris die
nas savaitėje, o ir tos pačios 
sustoja visai dirbusios ilges
niam įiikui.

Daugelis mainierių, ypač sin- 
gelių, išvažinėjo. Pasiliko tie, 
kurie turi savastį ir negali jos 
atsikratyti; ba niekas neperka 
žmoniška kaina. Nusmukimą 
pramonės jaučia ir mainų mies
telių bankos. Jos, mat. buvo 
susiorganizavusios mainų mies
telių biznierių pastangomis. Jos 
buvo išskolinusios pinigus tų 
miestelių lotams pirkti ir tro
boms statyti 
stivo centus mainieriai.

Bet štai nusmuko Illinois 
mainų pramonę. Nupuolė na
mų ir trobesių vertė. Patys 
mainieriai priversti yra imti 
iš bankų dolerį-kitą, atidėtą 
juodai dienai. Ir ve jums re
zultatas: pirm ketverto savai
čių, vienos tiku savaites bėgiu, 
West Frankforto apielinkėje 
subankrutavo septynios banke
lis. Pora savaičių atgal, tą 
dieną, kai apleidau West 
Frankfortą, subankrotavo dar 
viena. O šiandie tur būt yra 
subankrutavusių ir daugiau. Ir 
štai mainieris, padėjęs sutau- 
pintus centus bankon, neteko 
ne tik darbo ,bet ir sutaupini- 
mų. O jis 
dar duonos, 
nedarbas.

Tai taip

Gal šiandien^ Romos bažnyčia 
yra supadorėjusi, jei imasi net 
kitų tiesas ginti? štai visai 
dar neseniai, 1898 m. popie- 

Leonas XIII patvirtino, 
bažnyčia privalo ir turi 

dieviškas teises 
prigimtą

sias, morales ir legales iš visų 
tų, kurie nesutinka su jos dog
momis ,ir juos kaip “heretikus” 
padaryti valstybiniais krimina
listus ir bausti mirtimi! Popie
žius Pius X, 1909 m. tai yra 
jau visai musų gadynėj užgyrė 
vieno jėzuito Lepicier knygą, 
kurioj tas jėzuitas skelbia baž
nyčios teisę ir pareigą atimti 
heretikams teises ir gyvybę, ir 
kad tu pareigia priklauso baž 
nyčiai ir valstybei kartu; tai 
yra kad taip pat, kaip inkvizi
cijos laikais, bažnyčia žudytų, 
o valstybė sau atsakomybę pa
siimtų! Savo laiške tuo pačiu 
reikalu i kardinolą Gaili, tas 
pats popiežius pareiškė, kad to
je knygoje yra suglaustos ir iš
reikštos visos pamatinės Kata
likų bažnyčios doktrinos! Kar
dą ir ugnies laužą Romos baž
nyčia aiškiai pasisako tik “ati
dėjusi”, o ne padėjusi, ir tas 
jėzuitas pareiškia, kad bažny
čia neprivalo varžytis skelbda
ma tas savo doktrinas, neatsi
žvelgiant į jokius moderniškojo 
amžiaus sentimentus.

Keis yra' padoriau, —ar tikė
ti į dievą, kurs per amžius bu
vo priespaudos ir tamsybes i- 
rankis, ir dėl jo laikyti žmo
nes prietaruose, idolatrijoj. bal- 
vonų ir abrozų garbinime, nusi
žeminime ir vergijoj prieš re
akciją, “palaimintoje ubagys
tėje” kaip dvasios taip kuno,<— 
ar tikėti į žmonijos laimę ir 
gerovę, pasišvęsti jos prikėli
mui ir kančių sumažinimui ligi 
minimumo? Kas geriau, krikš
čionys! Jei jus einate už pir
mąją “religiją”. tai skubiai 
žengiate į tą pačią ateitį, ku
rioj Rusijos klerikalizmas atsi
dūrė, ir pavyzdžiai rodo, kad 
jokia pamoka jūsų neišmokins: 
reikia tik pasiklausyti begėdiš
kų kvailinimų laike visokių mi
sionierių “pamokslų”, žmonės 
pasakoja, kad kokie tai du im
portuoti iš Lietuvos brostviai 
moterėles peklomis graso, kad 
neleistu vaiku i valdžios mo
kyklas. Rusijos “švenčiausias 
Sinodas” jau piauna, ką buvo 
sėjęs.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti 

sienų. Mes taipgi aprokuojame
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas. *

ATLAS BUILDERS SUPPLY €0
14th Street & Western Avė.

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

padarom. *
Drillings Auto 

Body
834 W. 35th St., 

Phone Yards 1806 
CHICAGO, TLĘ,

Laišką pasirašo 
Lewis.

Lewis išreiškė pasitenkinimo 
Illinois mainierių sutartimi, kad 
jie (Koduotojai, regis) gavo 
$6.10 dienai. Mat, jis pats, 
kiek laiko pirm Illinois sutar
ties, padarė .sutartį Ohio mai
nieriams, kuria gavo jiems tik 
$5.10 dienai (lioduotojams).

Nežiūrint to, kad paties Le- 
wiso padaryta sutartis, nusakė 
Ohio mainieriams $5.10 centų 
skalę dienai, vėliau padarytoji 
Illinois mainierių sutartis davė 

| jiems $6.10 dienai. O dabar 
Lewiso šalininkai kaltina Illi
nois organizaciją tuo, kad ji 
daleidusi nukapojimą algų iki 
$6.10 dienai! Atrodo ytin hi- 
pokri tiškus kaltinimas. Bet jis 
naudojama prie kiekvienos pro
gos ir randa atbalsio mažiau 
suprantančių mainierių tarpe.

Bet kodėl Illinois mainieriai 
neišlaikė senosios sutarties, ku
ri davė jiems $j;40 dienai?

Buvo, 
lys, bet svarbiausioji tai ang
lies markete sąlygos.

Ohio mainieriams Lewis pa
sirašė sutartį $5 dienai. Ken- 
tucky, Virginijos ir kitų dis- 
triktų mainieriai, netekę unijos 
nė ženklo, dirbo už dar mažes
nį atlyginamą, nei Ohio mainie
riai. Kai kuriose vietose jų 
uždarbiai nukapota, sakoma, 
iki -$3.50 dienai už tokį darbą, 
kuris ‘Illinois mainieriams da
vęs po $6 dienai.

Kuomet angliakasiai dirbo 
kituose laukuose, kitose srityse 
taip pigiai, tai suprantama, kad 
anglis išimti iš žemės čia kaš
tavo pigiau, nei Illinois valsti
joj. O kadangi ji kaštavo iš
imti pigiau, tai galėta ji ir par
davinėti pigiau, nei Illinojuj. 
Rezultatas toks, kad kitų vals
tijų kasyklos paveržė iš Illi
nois kasyklų dalį marketo. Kas 
dar svarbiau grūmojo paverž
ti daugiau marketo, jei mainie
riams čia reikės mokėti $7.40 
dienai; jei anglies kasimas čia

(Tęsinys) t
Rimtas yra kaltinimas Illi

nois organizacijai, kad jos vir
šininkai, darydami suta’rtj su 
kompanijomis, sutikę numušti 
algas mainieriams kuone pus
antro dolerio dienai. Mainie
rių (regis, Koduotojų) algos 
pirm 928 m. buvusios $7.40 
dienai, o 1928 metų sutartimi 
jos nukapota iki $6.10 dienai. 
Tą kaltinimą mesti Illinois or
ganizacijai Levviso šalininkai 
neprileidžia progos.

Bet štai laiškas paties John 
Levviso, rašytas Walteriui Nes- 
bit, Illinois organizacijos sekre- 
toriui-iždininkui:
“Dear Sir and Brother:

Ačiū už jūsų telegramą, pa
siųsta rugsėjo 15 dieną ir su
teikiančią skaitlines iš referen
dumo, kaip jas paskelb 
trikto balsų skaitytojai 
labai malonu, kad 
mainų darbininkai

Lietuvių liaudis turi sudrausti 
sdve piemenis

Ar katalikų popiežius, ar kad 
ir tie patys pretestoniški mag
natai turi moralės teisės kry
žiaus karą skelbti kad ir tiems 
Rusijos bolševikams? Tik, keli 
žodžiai iš jų pačių nepersenos 
praeities. Bolševikai šaukia, 
kad. jie nevartoja savo kovoj su 
carine bažnyčia’ viduramžio in- 
k viziri jos priemonių, ir jei jus 
nors supratimą turėtumėte, kas 
buvo inkvizicija, pilniausiai su 
jais sutiktumėte... Katalikai 
degino protestonus, protestonai 
saVo atskalūnus jr abieji kartu 
žudė “heretikus”. Ikonoklas-. 
mas arba “šventųjų” balvonė- 
lių ir “stebuklų” abrozų naiki
nimas kelis kartus jau yra Eu
ropą valęs, ir Anglijos purito
nai už tą valymo darbą šian
dien yra tautos geradariai va
dinami.
Lietu vą

Kaip 
romais 
nyčias 
kapų jų numirėlius, užmušinė- 
jo ir trėmė jų tikinčiuosius. Ai 
popiežius laikė kariškas mišias 
kelti kryžiaus karą prieš savo 
tarnų žvėriškumus Lietuvoj ? 
Skandinavijos karalius Olafas, 
kurs iškirto Druidų šventvie
tes ir sudaužė jų dievus, šven
tu padarytas. Lietuvos “krikš
tytojai”, lenkų kareiviai, kurie 
Lietuvos šventus gojus išnaiki
no ir dievų stovyias pakorę i 
upes vilko skandinti, Jogailos 
ir vyskupų už tai apdovanoti

man M MM
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kapinių. Nekurie jau net išty
rė, kad daržo savininkas Liepa 
turi labai gero alučio. Na. tai 
pažiūrėsime.

— Northsidietis.

T t-n- ir r
NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Iš Joniškiečių Pa 

dangės
Pirmyn” Choras paėmė 

atostogas
Atėjus pavasariui, “Pirmyn” 

Choras paėmė atostogas vasa
rai ir pradės dainų pamokas 
tik nuo pirmų dienų rugsėjo. 
Per praeitą žiemos sezoną cho
rui mažai teko veikti: dalyva
vo tik keliuose parengimuose. 
Nors mokytoją turėjo gana ge
rą, bet, mat, buvo tam tikros 
priežastys, kurios sukliudė dar
bu. Vienas dalykas, -r— tai vė
lai susitarė su mokytojom, o 
antras dalykas, traa neturėjo 
pastovios svetainės, kas yra la
bai svarbu. Be pastovios sve
tainės negalima laiku daininin
kų sukviesti. Ateinanti sezoną 
manoma viskas laiku sutvarky
ti. Vasaros laiku choras nutarė 
surengti bent du išvažiavimu, 
jei tik bus tam patogus laikas. 
Pirmą išvažiavimą manoma su
rengti trumpoj ateity.

Choras nutarė jnirengti “iš
leistuvių vakarėlį” p-lei Paže- 
rauskaitei, kuri išvažiuoja :į 
Lietuvą geguės 21 d. su “Nau
jienų” ekskursija. P-lė Paže- 
rauskaitė nuo pat atvažiavimo 
į Ameriką priklauso prie “"Pir
myn” choro, taipgi yra gabi lo
šėja. Daug sykių yra dalyvavusi 
Dundulienės, Zolpo, Vaičkaus 
surengtuose vaidinimuose. Da
lyvavo ji ir “Naujienų” gražuo
lių konteste. Choras taip pat 
nutarė dalyvauti Dramatiško ra
telio ir L. S. S. centralinės kuo
pos rengiamam vakarėly j.

Morning Star Kliubas
šeštadieny, geg. 3 d., Wic- 

ker park svetainėj Morning 
Star kliubas turėjo 
karėlį. Kaip jaunų, 
augusių .prisirinko 
čiai. Visi smagiai 
iki vėlumos.

Morning Star Kliubo beisbo- 
lo jauktas buvo susitaręs su 
Mkl-Night kliubų lošti gegu
žės 4 d. Lincoln parke. Bet kai 
reikėjo pradėti lošti, tai Mid- 
Night kliubas atsisakė. Mat, pa
bijojo Morning Star. Mid-Night 
kliubas susideda iš juodukų, 
užtai tavorščiai kubui nusiminė.

Yra žmonių, kurie jėško, ne
randa ir saiko, kad nėra stebuk
lų, — maniau sau pirmą sykj 
patekusi j tyrus, žaliuojančius 
laukus iš dulkėto ir slopinančio 
miesto. Nors širdis ir ilgėjosi 
kitos šalies pavasario vaizdų 
ir vyturėlių giesmės, tačiau ir 
čia sutikau stebuklų kiekviena
me žinksny: žolynai ir medžiai 
pilni saulės spindulių, jaunys
tės ir pavasario šypsenos. Ne
žiūrint, kaip paniurusi butų 
jautri siela gyvenimo pelkynuo
se, pavasaris ją ramina, pri
mena daug iko gražaus ir tei
kia naujo noro gyventi. O žmo
nės jėško stebuklų.

Buvau maniusi būti laukuose 
ligi pat vakaro, bet atsiminus, 
kad esu pasižadėjusi būti ma-* 
no gerųjų kaimynų Joniškiečių 
vakare, išsirengiau namo sau
lutei dar, aukštai tebesimau- 
dant dangaus žydrumoj.

Nors esu tikra, kad Joniškie
čiai susilauks geresnių aprašy
mų, tačiau neiškenčiau savo žo
dį kitą nepridėjusi. — Joniš
kiečiai niekuomet neapvylė žmo 
nių, atsilankiusių j jų parengi
mus, tą padarė ir šį kartą. Jų 
malonus apsiėjimas su svečiais, 
jų šauni muzika pliekianti 
smagius šokius, stalai nukrauti 
puikiausiomis dievų dovanomis, 
gardžiai pagaminti prižiūrint

darbščiai Joniškiečių poniai 
Šalkauskienei. Reikia jai ati
duoti labai didelis kreditas už 
sumanumą duoti vikrius suma
nymus, kas kitoms darbinin
kėms žymiai .palengvino užduo
tį.

Ponas šiliukas pilnai tiko už
imti vakaro pirmininko vietai. 
Laike vakarienės jam parsta- 
čius kalbėjo keletas svečių 
(vardų nespėjau pasižymėti), 
linkėdami Kliubui geriausios 
kloties. Kliubo pirmininko p. 
Butaučio įžanginė kalba buvo 
palydėta gyvais aplodismentais. 
Klausėmės rimtos prakalbos 
veiklaus Joniškiečio P. Kipšo. 
Paskui sekė dainos, dainelės ir 
muzika jaunų dainininkių bei 
pianisčių. Buvau užsirašius jų 
pavardes, deja negaliu šiandien 
atskirai padėkoti kiekvienai, 
nes jų sąrašą pamečiau.

Mano didelę simpatiją išsine
šė savo dainomis p-lės Griciū
tė, Ančiute ir ponia Dočkionė.
Patinka man ponios Dočkienės kliubo narius, p. Buknių, Kipšą

ramus, naturališkas užsilaiky
mas laike dainavimo ir turtin
gas jausmu, tvirtas, skaidrus 
balsas. Tai graži gamtos dova
na darbininkei moterei. Mylė
čiau girdėti ponią Dočkienę 
dainuojant kuodaugiausia liau
dies dainų. v >■

Skaitlingas būrys inteligen
tiškų darbininkų svečių, pa
vyzdinga tvarka, turtinga pro- 
gitima, draugiškas atsineši- 
mas vienas i kitą, darė malo
niausio įspūdžio. Jei netikite 
man, prašau apsilankyti į Jo
niškiečių parengimus, tai patys 
persitikrinsite, kad taip.

Beje, dar bučiau pamiršusi 
priminti, kad šnek linčiuojantis 
su Kliubo nariais, teko girdėti 
nusiskundimų vienu nesenai įs
tojusiu į Kliubą žmogum, kurs 
dėl savo Įkyrios prigimties ir 
nckulturiškumo, kabinėjasi ir 
šmeižia per “Vilnį” daug pasi
darbavusius ir pagarbus vertus

Ready to Brave Sahara Desert

ir kitus. Bet Joniškiečiai būda- norų žmogumi, įsiterpusiu į jų 
vengianti, tarpą demoralizacijos tikslu.

— Emilija.
mi rimti ir vaidų 
mokės kaip pasielgti su piktų

ŠIE LIETUVIAI REALESTATINMAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

SKIN ITCHING EROS « 
when aoothing Žemo fs usedl 

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosouito bites, rashes, 
and many other ekin afllictions. Try 
U also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on i /y-poisoning. 
Pimples and dandrull fade when safe, 
antiseptic Žemo fa applied. It in- 
etantly eases razor-emart. Always 
h avė Žemo nearby vvherever you go. 
Any druggiet. 35c, 60c, $1.00.

smagų va- 
taip ir su
ganą aps- 

linksminosi

buržujais, 
ir pats. M A t, žmo-

Važiuoja j komunistų rojų
Vienas Northsidės žioplas 

Maskvos pilietis sumanė pama
tyti komunistų rojų, nežiūrint 
i tai, kad komisaras Andriulis 
patarė gyvent su 
kaip
giu’kas nenori dirbti kapita
listams, turėdamas komunistiš
ką ligą. Todėl sumanė važiuoti 
pasigydyti. Gaila to žmogiuko, 
bet gal ir pagirtinas dalykas, 
nes tai tikrai parodo, kad jis 
yra Maskvos pilietis, o ne toks 
kaip kad tie, kurie maitinasi 
streikierių ir baduolių aukomis. 
Butų patartina, kad visi tokie 
ligonys kuipgreičiausiai važiuotų 
į tą rojų,\vietoj čia kapitalis
tams dirbu|.

Keistas pilietis
Northsrdėj gyvena keistas pi

lietis. Jei jis tik ką gauna už- 
dyką, tai tada jam eina labai 
ant sveikatos, bet jei prisieina 
jam kur užsimokėti keletą cen
tų, tai tada pilietis pradeda sirg
ti “stomaku”. Ar nekeista?

Rengiasi į pikniką
Kaip teko girdėti, tai dau

gelis Northsidiečią jau rengiasi 
j Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpines Pašalpos pikniką, 
kuris įvyks gegužės 25 d., Jus- 
tice Park darže, prie Tautiškų

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po vieną plytą, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros 
4138 Archer Avė 

Lafayette 7674

LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO 

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

Apvaikščiojimas 
KETVERGE, 

Gegužio 15 d., 1930 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 S.Halsted St.

8 vai. vakaro, įžanga 25c
Programe dalyvauja:

Sir Philip Brocklehurst, garsus Anglijos tyrinėtojas, su dviem šešių 
cilinderių Chevrolet išvyko į didžiausi pasaulyje Saharos tyrlauki, Afriko
je, kad patirti apie keliavimą automobiliais tyrlaukiuose ir kartu ištirti 
Saharos geografines, fizines ir klimatines sąlygas. Jo automobiliai tapo 
specialiai aprūpinti 40 galionų gasolino tankais, didesniais tairais ir spe
cialiu magnito, kuri galima vartoti bendrai su ignition sistema. Radia
torius tapą įtaisytas su specialias kondenseriais. •

X

Virghiia 0117

i

Milaszewicz
So. Wood St.

New

Apdraudą

DVIEJŲ AŠMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu jūsų pardavikas ne-' 
gali jus aprūpinti, rąžykite 
tiesiai mum*.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempello bleida* — 10c

PROBAK CORPORATION
MMIK* <x

*M nur AVINUI MW YOtK

PI HADU 5
flAMI’OO

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4898

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Rcpublic 8899

W. H. Kelps
2519 West 69th St.
v Tel. Hemlock 8099

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yanls 6894

Perkam, parduodam ir mamoml 
namus, farmas ir Idtus. Greitas ir| 

teisingas patarnavimas pas

• F. G. Lucas and Co. ,
Tel. Lafayette 5107

4600
Tel.

B. K. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafavette 1083

M. Rozcnski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

J. N. Zewert & Co
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

—garsus visame pasaulyje

Pinaud’s
’■ .. . »

. Shampoo
Palieka jusų plauku* 
bllKKtuieiiiH, Hveikua ir 

ne per hhiimiihI Jiihu 
mėgiamoj sankrovoj — 
arba rąžykite <lel nemo
kamo ttempelio I Pinami, 
I»ept. M., 220 Eiint 21 
St., Nrw York.

PROBAK

/ aftnrta

Digestible 
asmilk 
itself I

delight in

Cheese flavor
Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! New digcstibilityJ 
hcalth qualities and dcliciouąl 
new flavor addcd to chccse.

In Velvecta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium1

• and minėtais. Good for 
one, including the children.

Velvecta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.,KRAFT 
\/elveeta

▼ The Delicioui New Cheese Food

$3.00

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį.
.55

193 Grand Street Brooklyn, N. N

3514-18 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

$2.50
$1.50

. .50

$7.00
.. .50

------ —__ —___________ _

P. GRIGAITIS, 
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS

J. PRONSKUS,
Dalyvavęs atidaryme Lietuvos 

Steigiamojo Seimo

K. STEPONAVIČIUS 
sudarys puikiausi programą, 
kuriame dalyvaus: solistai, du
etai, kvartetas, trio ir t. t.
Maloniai kviečiame Chicagos 

lietuvių demokratinę visuome
nę dalyvauti šiame iškilminga
me apvaikščiojime. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................................
1,05,1 ri ma i kni,» virti įvairius valgiai.

MAISTAS IK VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............. ...........................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KĄLBOS RAŠYBA .................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................................
Namų darbai, namine sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Nelaikykite neapdraustų savo turtų.
> . ( •

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
.policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrų ir Suodų greitų 
ir teisingų patarnavimų.
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Todėl Youngo plano įgyvendinimas yra be galo 
svarbus dalykas Vokietijai. Bet reikėjo ilgai ir sunkiai 
kovoti, kol prie jo buvo prieita. Pirmiausia, jokių' nu
sileidimų nenorėjo daryt Vokietijai karo laimėtojai. 
Kartu su tuo, visomis pajėgomis priešinosi Vokietijos 
susitaikymui su Santarvės valstybėmis žymi dalis pačių 
vokiečių, būtent, nacionalistai ir komunistai. Vokieti
jos nacionalistai rėkė, kad sutikimas mokėti reparaci
jas reiškiąs “tėvynės išdavimą”; o komunistai šaukė, 
kad visi tie reparacijų planai esą niekas kita, kaip Vo
kietijos “proletariato pavergimas”. Kaip vieni, taip ir 
antri šitie kraštutiniai elementai ragino Vokietijos 
žmones ieškoti išganymo ginkluotoje kovoje, o ne tai
koje su “priešais”. Dauguma Vokietijos žmonių tečiaus 
šitos desperatiškos, agitacijos nepaklausė, ir po vienuo
likos metų kovos už taikąi aršiausios didžiojo karo pa
sėkos yra likviduojamos. * \

SLA. Reikalai.LIETUVA PROTESTUOJA PRIEŠ VOKIETIJOS 
MUITUS

Naujoji Vokietijos valdžia, kurios priešakyje stovi 
katalikų Centro vadas Bruening, žymiai pakėlė muitus 
įvežamiems iš kitų šalių žemės ūkio produktams. Tlaį 
buvo kaina, kurią valdžia užmokėjo nacionalistams už 
jų pasižadėjimą remti valdžią reichstage (krašto sei
me). Nacionalistų partijoje vadovauja dvarponiai, to
dėl ji reikalauja, kad butų apsunkinta maisto importas 
iš užsienių, norėdama tuo budu užtikrinti geresnę rin
ką “savamjam” žemės ukiui.

Tie muitai teciaus iššaukė protestus ncTtik krašto 
viduje, kur žmonėms grasina gyvenimo pabrangimo pa
vojus, bet ir užsieniuose. Kaip Vokietijos ir Lietuvos 
laikraščiai praneša, protestą Vokietijos valdžiai dėl 
muitų pareiškė ir Lietuva,1 per savo pasiuntinį Berlyne, 
p. Sidzikauską. Pastarasis nurodė Vokietijos vyriausy
bei, kad naujieji muitai daro didelę skriaudą Lietuvai,, 
kuri veda plačią prekybą su Vokietija. Lietuva dau
giausia išgabena Vokietijon maisto produktus, ir žalias1 
medžiagas, o perka iš Vokietijos fabrikų dirbinius. Da;- 
bar Lietuvos eksportas Vokietijon bus labai sutrukdy
tas.. i . •

Lietuvos santykiai su Vokietija, vadinasi, vėl eina 
blogyn. Tai, žinoma, nėra sveika nei vienai šaliai, nei 
antrai, nes jiedvi turi ne perdaug draugų pasaulyje. 
Lietuvos ūkininkams, kurie jau ir taip nežinojo, ką, da
ryt su savo ūkio produktų pertekliais, tie Vokietijos 
muitai tai — peilis po kaklu.

Amerikoje kai kurie musų siaurai protaujantys 
tautininkai buvo labai nudžiugę, kuomet Vokietijos so
cialdemokratai pasitraukė iš valdžios ir susidarė nauja 
vyriausybė, kurion “neįsileista nė vienas socialistas”. 
Dabar jie gali tąja vyriausybe pasigerėti.

YOUNGO PLANAS ĮĖJO GALION

Prieš trejetą dienų'Paryžiuje, užsienių reikalų mi
nisterijos rūmuose, pasirašyta protokolas, kuris pažy
mi, kad Haagos konferencijos nutarimai, priimti šių 
metų sausio mėnesio 20 d., įeina galion. Pasirašyme da
lyvavo, be Francijos užsienių reikalų 4ninisterio, Ang
lijos, Belgijos ir Italijos ambasadoriai.

Aukščiaus paminėtieji Haagos konferencijos nuta
rimai yra populeriai žinomi, kaipo “Youngo planas”. 
Jais galutinai nustatoma reparacijų suma, kurią turi 
sumokėti laimėjusioms karą valstybėms Vokietija, ir 
taip pat mokėjimo laikas ir budai. Youngo planas ant
ru kartu pakeičia reparacijų (“atlyginimų”) mašineri
ją, kuri buvo sudaryta, pasiremiant Versalės taikos 
sutartim. Pradžioje buvo įsteigta tam tikra “reparaci
jų komisija”, su dideliais įgaliavimais, ir eilė kitokių 
įstaigų, prižiūrėjusių, kad Vokietija tiksliai pildytų už
dėtas jai taikos sąlygas ir neišsisukinėtų nuo savo pa* 
reigų. Paskui buvo priimtas Dawes’o planas, sulig ku
riuo svarbiausia rolė reparacijų kolektavime iš Vokie
tijos buvo pavesta generaliarti agentui, amerikiečiui 
Seymour Parker Gilbert.

Naujasis reparacijų planas, užimąs Dawes’o plano 
vietą, panaikina ir reparacijų komisiją ir generalį agen
tą. Reparacijoms priimti ir išdalinti tarpe įvairių Vo
kietijos kreditorių tapo įkurtas tarptautinis bankas 
Bazelyje (Šveicarijoje). Netrukus jisai pradės veikti, 
ir vienas pirmutinių jo darbų bus išleisti $300,000,000 
vertės reparacijų bonų, kurie bus parduoti Amerikoje 
ir kitose šalyse.

Sulig Youngo planu, kurį patvirtino Vokietija ir 
keturios kreditorių valstybės, Vokietija turės išmokėti 
reparacijų viso apie 9 bilionus dolerių, kuomet pir- 
miaus buvo iš jos reikalaujama koki 25 bilionai! Aišku, 
kad šis naujas reparacijų sutvarkymas reiškia milžiniš
ką palengvinimą Vokietijai.

Bet ne tik finansinį palengvinimą. Vokietija taip 
pat atgauna savo laisvę. Jokios svetimų valstybių kon
trolės komisijos daugiaus netyrinės, kaip ji viduje tvar
kosi, kokius mokesnius uždeda savo gyventojams, ko
kias paskolas užtraukia arba kokiems tikslams išlei
džia pinigus. Įėjus galion Youngo planui, santarvės val
stybės turės artimu laiku, pagaliaus, išvesti savo armi
jas iš vokiečių Pareinės krašto. Vokietija pasiliuosuos 
nuo svetimų okupantų.

Polemika
SLA. 176 kp. Nariui ir jo 

vienminČiams

Vyručiai, bent valandėlei nu
siimkite Maskvos akinius ir, 
veidrodin pasižiūrėję, įsitikin
site, kad jus neazijatai, neigi 
nigeriai ar kinai, bet lietuvių 
motinų vaikai. Jus lietuvių 
tautai, it pirštai vienam as
mens kunui, priklausantys nar
nai. Kad pirštas iiėgali gal
vos ar širdies vietos'užimti, tai 
aišku. Kad kunui pirštai rei
kalingi. tai irgi aišku. Kas iš 
tautos norėtą visai išmesti Ro
mos katalikų davatkas, ar Sta
lino “darbininkų diktatūros” 
fanatikus, butų panašus į as
menį su negražiais “kaltunuo- 
tais” nagais, norintį sau pirš
tus nukapoti. Tauta su ydo
mis turi evoliucijos keliu pa
žangą daryti. Yra vilties, kad 
per vaikus—per gentkartes vi
siems yra progų tobulintis. Da
bar “nigerių broliais”, progre- 
sistais, “darbininkais” vadind’a- 
miesi bolševikai po visų kultū
rinių ir tautinių įstaigų pama
tais besiknisdami —- ne atvirai, 
bet slaptai, — ramybę mylin
čius lietuvius pažadins darban. 
Šituo aplinkiniu budu jus. bol- 
ševikėjiai, irgi dirbate lietuvių 
tautinį (Įarbą — tiktai tasai 
.tautinis darbas ne jūsų purvi
nomis rankomis atliekamas, 
iet tų kantrybės netekusių lie
tuvių, kuriuos jus bereikalingai 
niekinote.

Pats SLA. 176 kp. Narys 
(slapukas) savo darbo gėdinosi, 
kad po straipsniu “ježednev- 
noj” nepasirašo. Jisai kalba 
apie SLA. skaldytojus ir pats 
save pasmerkia, rakydamas: 
“Nežiūrint kas jie butų, jei jie 
nori skelti 6-tą SLA. apskritį 
ir turėti 2-rą SLA. apskritį, jie, 
yra SLA. priešai... Šalin SLA. 
apskričių skaldytojai”, šitoje 
citatoje žodis kuopa pakeista 
apskričiu ir Chicagos bolševi
kų prieš SLA. veikimas jųjų 
pačių žodžiais atvaizduojamas. 
Kuomet bolševikai, kelias SLA. 
tuopas apvaldę, silpnina SLA. 
augimą Chicago apielinkėje, tąi 
tas pragaištingas darbas — ne 
“Tėvynėje” SLA. organe, bet 
bolševikų (SLA. aršiausių prie
šų) laikraštuokuose giriama.

SLA. 176 kp. Narys net ste
bisi, kad nauja SLA. 238 kuo
pa Brighton Bark apielinkėje 
sikurė “su centro žinia”. Sla
pukas SLA. 176 kp. Narys bu- 
;ų Angraiečio ar Kapsuko, bet 
ne SLA. Pildomosios Tarybos 
klausęs SLA. naują kuopą 
sveriant.

Tasai SLA. 176 kp. narys 
piktinasi “tautiško mėšlyno ap
gynėjais ir Lietuvos bonų par
davinėtojais”. Jis pyksta, kad 
Lietuvos kaimiečiai darbininkai 
išvijo Kapsuko atvestas ruskių 
-bolševikų‘gaujas Lietuvą už
valdyti. Bonų pardavinėjimas, 
o dar geriau Lietuvos Bonų 
pirkimas, pagelbėjo Lietuvai 
nuo bolševikų ir bermontinin
kų apsiginti tai tam SLA. “ap
gynėjai” išrodo baisus nusidė
jimas Lietuvos bonų pardavi
me. Tas 176 kp. Narys pats 
žino, kad negerai daro. Jis sa

vą prigimtį niekindamas ir ge
resnius už jį lietuvius šmeiž- 
damas, visgi savo darbo gėdisi. 
Tas apsireiškimas duoda vil
ties, kad už metų kitų ir jis pa
sveiks. Pamatęs savų “darbų” 
vertę tikroje šviesoje jis atsi
vers) it Vincas Kudirka' iš “len
ko” virto pavyzdingiausiu lie
tuvių darbuotoju., žinoma, aš 
nelyginu SLA. 176 kp. Nario 
su a’. a. Dr. V. Kudirka, bet 
tiktai pakišu mintį j purvą pa
tekusiam lietuviui, kaip reikia 
elgtis, kad amžinai purvuose 
nepaskęsti. Man gaila kiekvie
no lietuvio, ar jisai Romai, 
Londonui. Berlynui, Varšuvai, 
•ar Maskvai tarnauja. Susipra
tęs lietuvis darbininkas ras ga
na darbo musų pačių ydas nai
kint, be skiepijimo tokių “te
zių” musų liaudžiai, kurie mus 
į žvėris paverčia.

čionai atkartotinai minimas 
176 kp. narys gerai žino, kad 
aš ,šio rašinio pačioje pasira
šęs, vos j SLA. 176 kuopą, į- 
stojęs, tos kuopos viešame su
sirinkime, McKinley Park sve
tinėje 1924 metais nurodžiau 
jaunuolių kuopos tvėrimą kai
po svarbiausi 176 kuopai užda
vinį, ir tą darbą teks atlikti 
naujai SLA. 238 kuopai, o tai 
bus gėda 176 kuopai bolševikų 
užvaldytai. Mat, bolševizmas 
lietuviams išrodo kaipoi Rusijos 
(svetimos tautos) reikalas ir jo 
nemyli. Gi yaikų auklėjimu 
lietuviai tėvai susirūpinę ir no
ri juos auklėti tautinėje dva
sioje.

Nuo to laiko, SLA. 176 kuo
pa į bolševikų valdybos rankas 
pakliuvusi, manęs vengė ir į 
kuopos parengimus nekvietė 
dalyvauti. Jie kvietė Dr. Dun
dulį ir Bacevičių bei kitus' bol
ševikų pritarėjus...

Iš jūsų darbų pažįstame jus. 
Kažin ar “tautiškas mėšlynas” 
ne geriau tinka lietuvių bolše
vikų darbuotei, negu man. SLA. 
176 kp. Narys “Vilnies” No. 
97'bal. 25, 1930 laidoje šitaip 
mane aprašo: “Br. A. Butkus 
(Rutkauskas. A. K. R.)i tautiš
ko mėšlyno apgynėjas ir Lie
tuvos’ Bonų pardavinėtojas, nė
ra piršto pridėjęs prie kokio 
darbelio kuopoje, bet ir jam 
rupi kuopa, ir jis rašo recep
tus...” Taip prie “darbelių” 
kuopa į 2-rą SLA. apskriti 
klampinantį, aš neprisidėjau, 
bet prie SLA. 6-to apskričio 
darbuotės ne vien aš, bet ir 
naujoji SLA. 238 kuopa mielai 
prisidės. Iš aukščiau perspaus
dintos citatos gerbiamas skai
tytojas matys, kad SLA. 176 
k. valdybos per metų eilę tau
tos reikalai išrodė “mėšlynu” 
ir be mano į bolšekių darbuotę 
įsimaišymo jie jautėsi laimin
gi. Dabar, kuomet jau visi sa
vo tautą gerbianti lietuviai bol- 
ševikiša diktatūra pasipiktino, 
jiems (bolševikams) palieka 
šią kuopą su pinigais ir ^dar
beliu” garbe,— lai bolševikai 
tiktai savus bolševikus teval
do. Neabejojama, kad nūn 
SLA. 176 kp. susirinkimuose 
kaip vienu balsu viskas bolše
vikiškai veikiama, nes nė vie
nas ne bolševikas į tos kuopos 
susirinkimus jau nebeina’, turė
dami naują grynai lietuvių 
SLA. 238 kuopą, kame gražioje 

santaikoje tiktai SLA. reikalai 
svarstomi. Antano Smetonos 
diktatūra, bent jam pačiam pa
tenkinimo teikia. Bet Kapsu
ko ir Angariečio nususę kar
jeros nevertos, kad tiek su
klaidintų lietuvių virsta ligo
niais fanatikais. Iš gražių lie
tuvių daro besarmačius. Man 
jų labai gaila, bet jie patys tu
ri savas ligas persirgti.
Antanas K. Rutkauskas, M. D.

Prieglaudos namai
Po SLA. 6-to Apskričio pas

kutinio suvažiavimo lietuvių 
laikraščiai pradėjo įdomautis 
Prieglaudos Namais, rašydami 
straipsnius, kad toks 6-to Ap
skričio sumanymas yra puikus 
ir pageidaujamas SLA. organi
zacijai. Juk kožnas SLA. na
rys mato, kad tokia įstaiga* 
kaip Prieglaudos Namas, atneš
tų SLA. didelę naudą. Nors ir 
pirmiau per dvidešimts penkis 
metus buvo nagrinėta tos įstai
gos steigimo klausimas ir mė
ginta įvykdyti sumanymą tru
piniais aukų. Aukų laukdami,, 
turėjome palaidoti 25 metų dar
bą. Taigi to darbo pradžia ne
turėjo pagrindo, o be pagrindo 
daiktas, kaip P. N. negalima 
buvo įvykinti. Ir dabar nebus 
galima, jeigu mėginsime įvy
kinti aukų trupiniais.

Buvusios komisijos darbas 
buvo balsas tyruose, šau
kiančio. Niekas neatsiliepė. 
Ir dabar joki komisija negalės 
įsteigti Prieglaudos Namo be 
pagrindinio kapitalo.

Tokiam reikalui, kaip įkūri
mas Prieglaudos Namo, pirmų 
pirmiausia mes turime (visi na
riai) sudėti nors po vieną do
lerį pradžiai. O turėdami apie 
25,000 narių, mes galėtume su
kelti $25,000. Na, o kuomet mes 
turėtume tokią sumą pinigų, 
tai galėtume ir darbą pradėti. 
Pirmiausia, žinoma, reikia tik
rai patirti, kiek kainuotų tokio 
namo pastatymas ir jo užlaiky
mas. Tačiau jeigu mes atsidė
sime ant aukų ir lauksime jų
jų, tai praslinks ir kiti 25 me
tai, o mes Prieglaudos Namo 
visvien neturėsime.

I

Taigi, brangus SLA. nariai ir 
narės, musų našlaičiai dar vis 
skurs svetimose prieglaudose. 
Skurs tiktai dėl to, kad mes 
neturėjome meilės jausmo, pa- 
sibaidėme tos mažos mokesties. 
kaip vienas doleris, jųjų pagel- 
bai. Ir musų toksai1 neširdin
gumas link musų našlaičių at
stums juos ant visados nuo 
musų. Mes gerai žinome, kad 
šimtai musų naišlaičių ir sene
lių laukia savo brolių lietuvių 
ateinant jięms į pagalbą. Bet 
musų ausys yra užkimštos dėl 
jųjų prašymo.

Taigi SLA. nariai, prisiarti
na' laikas, ir mes jau užaugo
me į tokį milžiną, kad auklėji
mą. savo našlaičių galimo paim
ti į savo rankąs. Jeigu tik su-, 
glausime pečiais į krūvą tam 
darbui, tai įsteigsime Prie
glaudos namą.

Kuopos savo priešseiminiuosc 
susirinkimuose privalėtų pa
svarstyti tą reikalą šaltai ir 
rimtai.

Dėkime pastangas, kad busi
mame SLA. Sęjme tas sumany
mas butų pravestas ir taptų į- 
gyvendintas. Reiškia, kad mu
sų našlaičiai ir seneliai po ple
vėsuojančia SLA; vėliava rastų 
sau prieglaudą. Turime atmin
ti, kad tokia įstaiga bus musų 
SLA. stipriausi pilis, kur ir mes 
patys galėsime atsilankyti ir 
pasidžiaugti savo darbu. Sve
timtaučiai pamatę musų dar
bą, pradės gerbti mumis ir 
musų darbus.

Todėl broliai ir sesulės SLA. 
nariai ir kuopos — visi į dar
bą, visi į pagelbą musų naš
laičiams ir seneliams, į pagal
bą patys sau, — savo senatvės 
priglaudimui.—J. 'Puida.

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

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
IŠ latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
Ne, tai buvo nepatogu. Ro

bertas Neikė prisiminė, jog 
Fridą pasiliko namie sirguliuo
janti. Bet jis nusiuntė namų 
sargą į operos aikštę, kur sto
vėjo taxi. Kai apie, pusę vie
nuoliktos susirinkimas ėmė 
skirtytis, jie išėjo visi trys. 
Robertas Neikė pirmas — at
lapais kailiniais, kiauninę ke
purę truputį pakaušiu. Atvo
žė automobilio duris ir man
dagiai nusilenkė. Ponia' Sluoka 
įlipo šypsodamasi, galvą atlo- 
šusi, pavargusi, bet kibirkščių 
pilną žvilgsnį Robertui Neikei 
jmetusi į akis, ilguosius plieno 
melsvumo kailinius abiem ran
kom ant kelių patraukdama 
aukštyn. Apvaliąją skrybėlę 
į akis nutraukdamas, tuoj po 
jos įšoko prabaščius ir atsisė
do šalę jos. Robertui Neikei 
vėl lyg truputį įgėlė. Malonė- 
jasi... Bet jis to neparodė. At
sileido į priekinę sėdynę, taip 
kad kojos siekė ponios Sluokos 
kelius. Jis kaito nuo jos pavar
gusio. sunkaus, besišypsančio 
žvilgsnio. Galva sukėsi nuo mar 
lonaus svaigulio. Norėjosi iš
tiesti ranką ir tvirtai apkabinti 
plieno melsvumo kailinių ele
gantiškai apgaubti} j j liemenį. 
Bet jis valdėsi ir pakeliui ple
pėjo įvairius, niekus.

Vakarienę pavalgė mažajame 
parke. Pažįstamų buvo daug, 
bet jie abu be susitarimo lai
kėsi tokiose pozose.'"tiad niekas 
neprisėdo. Ponia Sluoka vistik 
koketavo akimis su visais. Nuo 
likerio atsisakė, gėrė tą patį 
baltąjį. Kavalieriai lenktyniavo 
parinktais juokais, bet jokiu 
budu negalėjo išspręsti, ku
riam daugiau šansų. Ji sėdėjo 
gale stalo, jie — kiekvienas 
savo šone, priešais vienas kitą. 
KalbejošF>kąugiškai, bet taip
gi neva juokais stengdavosi 
vienas kitam įgelti. Ironiškai 
sekė vienas kito glamonėjan
čius žvilgsnius, sekė kiekvieną 
judesį ir .veido išraišką.

, Ilgai jie ten nepasiliko. Šker- 
belis su trimis studentais iš 
kampo ėmė perdaug įkyriai 
žiūrėti į ponią Sluoką per tre
čią staliuką. Matomai įkaušęs, 
pradėjo net šaukti, nekreipda
mas domės į abiejų kavalierių 
ginantį šaltumą, nei į savo žmo
nos demonstratyvų nuobodulį 
ir prieš ponią Sįuoką panieki
nančiai sučiauptąsias lupas. 
Robertas Neikė užsiminė pir
mas, ir prabaščius tuojaus pri
tarė. Čia nebuvo jokio malonu
mo. čia vis daugiau pasidaro 
liaudies smuklė. Po vaidinimų 
teatre arba operoje čia galima 
sulaukti dar didesnį kamšatį...

Prabaščius laikė plačiai at
plėštus plieno melsvumo kaili
nius, kol ponia Sluoka paskan
dino rankovėse savo apvalią
sias, tvirtai dailiąsias rankas. 
Robertas Neikė abiem rankom 
siūbavo minkštąją šilkiniais 
papuošalais banguotą kepurę ir 
akimis glostė ponios Sluokos 
liemenį. Ji šypsojos, kaip vi
suomet, bet vistik žiurėjo pro 
atvirąsias duris atgal salčn — 
nebuvo galima žinoti kodėl.

Automobilis čia pat laukė. 
Jie, nuvažiavo į “Kazino”, kur 
šį vakarą pirmą sykį šoko itar 
lų šokėja Peroti. Poniai Sluo- 
kai Peroti nepatiko. Jos nuo
mone, ji tik imitavo Pavlovą ir, 
aplamai, šoko be temperamen
to. Jos itališkumas taipgi buvo 
abejotinas: ji buvo šviesiaplau
kė, sunki, apystora. Abiem vy
ram tai buyo visvien. Jie gėrė 
pamažu, bet nuolat. Užrukusio
mis akimis žiurėjo kur rangė
si italei arba nusekė kokią pus
nuogę baro panelę, kuri iššliau
žė per salę ir dingo duryse gar
derobo link.

Robertas Neikė nupirko po
niai Sluokai tris rožes: baltą, 
karmininiai raudoną ir fioleti 
niai rudą, čia nusibodo, užtat 

jie kėlėsi ir važiavo į “Traca- 
dero”. Ten, šį vakarą buvo ma
ža svečių. Panelės sėdėjo lyg 
surūgusios, trys žydai gėrė ar
batą su biskvitais, orkestras 
grieže kokį tai rėžančiai šiurkš
tų veikalą. Jie išgėrė tik pus
butelį likerio ir mokėjo sąskai
tą, kai atsirado Škerbelis, 
Bambits, jaunasai Krėslinis ir 
dar vienas jaunuolis, kurio pa
vardės niekas nenugirdo. Visi 
buvo jau gerokai įkaušę, bra- 
vuringai triukšmingi. Lyg lip- 
te^jie sulipo apie ponią Sluoką. 
Robertas Neikė ir prabaščius 
ją kvietė važiuoti, bet ji tik 
juokėsi ir mušė savo rožėmis 
Bambišui per rankas, kurios 
čiupinėjo jos krutinę. Atsikra
tyti nebebuvo galima. Išėjo vi
si. Automobily buvo vietos tik 
penkiems, užtat jį paleido. Šo
feris būtinai norėjo iškaulyti 
tris šimtus. Kilo ginčas. Šofe
ris, taipgi įsigėręs, iššoko lau
kan ir, mosuodamas kumštimis, 
ėjo artin. škerbelis jį atstūmė.

“Kepurę nusiimk, snargliau, 
kai kalbi t>u ponais!”

“Ponai — kas per ponai ? 
Patys snargliai! Pasivažinėti 
su tomis savo kurvomis tai mo
kate. Bet užsimokėti — ne. 
Tris valandas aš čia su jumis 
nusivalkiojau.”

Ponia Sluoka buvo begaliniai 
įpykinta. Pirštinuotas rankas 
sugniaužusi į kumštis, ji pašo
ko •a’nt vietos, kaip žebenkštė.

“Ką tas galvijas čia kolioja- 
si? Duokite jam į snukį!”

Bambits. užsimojo monogra- 
mais apkaustyta lazda. Bet 
mušti nemušė. Pabijojo šofe
rio platų jų pečių ir didžiųjų 
rankų. Priėjo policininkas ir 
norėjo visus vestis į nuovadą. 
Toks šposas, žinoma, nebepati- 
ko nei ponams, nei šoferiui. 
Užtat sulygo už pusantro šim
to ir skyrėsi geruoju.

Visi kartu • besikalbėdami ir 
besijuokdami suvirto “Kolum- 
bijon”. Robertas Neikė atidarė 
ir prilaikė duris. Prabaščius su 
Škerbeliu įsikabinę įsivedė po
nią Sluoką. Bambits prišoko 
jai atsegioti kailinius. Mono- 
gramais nulipintoji lazda' bar
škėdama nukrito ant grindų. 
Svetimasis jaunuolis atsitūpė 
nutraukti jai kaliošus.

(Bus daugiau)

PAILSĘS?
Esorka Suteikia Naujų 

Gyvenimui Prasmę!
Jeigu jūsų virškinimo siute- 

nia tinkamai veikia, jųa galite 
daug žaiHti. daug dirbti ir pil
nai džiaugtis gyveniniu. Var
tokite Esorka, laiko (rodytą 
toniką, kad palaikyti normalų 
virškinimą, pidimgvinti pilvo 
pakrikiniUH ię4)ašalinti konsti- 
paciją. Klausk savo aptieki- 
ninko. \ 17

Išbandyk 
Buick ir’Marąuette

Pirm negu nusipirksi
Automobiliu

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

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

Lietuvis pardavėjas

IAMOVAt-l

THEATRE
35th and Halsted Streets

Šiandie

t

Gražus kalbantis paveikslas 
ant Magna-Screen

“VENGEANCE”
dalyvaujant

DOROTI! Y REVERY

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai
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CHICAGOS
ŽINIOS

Apie taksy mokėjipią

Daug Chicagos namų savi
ninkų yra giliai susirūpinę tak
sų mokėjimo reikalu, kad' buk 
reiksią už 1928 ir 1929 melų 
taksas apmokėti visų sumų vie
nu kartu. Taip nebus. Atatinka
mas piliečių komitetas, kuris 
rūpinasi ta‘ksų mokėjimo klau
simu yra priėjęs prie bendros 
nuomones, kad taksai už praei
tų laiką bus mo'kami prisilai
kant sekama tvarka:

Už 1928 metus mokami Lie
pos 1, 1030.

Už 1929 metus mokami Va
sario 1, 1931.

Už 1030 metus mokami Gruo
džio 1 ,1931.

Už 1931 metus mokami Spa
lio 1, 1932.

Už 1932 metus mokami Rug
pjūčio 1, 1933.

Už 1933 metų pranešimas

storiai juos primušė ir perspė
jo, kad išsinešdintų iš miesto. 
Alat \Varton ir Hinson buvo 
Capone suareštuodinę. , Dabar 
Chicagos “karalius” jau ir 
Miami miesto galvas iš miesto 
lar.lk varo! Taip jau Capone pa
reikalavo suareštuoti jo areš- 
lnotojns, Miami miesto polici
ją. Chicagoj tuo tarpu eina 
smariuis karas tarp valdžios ir 
Capone šunų lenktynių biznio. 
Capone, nežiūrint visų miesto 
pastangų, žada tų sportų iš
plėsti visu tinklu ir rinkti di
lelius, milioninius pelnus.

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

Class Health mštitute

&IU0MI pranešu gerbiamiems 
West Sidės lietuviams, kad aš 
atidariau drabužių valymo ir 
prosinimo krautuvę.. Užprašau 
visus atsilankyti. Mano darbu 
busite užganėdinti. e

K. KULBIS

Cleaher & Dyer

2305 S. Leavitt St.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

^556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Graboriai
Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas 
dykai Koplyčia

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street 
arti Wabansia 
CHICAGO 

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

Julius Prusieckis

Akiu Gydytojai

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR. IND. 

Tel. Indiana Harbor 288 
1 -------o-------

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kaičios pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
O-------

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 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

ĮvairųsGydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

OflBOwTelefonM Virrlnla 003fl 
Bea. Tel. Van Buren S8B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 

11d 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dlo- 
nų. Namų ofieaa North Slde

3413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:80 iki 8:80 vakaro

o

slapias ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:3* ir nuo 7 iki 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet*
Telefonas Canal 0464

10

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaroPhone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

apmokėti atsargiai

65 East Gatfield Blvd.
Normai 3266.

HOT SPRINGS YRA ČIA, 
CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy

RADIO KRAUTUVE
Lietuviu Radi o Programai

yra

St,20

iš W. C. F. L. ladio Stoties 
970 kilocycles,

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų

SpecialiBtaa gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo juihie išgydyti, atmlan- 
kykit pas mano. Mano pilnan ifiegzaniinavl- 
maa atiiienge jūsų tikri) liga ir jei aš apsi- 
iniHiu ju« gydyti, sveikata jums HUgryt, Ei
kit pan tikrą specialiai!), kurie neklaus jūsų 
kur ir kae jums skauda, bot pate paeakye 
PO

Už 1934 metus mokami Bir
želio 1, 1934

Už 1931 metus mokami Ge
gužės 1, 1935.

simas neturi perdaug rūpinti 
namų ir žemės savininkų, tak
sus reikės 
paskirstomu laiku.

buvo
bom-Viena

“Frenehy” 
1210 Souith 
žmonės bu-

Bombos^
Iš petnyčios į subata 

mestos dvi bombos. 
La buvo mesta; j 
Alkius restoraną, 
Jefferson st. Keli
vo netoli restorano, kai .priva
žiavo automobilis. Iš automo- 
biliaus buvo išmesta bomba, ku
ri tuoj sprogo. Visame bloke iš
byrėjo langai. Restoranui pada
ryta pusėtina nuostolių. Resto
rano savininkas su savo šei
ma tuo laiku jau nįiegojo ant 
antro aukšto. Bombos sprogi
mas juos tiesiog išmetė iš lo
vos. Iš žmonių niekas nenu
kentėjo.

Antra bomba buvo mesta į

kiiid Avė. Trobesys, kur tas 
ofisas randasi, yra trijų aukš
tų. Jame gyvena kelios šeimos. 
Visi įnamiai beveik miegojo, 
kai pasigirdo bombos sprogi
mas. Bomba taip pat buvo me
sta iš pravažiuojančio automo- 
biliaus. Ofisas tapo pusėtinai 
apdraskytas, o aplinkiniuose 
namuose išbyrėjo langai, 
sas ir trobesys priklauso 
liarn J. Conroy.

Ofi-
Wil-

Trokas suvažinėjo
mergaitę

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS. REDIU- 
SINIMAS. ATBUDAVOJIMAS.

galutino iėegzatninavimo—kae jums

Dr. J. E. Zaremba
W/Jackson BlvdM 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

no

DIDELIS RAI)
MAS IR 1

— Dabar Specialiai — 
KAINOS

DJO IšPA^DAVI- 
P^SJRINKIMAS. Lietuvės Akušeres
SUMAŽINTOS.

JOS. F. SUDRIK
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St 
TEL. BOULEVARD 4705

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings 

(Burba) 
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Tel. Lafayette 7139 *
Studebaker ir

Erskine

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

I

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.----- o-----

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visoje mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel Victory 1115

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRTST

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

Phone Kenwood 1752 
-------0-------

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

Advokatai

St.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju. Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

-------O---- •-

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta ‘
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge.
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927-------o..„

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
i .Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

•> 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

36 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 
v -------- o--------

t. 
vak. 
dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
R. A. VAS;ULLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėtnus Subataa

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs į
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut., ketv., sub. pan., ser., pčtn.

As praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientų. Atsilanky- 
kit į mano ofisų dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

3201 South Wallace Street

John KuchinskasĮvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir G iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

A rti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoi ir Pėtnyčioj nuo 9 iki- C

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Telefonas
Boulevard 5203

1640 W. 4 61.h St. M.Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIlfURGAS 

1821 South Halsted Street 
CH1ČAGO, ILL.

1327 So. 49th Ct.

Akių Gydytojai

4729
me-

ku-

Telefonas
Cicero 3724

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

6-8.

Kūnas pa- 
1918 S. 48 
Kuraiti, 
antradienį,

Elsie Wojak, šešių metų mer- 
y liitė, bėgo sikersai gatvės ir 
pakliuvo po troko ratais, šo
feris yVarner Stobcy bandė iŠ-' 
vengti nelaimės, bet negalėj® 
taip greit sustabdyti įsibėgėju
sio troko. Elsie tapo užmušta 
ant vietos 
t lamilton

Paliko kūdikį Lincoln 
Parke

Nuskuręs jaunas vyras Lin
coln Parke priėjo prie dviejų 
moterų ir paprašė, kad jos pa
dabotų kokių!šešių mėnesių kū
dikį. Jis sakėsi, kad turįs eiti 
nupirkti vaikui pieno. Moterys 
sutiko prižiūrėti vaikų. Vyras 
nuėjo ir nebegrįžo. Moterys 
laukė vieną valandą, kitą ir, ant 

do, pranešė policijai. Kūdi
kis tapo nugabentas į St. Vin- 
cent našlaičių prieglaudų, 
licija bando surasti vyrų, 
ris paliko tų kūdikį.

Capone terorizuoja 
Miami

Miami miesto menageris War- 
ton ir kitas Hinson tapo už
pulti dviejų banditų iš auto
mobilio, neužilgo po to, kai 
Capone tapo paliuosuotas. Geng-

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.

A. KASIULIS, savininkas

EMILIJA MOCKAITE 
po vyru Liaugaitienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9 diena. 12:15 valan
dų po piet, 1930 m., sulaukus 
apie 39 metu amžiaus, gimus 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu
liūdime suny Alberta, 13 
tų, pussesere Domicėlę ir švo-
gerį Antanų Janulevičius, bro
lienę Grigulienę, gimines, drau
gus ir drauges Amerikoj. Kū
nas pašarvotas, randasi 4716 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieny, 
gegužės 12 dienų, 9 vai. ryte 
iš namu i šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Emilijos Mockai- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Puseserė, švogeris, 
Brolienė,. Giminės, 
Draugai ’ir Drauges.

laidotuvėse patarnauja gųa- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

WM. KVIETKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 9 dienų, 1:15 valandų 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Lietuvo
je. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijonų, 4 sūnūs — 
Simanų, Kazimierų, Jonų ir 
Juozą, 4 dukteris — Julijonų, 
Della. Marijonų ir Frenčių, 
broli Kazimiera, 2 žentus — 
D. Kuraitis ir Joe Bagavičia ir 
Lietuvoje gimines, 
šarvotas randasi 
Ct., Cicero, pas D.

Laidotuvės ivyks 
gegužės 13 dienų, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Wm. Kvietkausko 
gimines, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo-

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 W. 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-12, 1-3, 

Res: 2506 W. 69 St. 
Vai. 4-5:30 v. v.'

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių alkių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų, Room 8, 

Phone Canal D523

va-

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. ' 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M,

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sjiorc 2238 ar Randolph 6800

A. A. SL A KIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Westi 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. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ItLj 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Aahland Ąvenie 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 8202

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergai* 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9190
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 280(

Res. 6515 So. Rockwvl.
Tel. Republic 9728
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas

Gegužės 15-ta diena

Musų gadynėje metai slenka 
pastebėtinai greitai. Buvome 
jauni, pasižiūrim, jau ir žilas 
plaukas pradėjęs dygti. Įvairus 
išradimai musų laikais irgi 
vystosi nepaprastu greitumu: 
radio, bevieliais telefonas, kal
bamieji paveikslai ir daug kitų 
svarbių išradimų 'apie kuriuos 
dar visai neseniai nei nesvajo-

kalba 
Inte- 
buvo 
pirš
tu rė-

čia buvo pirmiausia
— laisvos Lietuvos
Nepraslinkus nei 15

Vilniaus Seimui, Lie-

bėję jsigyveno. Tas pats darosi 
ir musų tautų gyvenime. Iki 
pasaulinio karo mes npi nesap
navome. kad Lietuva į tokį 
trumpą laiką liks nepriklauso
ma valstybe. Dešimtį metų 
prieš pasaulinį karą, dar mes 
neturėjome teisės savo 
leisti knygų ir laikraščių, 
ligentus pas mus, tada 
galima ant vienos rankos 
tų suskaityti, kurie butų
ję drąsos carizmo prispaustoje 
Lietuvoje, grynai lietuvišką 
kulturinj darbą dirbti.

Kilus Rusų Japonų karui, pa- 
sidėkavojant kai kuriems mu
sų tautos darbuotojams, atga
vome spaudą—pradėjome savo 
Tėvynėje knygas ir laikraščius 
spauzdinti. Nei dviems metams 
nepraėjus po spaudos atgavi
mui, buvo sušauktas Vilniaus 
Seimas.
paskelbti 
ohalsiai. 
metų po
tuva susikūrė kaipo Laisva Ne
priklausoma Valstybe. Sekamą 
ketvirtadienį, gegužės 15 d. su
eina lygiai 10 metų nuo Lietu
vos Steigiamojo Seimo atidari- 
mo,

Gegužės 15 d., Steigiamojo 
atidarimo diena, mums kaipo 
lietuviams yra' svarbi tuomi, 
kad nuo paminėtos dienos, Lie
tuva pradėjo savarankiai tvar
kytis per savo atstovus kaipo^ 
Laisva ir Nepriklausoma Vals
tybė. Gegužės 15 d., Visuome
nės Darbo Sąjunga. Lietuvių 
Auditorijoj, rengia 1Q metų ap- 
vaikščiojimą, kad tinkamai mi
nėtos dienos vertę paminėjus. 
Minėdami Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 10 metų sukaktuves, pa
siūdykime, kad esame sąmo
ningi lietuviai, kad mokam vis
ką tą įvertinti kas yra svar
biausia musų tautos gyvenime. 
Sekamą ketvirtadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, mes čia susirinkę, 
pareikšim savo gilų džiaugsmą, 
kad Lietuva yra nepriklauso
ma valstybė. Pakalbėsime apie 
tuos laikus, kada geriausi Lie
tuvos sūnus aukavo savo spė
kas ir net gyvastį, kad sutve
rus tautai nepriklausomą gy
venimą. Mes sykiu pareikšim 
troškimą, kad Lietuva atgautų 
savo sostinę Vilnių, bet sykiu 
mes priminsime Lietuvos val
dovams, kad Lietuva privalo 
tvarkytis demokratiniais pama-

tais, kokius yra nustatęs Stei- 
giąmisis Seimas. Kad paten
kinti savo tautos žmonių troš- 

Ikimą neužtenka, kad Lietuva 
butų nepriklausoma, bet turi 
būti ir laisva. Tiktai demokra
tiškai tvarkai esant. Lietuvos 
sūnus, Lietuvos dukters, jaus 
savo širdyje, kad Lietuva yra 

i jų tikroji motina.
Chicagos lietuviai, nepamirš

kite gegužes 15 d., mes kaipo 
tikri patriotai, kuiįems rupi 
Lietuvos labas, mums negali 
nerūpėti Lietuvos dabartis ir 
jos ateitis. Kas sako, kad mes 
gyvedami Amerikoje neprivalo
me rūpintis kas dedasi Lietu
voje. tas savo širdyje nėra tik
ras patriotas—jam yra v išvien, 
kas atsitiktų su Lietuva. Ne, 
mes esame dalimi Lietuvių tau
tos mes kiekvieną jos vargą 
jaučiame kaip ir ji pati, kiek
vieną džiaugsmą irgi jaučiam 
kaip ir ji pati. Mes .visi esam 
vaikai — vienos mylimos moti
nos Lietuvos.

S. L. A. Seimo Pa 
rengimai

Birželio 16 d., 7:30 v. 
Lietuvių Auditorium įvyks 
kilmingas seimo (Jelcgatų pri
ėmimui — pagerbimui Irankie- 
tas. Laike bankidlo bus trum
pas programas; prieš ir po va
karienės bus šokiai. Įžanga 
ypatai $2.50. Norintieji daly
vauti bankiete prašomi užsisa
kyti vietas nevėliau kaip 12 d. 
birželio pas seimo rengimo ko
misijos sekretorių, kartu pri- 
siunčiant ir užmokestį.

Birželio 17 d., 7:30 v. v., Lie
tuvių Auditorium įvyks vienas 
iš puikiausių (koncertų kurio 
programą išpildys garsus Bi
rutės choras su orchestra ir ki
ti dainininkai-kės, smuikinin
kės ir pianistai.

Birželio 18 d., 7:30 v. v., Lie
tuvių Auditorium įvyks vienas 
iš puikiausių šokių vakaras 
griežiant 
orkestrai.

Birželio 
čemausico 
III. įvyks
mus kur tyrame ore galėsim 
linksmai praleislti laiką.

Prie progos norime priminti 
vietos ir apylinkės lietuviams, 
kad tokių įžymių iškilmių ko
kios esti laike S.L.A. Seimo, 
lietai kada galima susilaukti, 
todėl yra prašoma visuomenė 
lankytis kuoskaitlingiausiai Į 
visus seimo parengimus.

S.L.A. Seimo Rengimo Ko
misija: > 1

Geo. J. Stungis, pirm. 
J. Vaišvila, Se)<r.

is

garsiausiai Lietuvių

20 <1., 7:30 v. v., 
darže, Justice Park, 
vakarinis išvažiavi-

Ieškoma Onos Ber 
notienės giminių
P. iDominikas Abelkis pra

neša tokią žinią: Prieš kelias 
dienas jam tekę laiikyti Dun- 
ning, III. proto ligomis sergan
čių ligoninėj lietuvaitę Oną Ber
notienę, kuri čia patekusi dėl 
didelio susirūpinimo. Prieš tris 
metus ją apleidęs vyras, palik
damas ją su dviem kūdikiais 
Stasiuku ir Valiuku.’ Žmona pa
likusi dideliame varge ir nu
siminime buvusi pamišusi. Da-

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖS 

ŠIANDIE VAKARE

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką Programą

Programas bus labai jdornus ir tvarkin- » 
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos $ 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl B 
nepraleiskite neišgirdę!! $

bar esanti pasveikusi ir gale-
tų būti atsiimta, tik nėra kam, 
o vyro niekas nežinąs. Vargšė 
verkianti kruvinomis ašaromis 
ir rūpinantis kūdikiais. Kur tai 
gyvenanti jos pusseserė. (Jai ji 
ar pats jos vyras atsilieptų, ži
nančių prašoma kreipktis į šios 
žinios padavėją, p. Dominiką 
Abelkj, 13081/2 St. Charles Road, 
May\vood, III.

Svarbus Near South 
Side prapertieriŲ. su- 

% sirinkimas

Antradieni, gcg. 13 dieną, 8 
vai. valk., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st., 
įvyks svarbus Bridgeporto pra- 
pertierių susirinkimas, kurį šau
kia The Near South Side Pro- 
[perty O\vners Protective Aso
ciacija restrikcijos klausiniu, 
lai yra neįsileisti į šią apielin- 
kę juodosios rasės žmonių.

Kviečiame visus nuosavybių 
savininkus dalyvauti susirinki
me. Bus pranešta, ką organi
zacija. jau yra nuveikus ir kas 
t uri bu t nuveikta artimiausio 
ateity. Kalbės Bolihack iš Chi
cago Real Estate Board; (į. C. 
Noonan; J. ip. VVilson; J. 
Ewald; Adv. Olis ir k. Įvairios 
biznio ir visuomeninės orga
nizacijos turės savo atstovus ir 
kalbėtojus.

M. J. Kiras, pirm.

Pranešimas Eks
kursantams

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

Visi, kurie nesate, atlikę In- 
come Taksus, malonėkite atsi
lankyti j Naujienų) ofisą antra
dieny 10 vai. ryto.

Klaidingai maniau
Tūlą laiką atgal sudegė ma

no namas po nr. 3647 S. Hals
ted St. Susitaikęs su apdraudos 
kompanija nusitariau namą at
statyti. Kreipiaus tai prie vieno, 
tai prie kito lietuvio kontraikto- 
riaus. Bet vienas lailko neturi, 
kitam kitokios (kliūtys atsiran
da. Taip ir negalėjau su jais su
sitarti. Tada kreipiaus prie 
svetimtaučių.

Jiems bedarant apskaitliaVi- 
mą, kartą užeina didelis žmo
gus. Na, manau sau, darbas ne
pradėtas, o jau inspektorius 
atėjo. Priėjęs prie manės ir 
klausia: “Kas čia savininkas?” 
“Ar tamsta lietuvis?” paklau
siau jo iš savo pusės “Taip”, at
šalto ir klausia: “Ar manot at- 
budavot namą?” “Taip”. “Delko 
neduodat lietuviams?” “Ar su 
žvake aš eisiu jų ieškoti, — at
sakiau, — buvau pas kelis, bet 
be pasekmių, tai pasikviečiau 
svetimtaučius”. “Aš, — sako —. 
atsiusiu vieną, tai gal sutiksit”. 
“Kaip greit?” “Už pusės valan
dos”. • “Gerai, atsiųsk”.

Už 15 minučių ateina paiši
nas žmogelis ir sako: “Gal pa
velysi! man apakai tliuot, nes 
man agenas sakė, kad norit na
mą atbudavot?” “Taip, — sa
kau, — bet čia didelis darbas”. 
“Tas nieko. Galite nemokėt nė 
cento iki namas nebus gata
vas.”

Sulygom. Pasirašiau kont
raktą ir tuojaus prasidėjo dar
bas. Už savaitės laiko jau pra
dėjo eiti rendauninkai, nors 
vien tame bloke buvo 16 tuščių 
štorų, ir dar namą nepabaigus 
j j išrendavau Johnson Plumbing 
Supply Co., kuri paėmė lysą 
ant penkių metų. *

Aš esu užganėdintas visapu
siškai su užbaigtu darbu, kuris 
buvo atliktas pigiai ir gražiai. 
Tad tariu širdingą ačiū tam di
deliam agentui už prirodymą 
kontraktoriaus S. Zolp, kuris 
gyvena adresu 3258 S. Emerald 
Avė., tel. Victory 5926. Dabar 
žinau, kad tarp lietuvių yra ge
rų amatininkų, kurie gali pra
lenkti svetimtaučius savo dar
bu ir pigumu, nes man sučėdi- 
jo $700. Geo. Cizinauskas.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAI
Pirmadienis, geg. 12, 1930 

**—į——————

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, gegužės 13 d., Mas'o- 
nic Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 

Nariai malonėkite skaitlingai 
nes šiame susirinkime 

darW įlinkai dėl pikniko, 
gegužės 25 d., Justice 

X. Saikus, sekr.

st. 
atsilankyti, 
"bus renkami 
kuris i vyks 
park darže.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
kliubo mėnesinis suairinki- 

mas Įvyks antradieny. gegužes 12 
d., 7 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Draugai bukite visi laiku, nes tu
rime daug nutarimų ir atsiveskite 
nors po vieną draugą prisirašyti j 
kliubą. S. Tverionas.

'‘Birutės” 
antradienio
Gage Parko Salėj, i Būtinai dalyvau
kite visi choro dainininkai-kės ir pri- 
bukit laiku. k Valdyba.

Choro pamoka įvyksta 
vakare, lygiai 8 vai.

Dideli Essex Challen 
ger laimėjimai

Bandymai parodė nepaprastą to karo 
iega, ištvermę, ekonomiją, greitu
mą ir kitus ypatumus. Nepapras
ti rekordai.

Nuo giliųjų sniegų šiaurines Ka
nados iki kaitraus Mirties Klonio, 
Kalifornijoj, naujasis Essex Challen
ger atsiekė nepaprastų rekordų pat
varumo, ekonomijos, greitumo, bre- 
kiavimo ir jsibčginio bandymuose. 
Essex karai per visą savaitę buvo 
visokeriopai bandomi, daugely atsi
tikimui juos valdant amatoriams. 
Visi bandymai buvo' po laikraštinin
kų, policijos ir saugumo ekspertų 
priežiūra.

Galbūt ypatingiausi rekordą atsie
kė lenktinininkas H. W. Lewis iš 
Chicagos. Jis naktį nulėkė iš Chi
cagos i Detroitą, 276 mylių atstume, 
į 4 valandas ir 32 minutes. Važia
vo jis paprastu Essex Challenger 
sunsedanu, tik jo viršų nuėmęs. 
Lewis šiuo savo žygiu sumušė visus 
rekordus viena vaalnda.

Vienas automobilistas nepabijojo 
ir Mirties Klonia baisumų ir prie 
sunkiausių aplinkybių su Essex 
Challenger nulėke 319 mylių iš Los 
Angeles į Furnace Creek i 6 vai. 19 
minutų ,tuo padarydamas naują re
kordą.

. Esex Challenger motoro stiprumas 
buvo įrodytas bandymuose Lansing, 
Mich., kur paparastas sedanas vilko 
gatvėmis ir po apielinkės kalnus 
traktorių ir pilną Essex karų trai- 

’lerj.
H. W. Herrick, Jackson, Mich., 

pardavėjas, kuris bando karus ir mo
torus per 20 metu, užrakino Essex 
augštojoj gyroj ir per lediniuotus 
Pennsylvanijos kalnus nuvažiavo i 
Washington, D. C. ir sugryžo i 40 
vai., 40 min.
kelią. Ženklai nebuvo nuimti, kas 
reiškia, kad jis visą kelią padarė ne
mainęs gyrų.

Greitas jsibčgimas buvo^ įrodytas 
sumušus rekordus pirmesnių lenkti- 
nininkų, padariusių 100 yardų į 10 
sekundų.

Ypatingiausias bandymas buvo pa
darytas Denver, Colo., kur Essex j 
100 minučių buvo sustabdytas 100 
karty. Betgi per tą laiką jis pa
darė G8 mylias. Didžiausias greitu
mas buvo 74 m. i vai., gasolino su
vartota 14.6 gal 
jungtas per 38 mylias, bet motoro 
carštis nepakilo daugiau 180 laips
nių.

Cincinnati brėkių bandymuose pa
rodė, kad Essex brėkiai yra du syk 
veiklesni, negu to reikalauja Un- 
dervvriter’iai. Lipimo i kąlnus re
kordai buvo padaryti daugely vietų.

Chicagos apielinkSse bandymuose 
)uvo pasiektas 73 m. i vai. greitu
mas. Su gal. gasolino padaryta 22.7 
mylios. Richmond, III. Esex su 6 pa- 
sažieriais išvažiavo per griovius ir 
iki stabulių purvyną. I stačiausius 
calnus lengvai jlipo augštojoj gyroj.

Tokie bandymai buvo daromi vi
soje šalyje ir jose dalyvavo daugiau 
taip 5,000 Essex Challenger, tankiai 
valdomi pačių jų savininkų ir visur 
atsiekė panašių rekordų.

Jis padarė 1158 m.

fenas buvo at-

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

i

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
enygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo buri žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

1. P. OI,ERAS, Mokytoja, 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. UL.

ir

Educational
Mokyklos

Financial
REIKIA VYRŲ .IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd. v

Business bervice
Biznio Patarnavimas 

išradi-PATENTAI, copyrights — 
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, 'frfanus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
. CHICAGO

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Ilauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
712G So. Rockwell Street 

CHICAGO

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

i 3153 So. Halsted St.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 
PATARNAUTI 

AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA 
Su pilnai įrengta modemine Roto- 
washer sistema, kuri jus pilnai pa
tenkinsi

Tikras valymo • patarnavimas pa
prasta dieną $1.25. Mes žinome, 
kad jus pilnai įvertinsite musų ge
rą darbą. Pabandvkit mus.

AUBURN GAS & GREASING 
STATION

833 W. 35th St.
¥z bloko į vakarus nuo Halsted St. 

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

Financial
FinansaLPaakoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGICIŲ?

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

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažorai* mtnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame raorgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

. 105 W. Monroe St.,
/ tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama 
į vieną dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victorv 8486

PARDAVIMUI du gražus garsaus 
lietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už pus- 
dikj atiduosiu. M. Jurgelionienė, 
1739 So. Halsted St.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pusininko — vyrą ar
ba moteri — į Chilli Parlor biznį. 
9333 Cottage Grove Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėja, patyru.^.

4169 So. Halsted St.
, , . A
HEAD OPERATOK

Pageidaujama jaunos moteries, 
įsiūti rankoves, join coats ir tapė. 
Pastovus darbas. Nuo štukų ar die
nomis. Turi būti patyrusi. Atsi
liepkit ląišku, pranešdamos patyri
mą, kiek tikitės algos ir t. t.

BRAZIS BROS.
6905-07, Superior Avė., 

Cleveland, Ohio.
... . . A -

MAGHINE OPERATOR
Pageidaujama jaunos moteries. Pa
tyrusios prie siuvimo rankovių ir 
pamušo. Taipgi padding ir felling 
ant specialių mašinų. Atsiliepkit 
laišku, pranešdamos patyrimą, kiek 
tikitės algos ir t. t.

BRAZIS BROS.
6903-07 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

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

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1980 Roadster; vėliausia ........... $495
1930 Tudor; vėliausia ............... $550
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ..............-..............  $350
1929 Town Sėd. Murray body,

važiuota tik 2,100 mylių .... $595 
1929 Sedanai ir Coupes ........... $335
1929 Roadater, nulenkiamas sti

klas .......................................... $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI du gržųs garsaus 
lietuviu dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už $125. 
M. Jurgel Jonienė, Naujienos, Tel. 
Roosevelt 8500.

WKST PRANJCFORT, ILL. __  K
R. BROWN RAKANDŲ SANKRO
VA/ 403-05 E. Main St. Atsilanky
kite i niu^u dideli nupiginimo išpar
davimą gegužės mčnesį. Specialės 
kainos ant viso stako. 10 metų tame 
pačiame bloke.

Furnished Rooms
REIKALINGI senyvi žmonės ar

ba vaikinai gyventi bendrai. Kam
barys ir šviesa yra už dyką. Atsi
šaukite. 6009 So. May St.

RENDON švarus, šviesus kamba
rys, su valgiu ar be — ženotiems 
arba pavieniams. 3200 S. Liine St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampine grosernė 
ir vaisių 
ra vieta, 
pigiai iš 
prižiūrėt 
3432. •

ir daržovių sankrova; ne
švarus stakas. Parduosiu 
priežasties, kad negaliu 
biznio. šaukite Boulevard

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, cash biznis, seniai išdirbtas, nau
ji fikčeriai, turiu du biznius. Su 
mažu jnešimu. Kreipkitės 17. W. 103 
St. Vakarais 919 W. 35 St.. Chicago.

DUONKEPYKLA pasirenduoja ar 
parsiduoda. Geras įrengimas ir 
trokas. Geras biznio distriktas. Par
siduoda iš priežasties ligos. 88 W. 
147 St., Harvey, III., tel. Harvey 
2182. I

Farms For bale
Ūkiai Pardavimui__

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

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

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

Exchange—Mainai
NAUJĄ murini namą 2 po 5 kam

barius, mainysiu ant nedidelės far- 
mos. Leon Jarusz, 6109 S, Albany 
Avė., Hemlock 9252.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

DUONKEPYKLA ir namai;—vie
nas 3 augštų mūrinis prieky ir kitas 
2 augštų medinis užpakaly. Mūrinis 
kepamasis pečius. Puikiai įrengta. 
Gerai einąs biznis. Bargenas. $9000 
iki $10,000 paims jį Savininkas 6913 
S. Ratine Avė arba Englewood 4678

NAUJI augštos rųSies 2 flatai, ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių.miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tįle sienos maudynė
je, dviejų nusisunkitfuk lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. ¥i 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 
namą už mažą imokėjimą.

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 parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba
rių flatas viršuj. Mūrinis. Randa
si 3139 S. Halsted St. Lotas 25x- 

bizniui. 
$13,500. 
mėnesi.

125.
Mažas 
Flatas

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Rakandų Brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu

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

50%
cash pamatu.

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

dirb-

Tinka bile kokiam 
jinokėjimas. Kaina 
išrenduotas už $40 į

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

TAIP KAIP RENDA
Už tiktai $300 cash imokėjimą jus 

galite Įsigyti modemišką 6 kambarių 
rezidenciją, moderniška visais žvilgs
niais, labai geroj apielinkėj, tik $45 
mokant i mėnesi. Pamatykit ją tuo- 
jnus, nes ji nebus ilgai neparduota. 
Savininkas ant vietos.

1214 W. 74th Place

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino j nedidclj namų, su namu 
bučernė ir grosemė. Priežastis 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė.

\


