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Prieš 10 Metų Konstituanta 
Paskelbė Nepriklausomos 
Lietuvos ValstybesAtstatymą

Dr. KAZYS GRINIUS 
tapęs jau Steigiamojo Seimo sudaryto mi

nisterių kabineto premjeru.

Proklamavo Lietuvos Žmonių Vardu 
Demokratinę Respubliką

Lietuvos Steigiamas Seimas, arba Konstituanta, 
kurio dešimties metų sukaktuvės šiandie švenčiamos, 
davė Lietuvos, valstybei Konstituciją tokiais pagrindais:

Lietuvos valstybė — demokratinė respublika;
Seimas leidžia įstatymus, ratifikuoja sutartis su ki

tomis valstybėmis, tvirtina biudžetą, prižiūri įstatymų 
vykdymą;

Ministerių kabinetas atsako prieš Seimą; šiam iš
reiškus kabinetui nepasitikėjimą, jisai atsistatydina;

Visi piliečiai, be skirtumo lyties, tautybės ir tiky
bos, lygus prieš įstatymus;

Luomų titulų nėra;
Visiems piliečiams duodama asmens, buto ir ko

respondencijos neliečiamybė;
Tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų, susirin

kimų ir draugijų laisvė;
Mirties bausme panaikinama.
Už šituos principus Lietuvos liaudis guldė galvas, 

gindama savo kraštą nuo rusų, lenkų ir vokiečių; jais 
buvo pastatytas tvirtas pamatas Lietuvos nepriklauso
mybei. Pagerbdami juos tad, minėkime šiandie Lietu
vos Steigiamojo Seimo sukaktuves!

Amžina atmintis žuvusiems už laisvę —'Tegyvuo
ja demokratinė Lietuvos Respublika! f*

Steigiamojo Seimo 10 m. Sukaktuvės Lietuvoj

Kauno “Lietuvos žinios” savo gegužės 2 dienos numery 
primena Lietuvos Steigiamojo Seimo dešimties metų sukaktu
vių šventimo, reikalą, ir tą priminimą baigia šitokiu paragini
mu : . a .

“Steigiamojo Šeinio sušaukimo 10 m. sukaktuves lietuvių 
tauta turėtų švęsti juo iškilmingiausiai, nes tai yna didžiausioji 
tautos šventė. Reiktų suruošti susirinkimų, kur butų prisimin
ta didieji tautos siekiai. Kas negalės to įvykdyti, nors namie 
tepadaro iškilmę: ntaujakuris pradėtame savo gyvenimo lizde, 
ūkininkas vienkiemy, darbininkas bakūžėj. Steigiamojo Seimo 
darbai laukia tęsinio — ties tuo ir susikaupkime.”

Dešimties metų Steigiamojo Seimo sukaktuvėms 
paminėti šiandie 8 vai. vakaro įvyks masinis susirinki
mas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted st.

Iš darbo pasaulio
Vienas anglies kasyklas atida

ro, kitas uždaro

W ĖST KRANK FORT, III., 
geg. 14. — Kompanija skelbia, 
kad Chicago, Wilmington and 
Krankliu kasyklos No. 2 gegu
žes mėnesio 16 dieną vėl pra
dės dirbti, duodamos darbo 1,- 
200 angliakasių. Tos kasyklos, 
l.’iikomos didžiausiomis pasau-

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

Nenusistojęs oras; tolygiai 
vėsu; lengvi ir vidutiniai va
karų ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatura įvairavo 
tarp 520 ir 58° F.

šiandie saule teka 5:30, lei
džiasi 8:02. Mėnuo teka 10:57 
vakaro.

ly, buvo uždarytos nuo kovo 
mėnesio 1 dienos.

Ta pati kompanija tačiau 
skelbia, kad jos Oriento ka
syklos No. 1, netoli nuo West 
Frankforto, nuo gegužes 15 die
nos bus uždarytos neribotam 
laikui. Toms kasykloms užsi
darius, bus išmesta iš darbo 
1,100 angliakasių.

12 darbininkų žuvo dėl 
sprogimo vokiečių an

glies kasyklose
IHNDENBl'KGAS, Vokietija, 

geg. 14. — Vietos ainglies ka
syklose įvyko smarkus sprogi
mas ir dėl to urvuose buvo 
užberti dvylika darbininkų. 
Dviejų kūnai jau tapo atkasti. 
Trys kiti angliakasiai buvo pa
vojingai sužaloti.

SAN DIEGO, 'Gal., geg. 14. 
_  Jo aeroplanui užsigavus į 
elektros jėgos vielas viršum 
Hodges ežero ir nukritus j van
denį, žuvo jaunas laivyno kor
puso lakūnas, korp. Albert Was-
sell.

Milwaukės socialis
tai pasmerkia polici
jos viršininko žygius

MMAVAUKEE, ? Wis., geg. 
14. — Prieš {keletą dienų Mil- 
waukes (Socialistų partijos cg- 
zekutyvas išleido pranešimą, 
kuriuo griežtai pasmerkia po
licijos administracijų ir virši
ninkų dėl jų žygių prieš mi
tingus ir paradus gatvėse. Pra
nešime sakoma:

“Policijos departamento el
gesys su persodintos f IMihvau- 
kę komunistų saujalčs šmuita- 
vimais taip aiškiai pairodo jo 
siekimų išprovokuoti netvarkų, 
kad Socialistų partija yra pri
versta viešai pasmerkti tokių 
policijos administracijos takti
kų ir įspėti policijos viršinin
kų, kad jis eina pavojingu ke
liu.”

Komunistai visame krašte 
niekino ir lojo jo socialistinę 
Milwaukės miesto administra
cijų, kad ji esanti reakcijonie- 
riškai, trempianti jų demons
tracijas, o tuo tarpu socialistai 
ir miesto administracija visa
dos gynė komunistus nuo po
licijos smurto. / ■

Reikia žinoti, kad MilAvaukčj 
policijos, departamentų kontro
liuoja ne meras ('burmistras). 
Emilio Seidelio, pirmojo socia
listų mero, laikais Milwaukės 
reakcininkams baisiai nepatiko^ 
kad policija nedaro taip, kaip 
jiems butų miela, o todėl tuo
jau, kai administracija buvo 
vėl perėjus į reakcininkų ran
kas, kontrolė policijai buvo iš 
mero atimta. Tuo budu dabar 
meras Hoan policijos nekon
troliuoja ir už jos darbus ne
gali atsakylti.

Policijos viršininkas dabar 
išleido pareiškimų, kuriuo so
cialistų viešų pranešimų vadi
na “biaiuriu, neprašytu ir ne
pateisinamu puolimu.”

« * * #
New Yorko Miesto Kolegijos 

senjorų klasės studentų pada
rytas neseniai -balsavimas pa
rodė, kad savo politiniu nusi
statymu jie pasiskaido šiaip: 
socialistų — 164; demokratų — 
122; repuiblikonų — 74.

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
14. z— Del studentų neramumų 
tapo uždarytas Grenados Uni
versitetas.

Kinų valdžios armi
ja paėmė į nelaisvę 

10,000 sukilėlių
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 14 

— Oficialiai praneša, kad tau
tinės Kinų valdžios armijos 
šiandie suėmė nelaisvėn 10,000 
šiauriečių sukilėlių ir besibrio- 
vusias jų jėgas išgujo laukan 
iš Anhvei provincijos. Be to 
buvo suimta daug armotų ir 
7,000 šautuvų.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 14 
— Praneša, kad tautinės Kinų 
valdžios kariuomenė sprendžia
mame mūšy nuveikė šiaurie
čių generolų jėgas, kurios bu
vo priverstos trauktis j vaka
rus nuo Anhvei ir Honano pro
vincijų siends. Skubotai besi
traukdami, sukilėliai paliko 
daug savo amunicijos. Mūšiai 
traukėsi per penkias dienas.

Nankino vyriausybes prane
šimu šiauriečių puolimai Šan- 
tungo provincijos vakaruose 

atmušti, tačiau kova dar 
tebesitęsia. ISiako kad ypač di
delių nuostolių sukilėlių armi
jai padarė bombarduojami val
džios aeroplanai.

Kadangi vyriausybė nori su
stiprinti sukilėlių bombai’dhvi- 
mų iš oro Honano provincijo
je, užsienių reikalų ministeris 
paprašė svetimšalius iš tos pro
vincijos pasišalinti.

Karo stovis dėl vynuo
gių augintojų riaušių
GERMERSHEIMAS, Vokie

tija, geg. 14. — šiame nedide
liame Reino krašto mieste va
kar įvyko didelių apielinkės 
vynuogių augintojų neramumų, 
kuriose dalyvavo penki tūk
stančiai žmonių. Del tų nera
mumų mieste tapo paskelbtas 
karo stovis.

Vynuogių augintojai protes
tuoja, kam vyriausybė užgynė 
veisti tam tikros atmaino vy
nuogių aug-alus.

RANiGOON, Biurma, Indija, 
geg. 14. — Anglų lakūnė Miss 
Amy Johnson, kuri pati viena 
skrenda iš Anglijos* i Austra
liją, buvo priversta leistis že
mėn ties Inseinu, 15 mylių j 
žiemius nuo Rangoono. Jos ae
roplanas buvo sužalotas, bet 
ji pati išliko sveika.

Skundžia Fordo ir Wa- 
co Aircraft kompanijas

NEW YORKAS, geg. 14.— 
Curtiss Assets korporacija iš
kėlė bylas Kordo Motor kom
panijai ir Waco Aircraft kom
panijai, kaltindama jas dėl nau
doj imos tam tiknaiis jos paten
tais aeroplanų statyboje.

Gins druskos sandė
lius nuo indų nacio

nalistų puolimo
BOMBĖJUS, Indija, geg. 14. 

— Bombėjaus vyriausybė ėmė
si priemonių užbėgti už akių 
projektuojamam indų naciona
listų puolimui druskos sandė
lių Dharsiaianoj.

Dharsaanoj ir kituose apy-( 
gardos miestuose miesteliuose 
gyventojams mėnesiui laiko už
ginta burtis daiktai! po dau
giau kaip keturis asmenis ir 
nešiotis peilius, pagalius ir ki
tokius pavojingus ginklus.

Suimti žymus Indų “ka
ro tarybos” nariai

šiandie buvo suimtais Džam- 
nadas Dvarkadas, buvęs indų 
seimo narys, dalyvaujant jam 
nacionalinio visos Indijos kon
greso komiteto “karo taryboj.” 
Jis nuteistas penkiems mėne
siams kalėjimo ir '200 rupių 
pabaudos.

Tokioms pat bausmėms ta
po nuteisti ir du kilti žymus 
Bombėjaus kongreso “karo ta
rybos” nariai, Trikumdas ir 
Meišeri.

Dokų darbininkų strei
kas ir riaušės Ran- 

goone
RANiGOONAS, Burma, Indi

ja, geg. 14. — čia streikuoja 
šeši tūkstančiai dokų darbinin
kų. Laivų judėjimas visai pa- 
raližuotas. šiandie streikinin
kai bandė priversti ir rikšų 
traukėjus prisidėti prie strei
ko, o dėl to tarp abiejų šalių 
kilo riaušių. Muštynes buvo po
licijos likviduotos.

Anglija susirupinus di
dėjančiu nerimu In

dijoje
LONDONAS, geg. 14.^Pra- 

nešimai Londono laikraščiams 
iš Bombėjaus rodo, kad prie
šingumais britų valdžiai Indijoj 
vis didėja. Britų vyriausybė 
dėl to labai susirupinus.

Gindamas motinų ir 
vaikus, nušovė tėvų
LEWTSTON, Mont., geg. 14. 

— Vietos gyventojas Firmai! 
Housel buvo piktas. Bevalgant 
pusryčius, jis susiriejo su sa
vo žmona ir vaikais. Pagaliau 
jis šveitė dukteriai per žandą 
ir, pastvėręs kėdę, šoko muš
ti žmoną.

Kertėj stovėjo šautuvas. Vy
riausias sūnūs, 17 metų am
žiaus, puolė prie šautuvo. Tė
vas — paskui. Sūnūs buvo 
greitesnis ir, pagrobęs šautu
vą, tėvą nušovė. Koronerio tei
smas vaiką išteisino.

KAUNAS. — Bal. 10 d. Alek
sote, Veiverių g. 70 Nr. pik 
Lengleivo ir Každano skudu
rų dirbtuvėje nuo antrojo auk
što balkono nukrito darbinin
kė Ona Šalčiuvienė ir išsilau
žė dešinę koją.

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ
DAVINIAI ;

Iš patikimų šaltinių teko sužihoti, kad ką tik
pasibaigusių SLA. Pildomosios tarybos rinkimų
galutini daviniai yra toki: '■

Prezidento urėdui:
S. Gegužis ..................... 6,030
M. Bacevičius................. 4,364
Dr. Graičunas ................. ..423

Vice-Prezidento urėdui:
A. Mikalauskas ......... ...i 6,116
P. J. Petronis......... ....... 4,627

Sekretoriaus urėdui:
P. Jurgeliutė ........ .........6,080

E. N. Jeskevičiutė ........ 4,699

Iždininko urėdui:
K. P. Gugis................... 5,180
B. Salaveičikas ........... . 4,247

J. Tareila .......................1,319
Iždo Globėjų urėdui:

M. A. Raginskas........... 6,121
J. Januškevičius Jr....... 5,981

D. G. Jusius ...................4,302 v
L. Joneikis ..................... 4,288

Daktaro Kvot. urėdui:
Dr. E. G. Klimas ......... 6,010

Dr. M. Palevičius .........4,622

Indų kalniai dėl pro
testo pradėjo ba

do streiką
AHMADABADAS, Indija, geg. 

14. — Indų kaliniai, uždaryti 
Sabarmati kalėjime ryšy su ci
vilio priešinimos kampanija, 
šiandie paskelbė bado streiką 
protestui prieš laikymą jų at
skirai nuo kitų kalinių.

Tarp bado streiką paskelbu
sių yra ir Viailabhai Patel, bu
vusio Indijos seimo pirminin
ko brolis.

Mirė bandydamas pats 
išsipiauti apendiksą r
NEW YORKAS, geg. 14.— 

Saldainių krautuvininkas Louis 
Capetta, 42 metų amžiaus, ban
dę pats pasidaryti operaciją — 
skustuvu išsipiauti apendiksą, 
bet operacija nepavyko ir jis 
mirė nuo pilvo plėvės užde
gimo.

Capetta ^turėjo rupturą, bet 
kai jis pasiskundė draugams, 
kur jam skauda, tie pasakė 
jam, kad jis turįs apendicitą. 
Ir Capetta nusitarė pats ope
ruotis skustuvu.

Turtinga našlė pasiko
rė; rado jos $100,000

BAiLTIIMORE, M<L, geg. 14. 
— Namų, kur ji gyveno, rū
sy rado pasikorusią Mrs. Mary 
Textor, 68 metų amžiaus. Vė
liau policija rado jos namuo
se paslėptą įvairiose vietose tur
tą, bendrai 100 tūkstančių do
lerių pinigais, briliantais ir bo- 
112iis.

Moteriškės vyras, turtingas 
pirklys, mirė prieš ketverius 
metus, ir ji gyveno dideliuose 
namuose viena su dideliu šu
nim.

Bedarbiai
ŠIAULIUOSE užregistruota 

darbo biržoj 1 d. balandžio 
mėn. dnydarbių 505 vyrų ir 318 
moterų.

5 komunistai nuteis
ti 3 mėnesiams 

kalėjimo
LOS ANGELES, Gal., geg. 

14. — Teismas čia šiandie nu
teisė penkis komunistus, jų 
tarpe vieną moteriškę, 90 die
nų kalėjimo kiekvieną. Visi jie 
buvo kaltinami dėl sukurstymo 
neramumų Roosevelt augštes- 
nioje mokykloje balandžio 25 
dieną.

Nubausti yra: Yetta Strom- 
berg, Abrabani ir Martin Sha- 
piro, Israel Shuman ir Tuffy 
Mallet.

ATĖNAI, Graikija, geg. 14. 
— Praneša, kad juroj netoli 
nuo Patmos sudegę ir pasken
do nežinomas dar tanglų kro
vinių laivas.

LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

Apvaikščiojimas
KETVERGE, 

Gegužįo 15 d., 1930 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 S.Halsted St.
8 vai. vakaro, įžanga 25c

Programe dalyvauja:

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

Visuomenes Darbo Sąjunga.



NAUJIENOS, ChicagO, HL ' Ketvirtadienis, geg. 15, ’30
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KORESPONDENCIJOS
Zeigler, III

Mirė Vincentas Kisielius

ivovo 31 dieną šių metų, 11 
valandą vakare, mirė Vincentas 
Kisielius Andriaus ir Barboros 
(po tėvais—Medeliutės) Kisie
lių sūnūs.

Vincentas Kisielius mirė su
laukęs 45 metų amžiaus. Gimęs 
1885 metuose Juraičių (Nendri- 
niškių) kaime. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Amerikoje daugiausia laiko 
dirbo kasyklose. Zeigleryje iš
gyveno 10 metų.

Paliko du brolius ir dvi se
seris Lietuvoje—Pijušą ir Jur
gį ir seseris Elzbietą ir Marijo* 
na.—Report.

Zeigler, UI
Nusišovė lietuvis maineris

Juozas Gadeikis. Vieną 
persišovęs aukščiau šir- 
per krutinę; kulka per- 
kiaurai kūną įsmigusi į

Gegužės 8 d. papildė saužu- 
dystę nusišaudamas dviem šū
viais 
šūvį 
dies 
ėjusi
sieną. Kitu šuviu užbaigė per
šaudamas savo galvą aukščiau 
ausies.

Nusižudymo priežastis nėra 
aiški. Porą metų atgal jis bu
vo sužeistas anglių kasyklose, 
kur jam buvo nulaužtos abiejų 
kojų pėdos. Po to neilgai tru
kus mirė jo žmona. Nuo to sy
kio velionis nebedįrbo ir vis 
buvo nelinksmas iki užbaigė 
savo gyvenimą revolverio pa- 
gelba.

J. Gadeikis neturėjo skurdo 
ir vargo kęsti, nes turėjo susi
taupęs keletą dolerių, iš kurių 
gyveno ir dar paliko savo vai
kučiams, likusiems siratomis, 
Josephina 17 metų, Antanas 15 
m., Albina 11 m.

Juozas Gadeikis buvo apie 45 
m. amžiaus. Išgyveno šiame 
miestely 9 metus, buvo anglia- 
kasis per visą laiką, paėjo iš 
Lietuvos iš Kuršėnų miestelio. 
Šiaulių apskr. Paliko vieną bro
lį, gyvenantį E. St. Louis, III. 
Brolis rūpinasi visais laidoji
mo ir likusių našlaičių surami
nimo reikalais. Velionis bus pa
laidotas šalę savo žmonos, Her- 
rin, III., kur turėjo nusipirku
siu lotą.
Buvo gyveno “didelis veikėjas”

Pereitą žiemą pas mus buvo 
atsibaladojęs nežinia iš kur 
“didelis veikėjas” A. Aimana
vičius, kad sukurti bolševikų 
veikimą. Išbuvęs čionai apie 
tris mėnesius, niekur nieko ne
dirbo. Kuomet atsirado, tai iš
rodė tikras “proletaras”, nes 
vakare jį sutikęs butum žmo
gus 
Bet 
siutą
puošė.

Kad “veikėjas” buvo ir nie
ko nenuveikė, ir išvažiavo, nie
ko čia tokio. Bet kad po 
kėjo” buvimo ir vietiniai 
kėjai” nieko nebeveikia,
truputį įdomiau. Mat pirmiau 
čia būdavo skleidžia komunis
tinius raštus, rengia gegužės 
1 d. apvaikščiojimą patys vie
tos “veikėjai”, bet dabar kaip 
tik atbulai. Po “veikėjo” išny
kimo niekas net gegužinės ne
berengė. Teko tik porą taip va
dinamų “tikrų bolševikų” ma
tyt einant “apipleistruotų ’: 
tur būt kur nors dalyvavo “re
voliucijoj”. Girdėjau vienas ^u 
kitu clel Adomo MOtiktiulio susi- 
va.rž.ę, o kita^ “parej” dalyva- 

vęs, Tai ir apipleistravo.
Bet A. Aimanavičius nebūtų 

bolševikas, jei išsinešdinęs ką 
nors neapšmeižtų. Iš čia apra
še savo “įspūdžius” “Vilnyje”, 
dejuodamas kad čia bolševikai 
esą labai slabnųs, net jis jų ne
galėjęs pataisyti. Ten pat ap
šmeižė SLA. 356 kuopą, kad 
ji esanti “geležinio vilko” kuo
pa ir jos nariai esą baisiai di

ėjęs į kitą pusę gatves, 
čia bebūdamas ir naują 

nusipirko ir šiaip pasi-

vei- 
vei- 
tai

rteli darbininkų neprieteliai.
Turiu nurodyti kokie tie 

“priešai” yra SLA 356 kuopoj. 
Mat kuopa yra laimingai nusi
kračiusi bolševikiškos diktatū
ros. Porą metų atgal nariai ne
bepakeldami \ jų demagogijos 
atsiskyrė nuo SLA. 308 kuo
pos ir susikūrė 356 kuopą, čia 
nėra nė vieno nedarbininko. Vi
si nariai dirba mainose ir yra 
geri unijos nariai, nė vienas 
nėra niekuomet niekuo prasi
žengęs prieš darbininkus. Toks 
Aimanavičius statosi geru dar
bininku ii* SLA. saugotoju, kur 
pats niekuomet niekur nieko ne
dirba ir nėra net narys SLA. 
Jis taipgi apšmeižė kuopą, buk 
kuopa imanti narius virš 50 m. 
amžiaus, kad sudarius skaitlin- 
gesnę kuopą. Tai yra tikras 
melas.

Aimanavičius pyksta, kad jis 
buvo “Naujienose” juokingai 
aprašytas, tai dabar spėdamas, 
kad tai padaTė SLA. 356 kp. 
nariai, puola visą kuopą. Kas 
kaltas, jei Aimanavičiaus gast
rolės po Zeigler buvo tokios 
linksmos, kad tik linksmai ap
rašo. Korespondentų pareiga 
yra taip aprašyti, kaip “veikė
jai” veikia.

Gegužes 3 d. vieno “progre
syviu progresyvi pati” išvažia
vo vyrui bemiegant, pasiėmus 
sūnų ir patalynę. Parašė raš
čiuką, kad jis jos ir nebejėš- 
kotų, nes ji pas jį vis tik ne
begrįšianti. Ta šeima buvo visą 
laiką bolševizmo garbintoja.

SLA. 356 kuopa susirinkime 
nutarė surengti draugiška iš
važiavimą ant upes kranto ge
gužės 4 d., taipgi nutarė pra
nešti ‘savo kaimynams, kad 
prisidėtų, nes nebus jokios 
įžangos; kas ką atsiveš, to už
teks. Užpereitą vasarą minėta 
kp. buvo surengusi tokį išva
žiavimą. Visi buvo patenkinti, 
kas tik dalyvavo.

SLA. 356 kuopos narys Vin
cas Kvietkauskas pasimirė ge
gužes 9 d. išvažiavęs į Chica- 
go. Tur būt tenai bus ir palai
dotas. Kuopos valdyba greito
mis išdavė nuvežti $10.00 nu
pirkti gėlių vainiką. 
Kvietkauskas 
pos nutarimų
pat kuopos susitvėrimo. Kuopa 
lieka nuliūdusį netekusi rimto 
ir veiklaus nario 
ko. Buvo rimto 
mylimas, turėjo 
amžiaus. Paliko 
dos 4 sūnūs ir 
sūkis, drauge, 
šaltojoj žemelėj.

Vincas 
buvo šios kuo- 
raštįninkąs nuo

V. Kvietkaus- 
budo ir visų 
virš 50 metų 
moterį ir ro- 

3 dukteris. II- 
laisvos šalies 
—Liepiu

Kenosha, Wis
Dailės Ratelis

Ra-
me- 
yra 
vis

SLA. 212 kuopos Dailės 
telis jau gyvuoja septinti 
tai. Per tą laiką jis daug 
nuveikęs dailės srity j. Ir
Žengia pirmyn. Ratelio chorą 
dabar mokina' p. K.- Steponavi
čius dš Chicagos. Neklysiu ša
ky dairias, kad Ratelis užsitar
nauja didelės pagarbos dėl už
laikymo tokio choro ir tokio 
šaunaus mokytojo. Tai nėra 
lengva padaryti musų mažoj 
kolonijoj. Vietos lietuviai turė
tų labiau 
Rateliu ir

Gegužės 
koncertą,
dalyvavo Dailės Ratelio Choras, 
vedamas p. Steponavičiaus. Tai 
buvo tikras siurprizas. Kurie 
atsilankė, visi buvo nustebinti 
gražiu choro pasirodymu. Vy
rų kvartetas, M. Williams n* 
M. Furienfe duetas išėjo labai 
gerai. Gražiai 
navo ir solo, 
vavo ir būrys 
Salaveičikiutė,
V. Stradomskaitė, 
ir Fr. Jakavičius. 
buvo atvykęs ir 
Byanskas. Apie

susidomėti Dailės 
paremti jį.
4 d. (Batelis turėjo 
Programo išpildyme

Willi‘a'ms sudai-
Programe daly- 
chicagiečių: A.
O. Skeveriutė*

O. Burkiutū
Su jų grupe 
pianistas J.
chicagiečius su Draugijos konstitucija, ku-

nčra reikalo daug nei kalbėti, 
— jie tikri artistai. Bet, ma
nau. jog ir Dailės Batelio dai
nininkę WiHiams sarmatos ne
padarytų, jeį nuvažiuotų į Chi- 
cagą ir padainuotų tenykščiai 
publikai. Prie koncerto suren
gimo daug; pasidarbavo ponios 
M. Purienė ir R. šlcgerienė. 
Jos daugiausiai rūpinosi finan
sų sukėlimu. Didelės paramos 
suteikė ir p. išlegeris.

Gegužės 8 d. įvyko Ratelio 
metinis susirinkimas. Tapo iš
rinkta nauja valdyba. Pirmi
ninku tapo išrinkta A. Banis; 
pirmininko padėjėju p-lė A. 
Radavičiutė, gabi mergaitė ir 
gera dainininkė; finansų rašti
ninku Jonas Kasparas (jis vi
suomet gerai veda rekordus); 
iždininku J. Butvinskis, nenu
ilstantis Ratelio darbuotojas; 
iždo globėjais P. Tankevičius 
ir K. Vaičeliunas, abu dailės 
mėgėjai; organizatorium J. Ma- 
cnorius, tai tikras Ratelio pi
liorius, ir korespondentu J. 
Kasputis.

Ratelis yra nusitaręs porą 
mėnesių turėti atostogas. Ru
denį jis rengiasi kenoshiečiams 
duoti ką nors nauja.

Dailės Ratelio piknikas įvyks 
birželio 8 d. Powers Lake. Pik
niką Ratelis rengia kartu su 
SLA 212 kuopa ir 338 Jaunuo
lių kuopa.

Dailės Ratelio pirmininkas, 
p. Banis. jo žmona ir jauna 
dukrelė gegužės 24 d. išvažiuo
ja į Lietuvą praleisti vasarą. 
Linkiu jiems linksmos kelionės.

D. R. Koresp.

Winnipeg, Kanada
Del V. Paukščio dekretų ir 

“ufcazų” :

rt nevaržo narių žodžio laisvę. 
Nesvarbu jam ir tai, kad dau
gelis narių nepakęs tokio djk- 
tatoriavimo ir priversti bus iš 
Draugijos pasitraukti. Bet aš 
pasakau aiškiai ir atvirai: man 
burnos neužčiaups nei Paukš
tys, nei kas kitas. Diktatorių 
aš nepripažįstu.

įdomu pastebėti dar ir' tą 
faktą, kad Paukštys kreipėsi 
į eilinį narį, o ne j kuopos pir
mininką K. Ginkų. Kodėl taip? 
Juk pirmininko adresas Paukš
čiui yra gerai žinomas. Atro
do. kad ir Ginkus nėra “ko- 
šer”, nes pereitą metą jis davė 
gerų “prizų” buvusiam Draugi
jos pirmininkui L. Pruseikai už 
neprižiurėjimą centre tvarkos, 
o taip pat netikslų atsinešimą 
į musų kuopą. Toks Ginkaus 
“išsišokimas”,1 matomai, ir jį 
pastate neištikimųjų eilėse.

Paukštys savo laiške sako, 
kad aš kuopos vardu Draugijos 
viršininkus bombarduoju. Nie
ko panašaus. * Tik “Naujienų” 
iš kovo 26 d. tilpo mano padė
ka visiems tiems, kurte auka
vo. Ta padėka tai tikrai buvo 
pareikšta visos kuopos vardu. 
Bet kas čia tokio! Nejaugi 
kuopa negali įtarti ačiū tiems, 
kurie ją remia, jeigu jie nėra 
laisviniai ar vilniniai? Paga
lios, ar iš “Naujienų” skaity
tojų nevalia buvo ir aukas pri
imti ?

Tada tik aš kuopos vardu te
kalbėjau. O kuomet per tas 
pačias “Naujienas” įspėjau Ka
nados lietuvius, kad jie butų 
atsargus su komunistų propa- 
gandiškos literatūros skleidi
mu, tad tai padariau tik nuo 
ęa'vęs. Pažymėjau, jog esu 
kuopos raštininkas, nes norė
jau, kad skaitytojai žinotų, jog 
dalyvauju visuomeniškame vei
kime. Aš nesibijojau tai 
daryti, nes rašiau tiesą,
nebūčiau teisybės parašęs, tai 
mane kuopa tikrai butų 
draudusi. Dabar dar kartą pa
kartoju, kad 'platinti Amerikos 
komunistų literatūrą Kanadoj 
yra pavojinga. Ašį minėjau, ir 
dar kartą pabrėžiu, jog iš Ot- 
tawos esu gavęs du laišku, ku
riais vyriausybė įspėja, kad ne
platinčiau iš Amerikos "prisiun
čiamą komunistų propagandiš- 
ką literatūrą. Kaikurie Ame
rikos komunistėliai be jokios 
atodairos siuntė man komunis
tišką literatūrą, už kurios pla
tinimą mane be jokių ceremo
nijų butų išdeportavę. Siuntė 
jie ir kitiems Kanados lietu
viams. ,

Ir savo perspėjimą parašiau 
visai neturėdamas galvoj kenk
ti komunistams, o tik pasitar
nauti Kanados lietuviams, ku
rie dėl savo nesusipratimo ga
lėjo patekti bėdon. Užtai mane 
“Laisve” išvadino darbininkų 
priešų. Koks aš esus darbinin
kų priešas,—itatai paaiškės iš 
tolimesnių mano raštų. Bet aš 
noriu čia pat pareikšti, jog pa
sistengsiu iškelti aikštėn ir to- 
kiųt dalykų iš komunistų veiki
mo, kurie daugeliui nėra žino
mi. Ypač aš bandysiu apibu
dinti “Laisvės” atsinešimą į 
Winnipego lietuvius.

Na, kad ir dabar Draugijos 
pirmininkas ir kartu “Laisvės” 
redaktorius V. Paukštys suma’ 
nė net šnipavimo stvertis u 
nustatyti kuopos narius prieš 
mane. Toliau komunistams aš 
pataikauti nebemanau. Kalbe
siu tai, ka manau, žinoma, tai 
nepatiks karštakošiams komu
nistams. Bet visiems 
tiksi.

Paukštys padarė 
klaidą. Jis manė, kad 

‘jnys man to laiško nei

Bet išėjo visai priešingai. Ga
vęs iš Paukščio laišką, Paknys 
tuoj apie tai pranešė man, pra
šydamas atvykti pas jį dėl pa
sitarimo. Parėjęs iš darbo aš 
nuvykau pas Paknį. Namuose 
.užtikau daug svetimų žmonių. 
Paknys tuoj padavė man iš 
Paukščio gautą laišką. Per
skaičiau laišką ir tuoj supratau 
kame dalykas. Pakniui pareiš
kiau, kad man reikia tuoj iš 
ALDLD 217 kuopas ir visos 
organizacijos pasitraukti. Jei 
to nepadarysiu, tai visa kuopa 
nukentės. Pridūriau dar, jog 
nei ši nei joki kita organizaci
ja man žodžio laisves negali at
imti. O Paknys vis kartojo: 
“Benuši, man gaila jūsų! Kas 
su jumis pasidarė?”

Aš pareiškiau, jog jokio ap
gailestavimo aš nereikalingas. 
Na. o kai dėl kuopos, tai ga
lėsite ir be manęs tvarkytis, 
o to paėmiau popieriaus lapą ir 
persirašiau Paukščio laišką. 
Tuo laiku Paknys vis prašė ma
nęs, kad aš jo vardu parašy
čiau Paukščiui atsakymą. Gir
di, Benuši, parašyk. Aš maž
daug padiktuosiu. Parašysime 
gražiai ir Paukštys nežinos, 
kas rašė. Jis įnešė net rašo
mą mašinėlę. Aš atsakiau, kad 
tai ne mano reikalas ir griež
tai atsisakiau bet kokį Paukš
čiui laišką rašyti. įsidėjęs 
laiško nuorašą į kišenę, aš už
ėjau dar į jo krautuvę limo
nado išsigerti, o paskui atsi
sveikinau, kadangi reikėjo pas 
kitą draugą vykti. Mat. tele- 
fonavo ALDLD 17 kuopos iž
dininkas A. Norris-Narutavi-

čius ir prašė pas jį užsukti pa
sitarti draugijos reikalais. Ne
spėjau ten nuvažiuoti, kaip 
suskambėjo telefonas. Pasigir
do Paknio balsas. ' Girdi, ar aš 
kartais nematęs, kur jis tą 
Paukščio laišką padėjęs. Man 
pasidarė ir pikta ir juokinga. 
Atsakiau, jog laišką aš jam 
padaviau, kadangi man pakan
ka ir nuorašo. Paknys atsipra
šė, pareikšdamas, kad jis visai 
nei nemanęs, kad aš tą laišką 
paėmiau. Tik esą jam užėjęs 
koks tai “krenkis” ir jis nebe
atsimenąs. kur galėjęs tą laiš
ką įkišti. Dar kartą atsiprar 
šęs, jis uždarė' telefoną.

žodžiu, dėl to mano įspėji
mo Winnipege dabar pasidarė

tikras sumišimas. Keli komu
nistiškai nusistatę asmenys pra
šė manęs, kad atsiprašyčiau 
“Laisvės” redakcijos ir viešai 
pareikščiau, kad klaidą pada
riau. Vadinasi, jie prašė ma
nęs, kad viešai meluočiau, at
šaukdamas įspėjimą kai dėl pa
vojingumo platinti komunistiš
kus lapelius ir brošiūras, kur 
skleidžiama propaganda. Aš 
atsakiau, kad nemelavau ir ne
meluosiu ir už laisvą žodį kovo
jau ir kovosiu.

“Draugai” nusiramino, nes 
pamatė, jog jiems visvien ne
pasiseks mane perkalbėti. Taip 
gražiuoju “susitaikėme”. Da
bar pažiūrėsime kas bus toliau.

—Kazys Beniulis.

I KLAIPĖDA
TIESIAI 

be persėdimo 
Didžiuoju laivu

ŪSCAR
Iš NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit, vietą 
dabar.

Del žemiausiu kai
nų ir tolimesnių ži
nių rašykite arba 
kreipkitės prie šių 
autorizuotų Chica- 

gos agentų:

Metų
SUKAKTUVES X

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
VYTAUTO

mirties.
VISI LIETUVIAI VISOSE 

ŠALYSE
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. tPrisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių apląnkyda- 
dami savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
vienų iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko j Klapėdą.

PRISIDĖKITE PRIE MUS!

pa-
Jei

Nuo Šalčio -- Alkali 
nizuokit Savo Si

stemą

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St,

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

ir nori, 
pildomi 
gal jis 
kad su

“Laisvės” No. 81 V. Paukš
tys, Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmininkas, paskelbė tokią en- 
cykliką: kas “Laisvės”. ir “Vil
nies” neskaito, tiems nėra vie
tos organizacijoj. Aš prieš to
kį sauvaliavimą “Naujienose” 
iš balandžio 21 d. parašiau sa
vo protestą ir nurodžiau, kad 
pirmininkas neprisilaiko kon
stitucijos ir elgiasi diktatoriš
kai. Tačiau Paukštys į tai ne
siteikė duoti jokio atsakymo. 
Kodėl? Nejaugi jis tikrai jau
čiasi diktatorium esąs 
kad jo “ukazai” butų 
be pasipriešinimo? O 
jaučiasi dideliu ponu,
eiliniais nariais skaitytis?

Atrodo, kad tikroji priežas
tis kur kitur gludi. Svetimos 
nuomones Paukštys toleruoti 
negali. Ką jis įsako, tas turi 
būti išpildyta. Ginčytis su ma
nim jis nenorėjo, kadangi tai 
butų pastatę žemai jo diktato
rišką autoritetą. Tad jis suma
nė mane kitaip “sutvarkyti”. 
Iš balandžio 23 Paukštys para
šė eiliniam nariui S. Pakniui 
tokio turinio laišką:

“Gerbiamas Drauge: — Krei
piuos pas draugą informacijų 
delei ALDLD 217 kuopos-. Šios 
kuopos prot. ir finansų rašti
ninkas Bepiušis nuvažiavo pas 
socialpatriotus ir jau ‘Naujie
nose’ mus bombarduoja'. Jis 
kalba kuopos vardu ir todei 
kuopa turėtų jį sutvarkyti. Bet 
jeigu ir visa kuopa jį palaiko, 
tai tuomet prisieis kuopą 
braukti iš musų Draugijos. Mu
sų Draugijos tikslas daug kuo 
skiriasi nuo socialpatriotų tiks
lų ir todėl mes negalime to
kią kuopą savo' tarpe laikyti.

‘‘Todėl meldžiu draugo pra
nešti kaip ten dalykai dedami 
ir koks kuopos sąstatas. Ką 
jus manote apie tai?”

Po laišku figūruoja' parašas: 
V. Paukštys, ALDLD Pi r mini n- 

4.6 Ton Eyck St., Brook-

su-

juk ne-

Ką tas laiškas reiškia? Dvie
jų nuomonių dėl to negali būti. 
Vadinasi, Paukštys netiesiogi
niai įsako, kad kuopą mane 
“sutvarkytų”. O jeigu ji to ne
padarysianti, tai ji busianti iš 
Draugijos išbraukta. Nieko sau 
diktatorius. Matomai, pirmi
ninkas visai nemano skaitytis

stambią 
S. Pak- 
neparo- 

dys. Ot, atsakys j laišką, su
versdamas visą bėdą ant mano 
galvos, ----- ir bus atliktas kriu
kis. Ttida Paukštys, žinoma, 

išleis diktatorišką Įsakymą, kad 
aš bučiau pašalintas iš organi
zacijos kaipo darbininkų prie
šas. Galvojo jis, matomai, kad 
tai lengva padaryti. Po to, ži
noma. su Bcniušiu visas reika
las butų buvęs užbaigtas. Per 
“Laisvę” butų buvę paskelbta, 
jog kuopa išmetė darbininkų 
reikalų išdaviką.

Daktarai visur prirašinėja šj 
naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

Šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
■kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės jį 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pasalina surugusius vidurius; 
gasus, nevirškinimą ir kitur 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

Dienos Ant Vandenyno

P E R CHERBOURG — 
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NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KANADOS LIETUVIS
Pirmas ir Vienintelis Kanados 

Lietuviu Laikraštis

Eina kas mėnuo, žurnalo formoje, 20 puslapių. Įdo- 
maus-ir patraukiančio turinio; talpina įvairaus turinio 
straipsnius, apysakaites, eilutes, žinias ir t. t. Turi 
turiningą jumoro-juokų skyrių “Juokai ir Gryzbatos”, 
su iliustracijomis.

Be to teikia žinių apie Kanados lietuvių gyvenimą 
ir jų darbuotę naujame pasaulyje. “Kan. Liet.”, 'toks 
laikraštukas, kurį kiekvienas lietuvis pamils. Prenu
merata: Kanadoje, Amer. J. V. ir Pietų Amerikoje 

Lietuvoje ir kitur $1.50. La.ikruwtiss šiuo tarpu 
spausdinamas mimeografu, bet aiškiai įskaitomas. 

Kanados lietuviams jisai patinka, tad ir jums patiks.

Kanados Lietuvis
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Darbininkų Vaikų Auklėjimas
(Laiškas iš Europos) gos, pamokslai ir įtikinėjimai 

čia nieko negelbės. čia gali 
padėti tiktai suaugusiųjų soli- 
dariškas elgesys. Kaip gaila ir 
skaudu, kad darbininkų tarpe 
yra toks didelis veikimo dve- 
jopumas: žiūrėk, darbininkas, 
kuris kovoja kaip sąmoningas 
socialistas su viešpataujančia 

na-

Žmonija atkakliai siekia • ge
resnio gyvenimo, geresnės bui
ties. Nors jos progreso kelyje 
atsiranda Įvairių stabdžių, bet 
jie su atsidėjimu ir su pasiau- 
kavimu šalinami iš kelio ir nai
kinami . Kiekvienas žingsnis
vis arčiau į siekiamą tikslą, klase ir su jos priespauda, 
nors jis butų ir labai tolimas, mie jis yra didžiausias prispau- 
Pati gamta tęsia progreso dar- dėjęs, 
bą, o žmonės savo valia ir pro- žmoną ir vaikus, prieš jį 
tu padeda arba trukdo tam pro
greso procesui. Viena karta 
po kitos užima savo tėvų pozi
cijas ir vis su didesniu patyri
mu, vis su didesniu mokslo ap
siginklavimu žengia pirmyn. Iš 
čia mes galim suprasti, kaip di
deliai yra svarbu žmonijai, kad 
jos įpėdiniai butų kuo geriau
siai pasiruošę į ateities žygi, į 
naujus laimėjimus.

Dabar gyvenančioji žmonijos 
karta tiesioginiai yra suintere
suota tuo, kad jos vaikai, busi
mieji jos pavaduotojai, galėtų! 
naudotis maximum tais patyri
mais, ] 
yra pasiekusi, kad negaištų vel-

laiko prispaudęs savo 
visi 

turi drebėti ir jam lenktis. Vai
kai mušami, bar: mi, gąsdinami, 
skriaudžiami. Jiems grasoma 
ir meluojama.

šie pykti Įpročiai reikia rau
ti su šaknimis lauk iš darbinin
kų tarpo, jeigu rimtai kovoja
ma su buržuazija. Juk negali
ma viena ranka priespaudos 
griautif o kita statyti. Darbas 
neis sparčiai pirmyn, jeigu jis 
bus dirbamas nenuosaikiai.

Tiek apie auklėjimą šeimoj.
Dar prasčiau yra su darbi

ninkų vaikų auklėjimu mokyk- 
Įjlose, kurios beveik be išimties 

kuriuos šių dienų karta vjsos Yya buržuazijos rankose.
Ten vaikai ne tik neišmoksta

Draugus. Bet kas po to pasi- čius smaugę ir gniaužę laisvės 
Lapkričio mėn. sąjun- trokštančius, pamatę, kad iš jų 

ga jau turėjo 73,491 narį. Vadi-frankų ima slysti auklėjimas, vi- 
nasi, vyskupai sau meškiškai įsų dangaus ir žemės galybių pa- 
patarnavo. Vaikų Draugų na-jgelba stengiasi vėl atsigriebti 
rių skaičius pakilo 1925 viduramžiais turėtas pozicijas, 

savo pro-'veikliais ir įsitikinusiais sočia-!vo sanitarinė palapinė su 3 gy- m. per Kalėdas savo ganytojiš- 
’’ . ... 1 ’ 1 - ’ ku laišku tie patys vyskupai vėl

užpuolė Vaikų Draugus. Atsa
kydami į tai, Vaikų Draugai j 
surinko aukų ir Įsteigė vis:f 
tinklą vaikų skaityklų (300 sky J 
rių), kuriuose buvo 28,300 kny
gų. Vadinasi, vyskupai negra
žiai nusvilo nagus. Įpratę vi-1 
sados turėti didelį apetitą, tie- 

- —. —1—   —,, no
rėdami i jas sugniaušti darbi
ninkų vaikų širdis, bet šį karta 
Austrijos darbininkai juos ata
tupstu nubloškė.

Katalikų bažnyčia ir jos Ru
ngai ilgus šimtmečius laikę sa
vo rankose mokyklą ir jaunuo
menės auklėjimą, ilgus šimtme-

Bet šių dienų vaikų auklėji- ro savo darbą pirmyn, ir čia mistru priešaky ir bendras par
muš yra neperskiriamai suriš- sunku atvaizduoti milžiniškas lamentas su prezidentais (K. 
•tas su mokykla, 
vaikui tenka

Kiekvienam to darbo suorganizavimas ir pa- Loewenstein’u ir M. Winter’iu) 
iligiou ar trum- statymas ir kokios didelės jo priešaky. Tai buvo lyg kokia 

piau būti valstybės globojamoj j pasėkos: vaikai auklėjami svei-, vaikų respublika. Palapinėse 
valdžios ko kūno ir dvasios’ žmonėmis, tilpo po 12-18 asmenų, čia bu-mokykloj. Kadangi 

laikomos mokyklos 
gramomis ir esama jose aukle-,listais. 
jimo dvasia bus tol priešingos 
darbininkų interesams, kol pa
ti valdžia pereis i darbininkų 
rankas, todėl dabar Vakarų 
Europoj, kur darbininkų judė
jimas ir kultūra yra aukštai!
pakilę, pa v 
jos, B< 
Latvijoj 
ganizacijos steigia 
įstaigas privatiniu budu. 
vatiškai

rodė?

Dabartinis popiežius Pijus 
XI išleido net bulą apie auklėji
mą. Kleras ir fašizmas suju
do. Rėkia ir grūmoja i visa:; :;a- 

-, lis kumščiu. Bet reikia manyti, 
kad darbininko kumštis, įpratęs 
d?rba dirbti, bus kietesnis’. Jei 
bus apginta demokratija, nieks 
neužgins darbininkams savo 
vaikus auklėti socialistiškai.

'dytojais ir darbininkų samari- 
Austrųoj 12-16 m. vaikai su- tais, palapinė savivaldybei, paš- 

organizuoti į “Raudonųjų Saka- to palapinė (kasdien ateidavo 
lų” sąjungą.

Vokietijoj vaikai suskirstomi 
Į grupes: I grupė 8-10 m., II 

|gr. jaunieji sakalai (10-12 m.), mis, krautuvės palapinė grupių 
Vokietijoj, Austri- III gr. raudonieji sakalai (12-' užpirkimams (ne pavieniams as- 
i, Čekoslovakijoj, 14 m.). Jaunųjų ir raudonųjų menims), virtuvės palapinė (bu- 

, vo suvartota 15 cn. bulvių) ir; sė savo nešvarias rankas, 
pan. šitoks stovyklos pastaty- 

i mas ir sutvarkymas buvo gra
žiausia pamoka vaikams apie 
valstybę, jos sudarymą ir su
tvarkymą, buvo vaikų įsigyveni
mas Į demokratiiško tvarkymo 
formas. Viskas vaikams su
prantama, prieinama, jų pri
gimčiai atatinkama ir artima. 
(Stovyklos gyvenimas buvo nu
trauktas į dvi filmas).

Suprantama, kad šitoks dar
bininkų vaikų auklėjimas turi 
nemaža aštrių priešų iš buržua
zinio liogerio. Buržuazija sto- 

ijasi visomis keturiomis piestu 
! ir visu stimpančio žvėries ibiau- 
rumu kliudo darbininkams ra
miai dirbti gražų kulturini dar
bą. Bet kur stipri demokrati
ja ir darbininkų klasė, ten nie
kas kelio darbininkų progresui 
nepastos.

Juk Austrijos vyskupai pasi
naudodami savo autoritetu ti
kinčiųjų akyse, mėgino .griauti 
Vaikų Draugų prasidedančią 
organizuotis sąjungą. 1922 m. 
vasario mėn. Vaikų Draugai tu
rėjo 57,519 narių. Štai, sdpty- 
ni Austrijos vyskupai išleidžia 
ganytojišką laišką į tikinčiuo- 

prieš ’ Vaikų

to palapinė (kasdien ateidavo 
1,500 laiškų), telefonas, kuris 
vienijo visas stovyklos dalis, 
skaityklos palapinė su knygo-

Danijoj, socialistų or- sakahi auklėjimui vietose yra 
auklėjimo! išdirbtos tam tikros tezės, ku-

Pri- riose vaikai pasisako, kad jie 
steigiamos ir išlaiko- yra darbininkų vaikai, pasižada 

mos auklėjimo įstaigos atstoja būti dori ir išmokti 
šių dienų netikusias mokyklas, žmogui ir socialistui 
Trumpai pažiūrėsim, kaip orga- gus žinoti dalykus, 
nizuotas ir vedamas šis darbas 
Austrijoj ir Vokietijoj.

Austrijoj ir Vokietijoj yra 
susikurusios “Vaikų Draugų” 
sąjungos, šiandien išaugusios 
jau Į didžiules organizacijas. 
Vokietijos sąjunga per 5 savo 
veikimo metus susilaukė 512 
skyrių,'- ] 
50,000 tėvų. Vaikų organizaci- mies. 
ja turi 553 skyrius su 120,000 
narių (vaikų). Vaikų organi-Įvaikai nieko daugiau 
zacijci^e nuolat dirba 6000 su- tik storus

Austrijos ' ’ 
organizacija irgi turi 
su virš narių.

Vaikų draugai steigia ir iš
laiko prieglaudas, amatų mo
kyklas, vaikų darželius, vaikų 
vasaros kolonijas, poilsio vie
tas, skaityklas, bibliotekas ir 
kt. Vasaros metu daro iš mie
stų ekskursijas į laukus, stei
gia „en stovyklas, kur vaikai 
pratinasi gyventi bendruome
niškai.

Vaikų Draugai sėkmingai va- stovyklos parlamentas su bur- sius, nukreiptą

Minėjau, kad Vaikų 
ruošia eksikursijas ir

jauniam 
reik alin

Draugai 
vasaros 

metu steigia vaikų stovyklas. 
Didelis skaičius miesto vaikų 
pasiima visa tai, kas reikalinga 
būtiniems gyvenimo reikalavi
mams patenkinti, iškeliauna kur 
nors į laukus ir gyvena visi

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

prie kurių priklauso1 palapinėse, žaizdami ir mokyda- 
tn. A 7*0 i'lr i . w / f .m, 1 r, 1 I _ ’ __

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI

tui laiko ir neaikvotų be reika- «erbti ir darbininkų\tėvų arusiųjų. 
xx ir i xx it t i It n 1 ii L 4- • xx rfnitirrn/li •siekiamų tikslų, bet j darbą ima 

žiūrėti su paniekinimu. Juoda- 
rankiai žmonės jiems pradeda 
atrodyti žemais sutvėrimais. Jie 
ima šalintis nuo darbininkų, 
pradeda vaikyti buržuazijos 
madas ir įpročius, pasisavina jų 
manieras. Buržuazinių mokyk
lų programos ir viešpataujanti 
jose auklėjimo dvasia darbinin
kams nepriimtina, nes jos nu-j 
kreiptos prieš darbininkų klasei1 
atatinkamčius reikalavimus. 1

Kadangi miesto darbininkų 
nemato, 

- — mūrus ir dulkėtas
vaikų!.gatves, tbe to gyvena nehigijie- 

100,000 Iniškuose butuose, todėl tokios 
stovyklos svarbios tuo, kad vai
kai gali pakvėpuoti tyru oru ir 
arčiau prisižiūrėti į gamtą, štai 
vienos tokios stovyklos, suruoš
tos 1927 m. Seekamp’e prie 
Kiel’o ir buvusios 4 savaites, 
vaizdas: ,

2,300 vaikų buvo sutalpinti 
stovykloje, kurioje buvo 183 
palapinės. Buvo užimti 8 kai
mai. Kiekviename kaime buvo

PIRMIAU NEGU BUS PERVĖLU!
. v

Kai isbandėt per d ė ii mus

patyri-

tu r i ir 
vaikai, 
karta,

lo energijos, beieškodami kovos 
dėl ateities priemonių ir kelių.

Visame žemės rutulyje pro
greso priešakyje, plačia prasme, 
stovi darbininkai žmonės, — 
darbininkų klasė, — kurie yra 
užguiti, paniekinti ir išnaudoja
mi. Darbininkų klasė kovoja 
dėl priespaudos panaikinimo, 
todėl ji eina progreso priešaky
je, stovi jo avangarde, pakelda
ma visus 'sunkumus ir sudėda
ma didžiausias aukas. Sąmo
ningoji darbininkų klasės dalis, 
turinti socialdemokratų vardą, 
moksliškai yra pagrindžiusi sa
vo siekiamus tikslus. Jos egzi
stencija ir ateities perspekty
vos turi mokslu paremtą (isto
rinis materializmas) fundamen
tas. Pagaliau darbininkų kla
sė yra ir praktiškai prityrusi 
beveik jau visas šimtmetis or
ganizuotai besigrumdama su 
savo priešais. Taigi, darbinin
kai turi tvirtą, nuosakią, moks
lu paremtą pasauližiurą ir prak
tiškam veikime įgytus 
mus.

To delei darbininkams 
privalo rūpėti, kad jų 
busimoji suaugusiųjų
įgytų visus teoretinius ir prak
tinius darbininkų laimėjimus. 
Darbininkų vaikai privalo per
siimti savo tėvų pažangiais sie
kimais ir idėjomis. Ką pasie
kė per didžiausį vargą ir ne
miegotas naktis tėvas, vaikas 
tegu pasisavina natūraliu bil
du jaunas būdamas, tuo metu, 
kada jis kaip tik yra linkęs la
biausiai persiimti ir įsidėt sau 
į galvą naujus Įspudžus. Iš čia 
išplaukia išvada, kad vaikai nuo 
pat mažų dienų turi būti auklė
jami socialistinėj dvasioj.

O kas gali vaikus auklėti? — 
šeima ir mokykla.

Darbininkų šeimoje vaikas 
turi jaustis ištikrųjų tarp lais
vės ir meiles. Darbininkai tėvai 
turi nugalėti tą didelį žiauru
mą ir nenuoširdumą su vaikais. 
Vaikai neturi <buti niekinami. 
Vaikas turi suprasti solidarumo 
dvasią ir prasmę, nes darbinin
kai tik solidarumo dėka gali 
pasiekti kokius nors laimėji- 
rnusi kad ir streikus. (

Darbininkų klasės kova netu
ri tikslo pavergti kitus, priver
sti sau tarnauti, bet darbinin
kas kovoja dėl tokios visuome
nės tvarkos, kur nebebūtų kla
sių, kur butų solidarumas. Yra 
didelis skirtumas tarp darbi
ninkų ir buržuazijos įsitikini
mų. Čia — solidarumas, ten —- 
kova asmens su asmeniu, luo
mo su luomu, klasės su klase, 
čia — stipresniųjų pareiga rū
pintis silpnesniaisiais, ten — 
stipriųjų teisė daryti kas pa
tinka. Čia — broliškumas, ten 
— priespauda.

Kad darbininkų vaikai persi- , 
imtų šitais gražiais siekimais, 
jie turi matyti 'gyvus savo tėvų 
ir auklėtojų pavyzdžius. Kny-

užsirūkykt Lucky!"
Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, 
net it rūkydamas. Venk tos ateities šmėklos/’ 
išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą 
modernišką, visada jauną figūrą. "Jų, vietoj 
— užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi ciga- 
retai, kokius jus kada rukėt, 
pagaminti iš puikiausių ta
bakų— i» Smetonos viso ta
bakų Derliaus—“JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike turi 
extfa, slaptą sildimo procesą. 
Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad 

mažiau erzina jūsųLuckies 
gerklę.

'Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin’

UŽSUK — Lucky
Strike tokių Orches
trą kas ketvirtadieni
Ir šeštadieni vakarais,

N.B.C. tinklą. .It’s toasted
1 Jusu Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.

♦Jungtinių Valstijų viešosios sveikatos 1923 m. raporte, 38 knygoj, 1271 puslapy randam sekantį: "Tarpe žemų vyrų, žemesnių 5 pėdų 
7 colių, 20% svorio perviršius padidina mirtingumą 30%, virš normalio. 40% svorio perviršius mirtingumą pakelia 80%. Mes ne- 
tvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug 
gerumų išbapdėt, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, 

iŠsilaikysit modemišką, gražią figūrą.
© 1930, The American Tobacco Co., Manufacturera

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

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

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

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Henilock 8099

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

iPerkam, parduodam ir mainomi 
pilamus, farmas ir lotus. Greitas iri 

teisingas patarnavimas pas

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

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 21Q2

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

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

Apdrauda
------------- ,—-------------------------------------------

Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtų.
Taipgi gyvastį.

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu- 

■ sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.
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DEŠIMTIS METŲ KOVOS Už LAISVĘ

Lygiai prieš dešimtį metų, kaip šiandie, susirinko 
visų Lietuvos gyventojų išrinktas Steigiamasis Seimas 
ir paskelbė Lietuvą esant atstatytą, kaipo Nepriklau
somą Valstybę.

Tas Seimas — 112 žmonių atstovų — pareiškė, kad 
nepriklausoma Lietuvos valstybė tvarkysis demokrati
nės respublikos pagrindais. Ir neilgai trukus jisai pri
ėmė tais pagrindais nustatytą Laikiną Lietuvos Konsti
tuciją (jos turinys paduotas šiame “Naujienų” nume
ryje kitoje vietoje).

Tai buvo pirmi didieji žinksniai, kuriuos Lietuva 
žengė į laisvę. Po jų sekė kiti — pastovios konstitucijos 
svarstymas ir priėmimas, rinkimų įstatymo išleidi
mas, miestų, valsčių ir apskričių savivaldybių sudary
mas, žemės reformos įstatymo išleidimas ir t. t.

Kiekvienas tų žinksnių ėjo per sunkią kovą taip 
Steigiamam Seime, kaip ir visuomenėje. Kiekvienas jų 
reiškė vis naują demokratijos laimėjimą. Lietuvos de
mokratijai tečiaus teko grumtis ne tik su laisvės prie
šais krašto viduje. Tuo pačiu laiku, kada buvo statomi 
demokratinės respublikos pamatai Lietuvoje, visai tau
tai teko grumtis su galingu išoriniu priešu.

Steigiamam Seimui susirinkus, priešas laikė Lietu
vos sostinę Vilnių. Todėl pirmieji žmonių išrinkti at
stovai turėjo posėžiauti Kaune. Kai susidarė pirmas 
pastovus ministerių kabinetas, Lietuvai pavyko trum
pam laikui Vilnių atgauti, bet paskui kilo karas su len
kais ir Vilnius vėl buvo prarastas.

Ši nelaimė buvo ir tebėra didžiausias smūgis nau
jai Lietuvos valstybei. Lenkijos militaristų smurtas 
prieš Lietuvą,' susilpnino Lietuvos visuomenėje pasitikė
jimą demokratijos principais ir sustiprino Lietuvoje 
tuos elementus, kurie tiki į jėgą! ir ginklą. Tai prirengė 
dirvą 1926 m. gruodžio 17 dienos perversmui.

Jei ne Želigovskio avantiūra prieš Vilnių, tai, mes 
esame įsitikinę, demokratijos priešai Lietuvoje nebdtų 
radę progos nuversti teisėtą valdžią ir sutrempti Stei
giamojo Seimo paskelbtus principus.

Savo kelionėje į laisvę Lietuva per pastaruosius 
trejus su puse metų tapo nustumta atgal — į tą padėtį, 
kurioje ji buvo prieš Steigiamojo Seimo susirinkimą. 
Atrodo todėl, kad tie dešimts metų nuo Steigiamojo 
Seimo atidarymo iki dabar yra nuėję niekais. Bet dar 
ne viskas yra sugriauta, ką, Lietuvoje buvo suku- 
rusi liaudis seimų laikais.

Lietuva dar tebėra nepriklausoma. Ji dar nėra 
pražudžius tų pripažinimų de facto ir de jure, kuridos 
jai suteikė Steigiamojo Seimo laikais kitos valstybės. 
Ji turi savo universitetą, daugybes gimnazijų ir liau
dies mokyklų. Ji, pagaliaus, per šį dešimtmetį įgijo be
galę įvairaus patyrimo taip vidaus, kaip ir užsienių po
litikoje, ir šito praktiško mokslo niekas Lietuvos žmo
nėms neatims.

Išbandžiusi šį ir tą, Lietuva galų gale turės sugrįž
ti į tą kelią, kurį buvo jai nustatęs Steigiamasis Šei
mas. Jeigu Lietuvos žmonės gautų laisvai pareikšti sa
vo valią, tai ir šiandie milžiniška jų dauguma pasisa
kytų už demokratinę respubliką!

Apžvalga
BOLŠEVIKAI SUMUŠTI

šiame “Naujienų” numeryje 
1-am puslapyje paduota S1A. 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
daviniai. Iš jų matome, kad 
bolševikiškas sąrašas tapo per
dėm sumuštas. “Progresyviai” 
kandidatai gavo tarp 1,500 ir 
1,800 balsų mažiau už jų opo
nentus. Bolševikai prakišo net 
ir <tą vieną iždininko urėdą, dėl 
kurio buvo įvykęs balsų susi
skaldymas prieš-bolševikiškoje 
pusėje. Ir čia jie pasiliko 900 
balsų mažumoje.

Antras dalykas, kuris puola 
j akj. peržiūrint rinkimų da
vinius, yra tas, kad šj kartą

, Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metanas ..............   $8.00

ęusei metu .............................. 4.00
rims mėnesiams ................... 2.00

Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija _______________ 3c
Savaitei __ ______________ „ 18c
Mėnesiui .............................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _______  $7.00
Pusei metu .........-—...........— 3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .... .........    $8.00
Pusei metu ................................ 4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

dalyvavo balsavimuose nepa
prastai didelis skaičius SLA. 
narių, būtent, daugiau, kaip 
10,700. Dveji metai, atgal bal
savo apie 8,200, taigi Šitiose 
rinkimuose balsų skaičius pa
didėjo kokiais 2.500.

Įdomu pažiūrėti, kam tas 
balsų priaugimas daugiausia te
ko. 1928 metais rinkimų re
zultatai buvo toki:

Į prezidentus: '
Gegužis 4,358, SalaveiČikas 

3,609, Graičunas 381.
Į vice-prezidentus:
Kamarauskas 4,140, Bacevi

čius 3,379. Neviackas 759.
Į sekretorius:
jurgeliutė 4,463, Jeskevičiutė 

3,421, Elijošius 446.
J iždininkus:
Paukštys 4,506, Gerdaiiskas 

3,662.

I iždo globėjus:
Danielius 4.391, Bašinskas 

4,632, Jusius 3,334, Bučinskas 
(socialistas) 2,653.

Į daktarus-kvotėjus.
Klimas 4,456, Vitkus 3,673.
Išimant kandidatus į iždinin

kus. visų kitų urėdų rinkimuo
se anti-bolševikiški balsai šie
met padidėjo 1,500 iki 1,900, o 
bolševikiški balsai padidėjo 700 
iki 1,200. Vadinasi apie du 
trečdaliu priaugusių balsų įteko 
bolševikų priešams.

Taigi pasirodo, kad juo dau
giau SLA. narių dalyvauja 
balsavimuose, juo mažiau pro
gos laimėti turi bolševikai. Nė
ra abejonės, kad bolševikų ke
liamas Susivienijime triukšmas, 
jų atkakli agitacija spaudoje, 
prakalbose ir per lapelius buvo 
svarbiausia priežastis, kuri pri
vertė ir priešingą pusę sukrus
ti. Bet dabar matome, kad ta 
taktika neduoda bolševikams 
nieko gero. Juo smarkiau jie 
varosi Susivienijimą “užkariau
ti”, juo sunkiau jiems darosi 
tą tikslą pasiekti.

Ir dar pastebimas yra kitas 
dalykas. Keletas žmonių, kurie 
balsuoja už bolševikų sąrašą, 
tuoj atsimeta nuo jų, kaip tik 
■atsirandą trečias kandidatas. 
Taip, prezidento rinkimuose 
bolševikų kandidatas gavo 300 
balsų mažiau, negu bolševikų 
kandidatai į tuos urėdus. į ku
riuos ėjo tik du kandidataj. 
Tuos tris su viršum šimtus bal
sų bolševikaUis nutraukė Dr. 
Graičunas (ir apie 100 jisai 
nutraukė Gegužiui).

Bolševikų kandidatas į iždi
ninkus gavo net 400 su viršum 
balsų mažiau, negu aukščiau
sieji bolševikų kandidatai. Tie 
balsai teko Tareilai, kuris, be 
to, payeržė ir apie, 900 balsų 
Gugiui.

Šiuose rinkimuose nieko ne
pešė ne tik bolševikai, bet ir 
tas margai elementas, kuris 
stengėsi suardyti prieš-bolševi- 
kišką frontą, iškišdamas p. Ta- 
reilos kandidatūrą į iždininkus. 
Jo rėmėjų agitacija buvo ne 
mažiau triukšminga už bolševi
kų ir jie vartojo dažnai net 
nešvaresnius argumentus, kaip 
“progresyviai”. Rašinėjo kuo
pų veikėjams laiškus, siuntinė
jo į kuopas visokius lapelius, 
leido tam tikrą pamfletą, steigė 
Įvairiose kolonijose “Susivieni
jimo gelbėjimo” komitetus, 
šmeižė atskirus asmenis, laik
raščius ir partija, draskėsi, in
trigavo—ir koks to viso rezul
tatais? -Rezultatas tas, kad iš 
10,746 balsų, paduotų iždininko 
rinkimuose, Taręila surinko 1,- 
319;«t. y. apie 13%. Iš blaivų, 
paduotų prieš bolševikus, Ta- 
reila gavo tik apie penktą dalį, 
o betgi jisai skverbėsi užimti 
dabartinio iždininko, K. Giigio, 
vietą! .

Tareilinių “strategija”’ buvo 
nutraukti Gugiui tiek balsų, 
kad jį pralenktų bolševikų kan
didatas SalaveiČikas. Jeigu tai 
jiems butų pavykę, tuomet jie 
butų šelmė pžisiulę atmesti Sa
la vėičik^ iį rinkti Tareilą, gra
sinant, kad jeigu nebus renka
mas Tareila, tai jie. tareiliniai, 
susjlaikys niib balsavimo ir leis 
bolševikų kandidatui pasiimti 
SLA. iždą. “Puikus skymas” 
—ar ne?

Bet šis skynrtas jiemis rieišde- 
gė, kadangi, nežiūrint visų ta
reilinių pastangų, Giigis vis tik 
gavo devynių šimtų b&isų dau
ginsią.

Dabar bus įdomu pažiūrėt, 
koks bus ateinančio seimo sąs
tatas. Sprendžian pagal tą, kiek 
narių dalyvavo (Pildomosios 
Tarybos rinkimuose, tenka lauk
ti, kad ir Chioagos seimas bus 
nepaprastai didėlis —gal koki 
penki ar šeši šimtai delegatų. 
Tame skaičiuje veikiausia bus 
apie du šimtu bolševikų. Bus, 
vadinasi, igirumtynės didesnės 
negu kad buvo prieš dvejus me
tus Baltimorėjc.

Laikina Lietuvos 
Konstitucija

Jjietuvos Steigiamasis Sei-
s, kuris pradėjo posėdžiauti 

1920 m. gegužės 15 dieną, pri
ėmė Laikiną Lietuvos Konsti
tuciją (pirma negu buvo pa
gaminta pastovi Konstitucija). 
Jos svarbiausieji punktai, sulig 
“Eltos” telegrama, tilpusią 
“Naujienose” 1920 m. birželio 
11 d., buvo toki:

Lietuvos valstybe—demokra
tinė respublika.

Steigiamasis Seimas — suve,- 
renės (aukščiausios. — “N.” 
Bedi.) Lietuvos galios išrėiške- 
jas. (

Seimas leidžia įstatymus, ra
tifikuoja sutartis su kitomis 
valstybėmis, tvirtina biudžetą, 
prižiūri Įstatymų vykdinimą.

Vykdomoji valdžia — Prezi
dentas ir Ministerių Kabinetas.

Prezidentą renka Steigiama
sis Seimas.

Prezidentas kviečia Ministe- Ji •rį Pirmininką, atstovauja res
publikai, turi bausmės dovano
jimo teisę.

Iki Prezidentas išrinktas, pa
reigas eina Seimo Pirmininkas.

Ministerių Kabinetas atsako 
prieš Seimą; šiam, išreiškus ne- 
pasitikėj imą, atsistatydina.

Piliečiai, be skirtumo lyties, 
tautybes, tikybos, lygus prieš 
įstatymus.

Luomų titulų nėra.
Visiems pilięčia’ms duodama 

asmens, buto, korespondencijos 
neliečiamybė.

Tikybos, sąžines, spaudos, 
žodžio, streikų, susirinkimų, 
draugijų laisve.

Mirties bausmė naikinama.

Pirmosios parlamen 
tarinės valdžios 

deklaracija
Steigiamojo iSeimo 18 posė

dy birželio 23 d., 1920 m. D- 
ras Grinius pristatė savo su
darytą ministerių kabinetą. Ka
binėta^ buvo sudarytas iš: li
ras Kazys Grinius (vaisi. liaud.) 
ministeris pirmininkas; Rapo
las Skipitis (bepart.), vidaus 
{reikalų’ nrinisteris; pulk. Žu
kas (valst. liaud.), krašto ap
saugos min.; kun. Purickis, 
(krikšč. bloko), užsienių reik, 
nūn.; Karoblis, teisingumo 
min.; Bizauskas (krikšč. bl.), 
švietimo min.; Galvanauskas 
(bepart.), finansų, prekybos ir 
.'pramonės min.; Aleksa (be
part.), žemės ūkio ir valsty
bės turtų min.; Voronko, ha Il
ginsiu reikalų min. ir Solo- 
veičikas, žydų reik. min.

iMinislerių pirmininko Dr. 
Griniaus perskaitytoji Seimui 
deklaracija, apėmė visą vyriau
sybes darbuotes planą, iš ku
rio šį tą paduodame:

Užsienių politikoj: Vyriausy
bė mano, kad agrešyvinę, im
perialistinė politika neturėtų 
musų tautoj pritarimo ir vy- 
į’iaiisybė tokios politikos vengs. 
Brangindama kaimynų santy
kių gerumą vyriausybė steng
sis eiti susitaikinimo ir objek- 
tingos teisės dėsniais. Bet kar
tu yyriaiisĮyibė stropiai saugos, 
kur baigiasi galimi kompromi
sai ir prasideda neliestinos mu
sų tautos teisės; tas teises vy
riausybė uoliai gins, žinodama, 
kad už jos stovi visa tauta.

Dar laikinosios vyriausybes 
pradėtas taikos derybas šu Rib- 
sija vyriaiišybė stengsis prive
sti .prie tinkamos taikos suda
rymo. (Taika buvo su Rusija 
pasirašyta liepos 12 d., 1920 
m.; taja sutartipi Rusija pri
pažino Lietuvą de jure su 82,- 
000 kilometrų sienomis, su Vil
nių, Gardinu, Suvalkais, viso 
su 4,20(1,000 gyventojų; po tos 
taikos liepos 15 d. Rusai ati
davė Lietuvai Vilnių).

Su musų kaimynais iš šiau
rės ir vakarų, su kuriais jau 
pati geografine padėtis verčia 
tureli bendra, ypač ūkio 
srityje, vyriausybė tikisi bu
siant neslinku nustatyti norma- 4

Įiai geroš kaiminystčs santy
kiai.

Su Mažsija Lietuva bus stip
rinami jau užmegsti ryšiai.

Su gudais, su kuriais Lietu
vių tautą jungia gražios pra
eities ir bendrų vargų atmi
nimai, vyriausybė rūpinasi nu
statyti geros kai min y stos ir 
prįetelystės santykius.

Net ir su lenkais vyriapsy- 
įbė visuomet yra pasiryžusi de
rėtis, jeigu tik jie pasiūlys 
mums priimdiną bazę toms de
ryboms... Deja, ligi šiol ne
matyti, kad lenkai prie to link
tų... Jie vis dar tebelaiko už
ėmę ginkluota pajjeiga žymią 
musų teritorijos dali, su mu
sų sostine Vilnium. Jie spaud
žia ir vargina musų piliečius, 
išveža musų krašto turtą, ne
silaikydami demarkacijos lini
jos, puldinėja musų miestelius 
ir sodžius. Lietuvos vyriausy
bė kelia prieš duos lenkų dar
bus griežčiausią protestą ir pa
reiškia, kad kol lenkai neat
leis neteisėtai pagriebtos teri
torijos, su jais negali būti ge
rų kaimyninių santykių, nega
li būti nei tikros taikos.

Finansų, prekybos ir pramo
nės srity: (Kraštai! bus leidžia
mi įvežti tik reikalingi daik
tai ir draudžiamos Įvežti per
tekliaus prekės; iš krašto bus 
išleidžiamos tos prekės, be ku
rių galime apsieiti.

Pramonės srityje vyriausybė 
duos galėjimo kuo plačiausia 
lalpsireikšti tiek kooperatiniai, 
tiek privatiniai iniciatyvai, ją 
reguliuodama ir padrąsindama 
tam tikrais įstatymais. Valsty
bės biudžetas bus vienas ir vi
suotinas, mokesniai vedami prie 
tiesioginių ^mokesnių politikos 
ir tt.

Vidaus reikalų srityje: Lie
tuva ne tik demokratinė, bet 
ir teisės valstybė. Vyriausybė, 
rūpinsis, kad visi be išimties 
valdininkai griežtai laikytųsi 
teisės ir teisėtumo. Visi vyriau
sybės ir valdininkų darbai pri
valo įstatymais remtis. Įstaty
mai bus skubiausia pritaikomi 
Laikinajai Konstitucijai, ir jau 
vyriausybė <• rūpinasi prirengti 
įstatymų projektą daugiau gy
venimo reikalams patenkinti ir 
Laikinosios Konstitucijos pa
skelbtosioms laisvėms išvysty
ti. iBe to, vyriausybė griežtai 
pažymi, kad' piliečio laisvėms 
gali naudotis tik tie, kurie nei
na prieš musų valstybę, prieš 
(musų valstybės. nepriklausomy
bę.

Musų įstatymai duoda vietų 
savivaldybėms labai plačių tei
sių, uždėdami k Artu ir nema
žas pareigas. Vyriausybės už
davinys bus parūpinti nusima
nančių savivaldybėms tvarkyti 
žmonių. Be to vyriausybe pasi
rūpins savivaldybėms finansuo
ti įstatymo projektu.

Neatidėliodįuma nė valandė
les vyriausybė imsis tvarkyti 
miliciją (policiją), kad ji bu
tų tinkamu organu Įstatymais 
dus Valytais tvarkai saugoti.

Lietuva darbo žmonių šalis. 
Musų įstatymai privalo ne tik 
(kubo sąlygas normuoti, bet ir 
apdrausti darbininkams žmo
niškas sąlygas susirgus ir pa
senus. Ir šiuo reikalu vyriau
sybė rūpinsis atatinkamų įsta
tymų projektų pagaminti, o iš
leidus įstatymus, juos tinkamai 
gyvenimui taikinti.

Respublikos apsaugos srity
je: Vyriausybe, kiek išteks re
sursų, Kupinsis kad šalies gy- 
nėjas-kariškis Imtų tinkamai 
aprūpintas, kad jo šeima bu
tų šelpiama, ir kad jis pats, 
nustojęs betarnaudamas svei- 
kalos, arba ištarnavęs tam tik
rus metus, gautų pensiją.

Bet garbingą Nepriklauso
mos Lietuvos gynėjo vardą ka
riškis gali - nešioti tik tada, jei 
jis griežtai vykdys karinius į- 
statymus. Todėl iŠ kiekvieno 
kariuomenes viršininko ypatin
gai griežtai bus (reikalaujama, 
ki-id ne tik jis, bet ir jo pri
klausomieji eitų savo pareigas 
sąžiningai, turėdami galvoje 
vien tik Tėvynes gynimo rei
kalus, tautos gerovę ir tarny
bos labą.

Žemės Reformos ir žemes 
ūkio klausimai: Sprendžiant 
žemes klausimą, bežemių ir ma-
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mosios ūkio žaliavos, malūnų, 
aliejinius spaustuvių, konservų 
dirbtuvių, linų pramones, bul
vių derliaus ir kil. prod ūkti il
gas tvairkymas. Miškai, vieši 
vandenys, didesnieji durpynai 
bei pelkės, kaip viso krašto tur
tas turės buiti suvalstybinta ir 
naudojama visų žmonių gero^ 
vci.

šviętimo darbe: Rengtis prie 
visuotino priverčiamo mokslo, 
psiruošti tinkamą mokytojų 
personalų, steigti speeialių mo
kyklų ir tt.

Teisingump srityje, kad teis
mas Ibutų greitas, teisingas ir 
visiems prieinamas ir tt.

(Bus daugiau)

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emilą Škujenieks

žažemių gprupinimas žeme tu- 
fi 'būti steitomaš pirmon eilėn.

Būtina yra sudaryti produk- 
;ingo darbo atmosferą, pakel
ti žmonių pasitikėjimas savo 
j čgomis ir d’uoti kuodaugiau- 
sia progos jų iniciatyvai pasi
reikšti. (Musų dienų uždavinys 
tempimu inųtis darbo aprupin- 
i žeme žemės reikalingus be
žemius ir mažažemius, kurie 
sugeba ir nori žemę dirbti.

Toliau suminėti žemės ūkio 
mokslo skleidimas per moky
mas, žemės ūkio kooperacijos 
kėlimas, pigaus prieinamo kre
dito svarba, žemės ūkio melio
racijos reikalai ii' tt.

Pramonės srityje perdirba-

(Tąsa)
Dzintarnieks atsistojo ir iš

kišo galvą šalę Amalijos. Aha... 
Ties ryškąjį, margąjį durų ke- 
turkompio foną koridoriaus gS- 
le pasirodė “Imperijos” oberis 
—vyriausis oficiantas Arnoldas, 
kuris čia šįvakar buvo rengėju 
ir tvarkytoju. Ant aukščiau 
galvos pakeltojo delno jis lai
kė padėklą, prikrautą tuščiais 
indais. Ant veido lengva, iro
niška šypsena delei šio muzi- 
kališkumo, iki kuriam, “Imperi
jos” svečiai niekuomet nebūtų 
dasileidę. Dzintarnieks urnai 
atsitraukė, apsigręžė ir grįžo 
prie lango, žiurėjo i uždangas, 
bet pro jas tiktai vos įmato
mai baltavo apšviestieji langai 
antroje gatvės pusėje.

Įėjęs Arnoldas atsistojo, pa
silenkė atgal—tiesiog kaipo pir
ma Dzintarnieks. Nuskustoji 
galva dingo, spragi) jė. šalę Ama
lijos galvos. Laisvoji ranka 
ieškojo atramos imt durų briau
nos. Atrodė, kad jis norėtų 
Amaliją apkabinti.

Amalija atsitiesė pirmutinė. 
Žiūrint į. Arnoldą,, jos akys žib
telėjo.

“Tamsta tą padėklą taip pat 
lengvai keli, kaip sunkųjį svo
ri ‘Siriuse’ ”. v

Arnoldai ištraukė savąją 
galvą. Pirmą syki atydžiau 
pažvelgė Amalijon.

“Tamsta1 žinai? Tamsta ma
tei ?”

“O-je tu mano, kaipgi ne? 
Aštuonioliktą. Bet tąsyk, 
manding, Tamstą nebuvai tik
roj formoj. Leilandas Tamstą 
nuveikė.’

Arnoldas pasidarė truputį re
zignuotu.

“Kaipgi aš galėjau būti for
moj? Dvi savaites pas mus 
buvo tie belgų studentai. O aš 
per visą laiką turėjau tik tris 
laisvas dienas. Be repeticijų, 
be treiniravimosi, be nustaty
tojo maisto. Dvylika svarų aš 
buvau nukritęs. Stropiai ma
tavau savo kūną ir pastebėjau, 
kad kasdien plonoj u... Pačiupi
nėk Tamsta šiuos raumenis — 
ar tai forma? Prašau pačiupi
nėti!”

Amalija pačiupinėjo arti pa
ties padėklą laikančią ranką. 
Bd&upinėjo ir nusijuokė.

“Na, nieko sau atrodo!... Bet 
Ta'm.sta gražiai kėlei!”

“Tai dar niekis! Musų toji JI 1 !• ’jiiry toki durna.* Aš greičiau
siai esu pusiausunkaus, o ma
ne, paskiria prie sunkaus... Aš 
rengiuos pereiti į boksą. Tams
ta štėbiesi? Koks čia Stebuk
las, kad mes kaiptik dabar Ry
goje turime tokj garsų meist
rą, kaip Hudsoną? Jei tik pa
ti gamta' bus nenuskriaudusi 
ir yra Įgimto talento...”

Amalija suplojo delnais.
“Boksą! Ir tą Tamsta gali! 

Ir Tamsta manai muštis? O, 
tai taip gVažu!”

Bet Arnoldui tas dalykas bu
vo perrimtas, kad atkreipti do
mesį į nekompetentingos merg
šės susižavėjimą. Jis nuėjo 
virtuvėn, prieš eisraUt be įdo
mumo pažvelgęs i mažąjį re
dakcijos sekretorių.

Dzintarnieks atsigręžė į

Amaliją ir bandė ironizuoti.
“Bet tu juk tikra sporto 

klausimų specialistė!” Amalija 
pastatė lupą.'

“Tu—vis su savo klausimais. 
Tu nieko nežinai. Tu nieko ne
gali. Kai aš lovai už vieno ga
lo, tai tavasis abiem kojom vel
kasi grindimis”.

“Kai priegalvis lovoj... ir 
šienikas neišimtas... uosinė lo
va—ko čia stebėtis.”

“O man—ne, uosinė?... Kai aš 
tave taip gerai apžiūriu —man
ding, galėčiau paimti taVe į 
glėbį lyg viščiuką...”

“Na, na, na! Pagyrų puo- 
das!”

Amelija nebesuspėjo atsaky
ti. Arnoldas tuščiu padėklu 
grįžo valgomajan ir jos akys 
pačios nusekė jį. Dzintarnieks 
demonstratyviai išėjo paskui 
jį, abu kamščiatraukiu rankoje 
skambindamas.

Valgomasis su savo veidro
džiais ir paauksuotais kande
liabrais net akino. Laurų me
džiai kampuose stovėjo tam- 
siai-žalioriiis blizgančiomis gru
pėmis.. Palmos tiese savo pirš
tuotas vėtuokles toli per gal
vas... Narcisu žiedai, vysdami 
nuo karščio, nulėpę spoksojo 
septyniose imituotose vazose. 
Fiolitini, rausvi ir balti hiacin
tai kvepėjo 'troškiai ir svai
giai... Ūžianti svečių grupė ką- 
tik skirstėsi nuo stalo, ieško
dami priiainktos vietos ir kom
panijos busimajam puotos vei
ksmui. Fortepijanas salėje 
ėmė bambėti smarkiai ir žadi
nančiai. Ponas Tombergas su 
ponia ir Fridą pasirodė tai 
vienose, tai kitose duryse.

Robertas Nelke dar valandė
lę užgaišo prie beirsiančios 
valgomojo stalo kompanijos. Ge
rai sėdintis frakas šilkiniais , I .
atlapais, balta' rože sago sky
lutėje, linksmas ir išdidus jis 
nusilenkė prieš priešais sėdin
čią ponią Sluoką. Jos liekni 
ranka su brilijantais nusagsty
tu apyrankių trimis pirštais 
laikė rudąjį likierio stikliuką. 
Apvalioji alkūne su duobute 
ant pat galo išslydusi iš bal
tųjų nertinių lauko. Robertas 
Neikė sudauždamas truputį 
perilgai pažvelgė jai Į ‘akis. 
Truputį per širdinga buvo jos 
šypsena. Bet jaunoji ponia 
tai lyg nepastebėjo. Maloniai 
su Prauliu besikalbėdama’, ji 
ėjo artin. Atsiprašė Prau- 
liaus, nusišypsojo per stalą po
niai Sluokai ir ranka palietė vy
ro petį.

“Atsirpašau tetulyt. Aš tik 
porą žodžių...”

žodj “tetulyte” ji pabrėžo 
ypatingu skambesiu. Robertas 
Neikė atsigręžė. Ji nusišyp
sojo ir jam. Užpusti skruostai 
buvo paraudę, galuose net rus
vi. Ir kai šeimyniški prisilen
kė visai arti, tai Robertas Nei
kė pirmą sykį pastebėjo, kad 
šį rusvumo pradėjo nukloti 
melsvų gyslelių tinklas. A

“Atsiprašau. Roberte. šie 
ponai nori lošti kortomis. Kur 
mes juos patalpinsime? Aš 
manau, mėlynajame salione.”

(Bus daugiau)

\ i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Pullman

Lietuvių šv. Petro ir Povilo 
parapijoj vėl nesusipratimas 
iškilo.

šalinti, nes norėjo kun. Pas- 
kauską gauti atgal. Kun. Paš- 
kauskas negrįžo, nes Roselan- 
do parapija didesnė, reiškia, 
galima geriau gyventi.

Laikui bėgant, kun. Statkus 
su parapijonais susipažino. Pa
rapijonai buvo maždaug nusi
raminę, aptylę, nors tikros tai
kos nebuvę tarp kun. Statkaus 
ir parapijonų.

Iškilo nauji nesusipratimai. 
Del kokių ten dalykų kun. Stat
kus, sakoma, susipykęs su var
gonininku V. Medoniu, kuriam

Nuo pat atėjimo kun. Jono atsakęs vietą.
Statkaus į West Pullmano pa
rapiją, kai kurie parapijonai 
nepasitenkino jo atėjimu į West 
Pullmaną.

Kun. Jono Statkaus atėjimd 
į West Pullman parapiją isto
rija yra tokia:

Rodos, jau kokie trys metai 
atgal Roselando Visų šventų 
parapijos kun. Lapelis, para- 
pi jonams nežinant, pasišalino. 
Tuom sykiu parapijonai neži
nojo nė kur jisai pradingo. 
Kun. Paškauskas, tuo laiku bu
vęs West Pullmano parapijos 
klebonas, užėmė Visų šventų 
parapijoj kun. Lapelio vietą.

Buvo sakoma, kad kun. Paš
kauskas persikėlęs į Roselan- 
dą laikinai — kol kun. La|>e- 
lis sugrįšiąs, o į West Pull
mano šv. Petro ir Povilo pa
rapiją kun. J. Statkus persi
kėlęs irgi laikinai. Vėliau, ka
da parapijonai sužinojo, jogei 
kun. Statkus pasiliks ant vi- 
sadjos, kai kurie jų ėmė prie
šintis, ir ieškojo būdų jį pra-

Sakoma, V. Medonis visai ne
paisąs dėl vietos, o kunigui pa
sakęs: Sitmokėk man algą — 
aš išeisiu; bet tik jis neisiąs, 
kol jam alga nebusianti atmo
kėta. Kalbama, kad (alga vargo
nininkui neišmokėta už kelius ' • įmėnesius. Parapijos Choras, 
sužinojęs, jog vargonininką V. 
Medonį kun. Statkus pašalinęs, 
ėmęs nerimauti. Choro nariai 
susitarę eiti pas kunigą pasi
kalbėti, idfcuit patirti priežas
tį, dėl kurios jų mylimą mo
kytoją norima pašalinti.

Choristai keletą sykių ėję pas 
kunigą ir vis jiems buvę 
kyla, kad jo nėra namie, 
met jie tikrai malę, kad 
esąs savo raštinėj; per
vartą juk eit nubuvo galima.

Visgi vieną sykį kun. Stat
kus turėjęs .pasikalbėjimą su 
Choristais, bet jokių rezultatų 
iš to nebuvę.

Choristai nusitarę neiti gie
doti, reiškia, paskelbę streiką. 
Jau rodos nuo Verbų nedėlios

Kieno tenais žemė?
Tenais gyvena geri naujie- 

niečiai Kumpiai, Andrius ir 
Edna. Tai jų žemėje Lietuvių 
golfo kliubas ir padirbo pir
mąją grynai lietuvišką golfo 
aikštę. Tenais rasite, lazdų, bo- 
lių ir kt. reikmenų. Ir ūži loši
mą tuo tarpu nereikia nieko 
mokėti. Gaji lošti vyrai, mo
terys ir vaikai.

i
Nedėlioję latidnirymas ir 

krikštas

t
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bus

gcl-
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jisai 
pr te

PAVARGĘS?
Esorka Suteiks Naują 

Tvirtumą!
Ar Iub trokštate būti energiš

ki ir sryvųs? Tai leiakilo E»or- 
ka jus atbudavoti. Esorka grei
tai sugrąžins jūsų sistemą i 
normalumą pašalindamas pilvo 
pakrikimus, konstipaciją, ne
miegą ir pairusius nervus. Su- 
teiks jums pageidaujamą tvir
tumą. Klausk savo aptiekinin- 
ko. 18

Severu 
CSORKa

-r*

IŠMOKIT DEZAININIMA
L Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokapčio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
t knygelės.

MASTER COLLEGE 
k Jos. F. Kasnicka, 

Princįpalas
190 N- State St., k. Lake SU f0 fl.

KalbaniA, LAik kun. Sta.tkits 
esąs apskųstas Vyskupui, buk 
skunde esantys pažymėti 28 
kun. ^tatko “nusikaltimai”. Po 
skundu, sakoma, pasirašę 10 
bažnyčios komitetų iš 12; tik 
du komitetai einą su kunigu. 
Taipgi 3 draugijų atstovai — 
po 4 atstovus iš kiekvienos — 
pasirašę po skundu.

Su nekuriais parapijonais 
teko įsikalbėti apie neramumą 
parapijoj. Jie mano, kad prai- 
šalinsią kun. Statkų. Parapija 
įeinanti į skolą.
neduod 
kos.

Parapijonai 
ą pinigų, kada nėra tai- 

Reporteriš.

Bridgeport

Yor-P-nas Varkala vyks New 
k.an; vyks taipjau p. Kaula- 
kis ir kiti. New Yorke bus 
lietuvių prekybos butų Ame
rikoj atstovų suvažiavimas.

Lietuvių prekybos butų (Li- 
thuanian Chamber of Com- 
merce) atstovų suvažiavimas 
įvyks birželio 10, 11 ir 12 die
nomis.

Jei atstovų skaičius bus ne
didelis, tai, manoma, .posėdžiai 
laikyti Lietuvos konsulate. Jei 
suvažiuos daugiau, tai teks po-

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

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

sienų. Mes taipgi aprokuo.jame
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą. 

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO
14th Street & Western Avė

cemento dėl beismento 
plasterį ir kalkes 
visą darbą.

dėl

sėdžias laikyti erdvesnė] vieto
je. /

Iš chicagiečių, p. A. Kalvai
tis, Lietuvos konsulas Chica- 
gojo, skaitys pranešimą apie 
pasaulinę paroefy Chicagoje 
1'933 metais ir apie lai, kaip 
lietuviai gali dalyvauti joje.

P-nas Kaulakis taipjau ruo
šiasi padaryti pranešimą tema: 
“Reikšme garsinimų spaudo
je”.

P^-nas Varkala, vienintelis lie
tuvis sąskaitininkas Amerikoje 
(įturjs ofisą 3251 So. Ilalstcd 
St.), referuos apie ekonominius 
santykius tarp 'Lietuvos ir Su
vienytų Valstijų.

P-no Varkalos referato 
matinės mintys, rodosi, 
daug-maž tokios:

Amerikos lietuviai gali
būti Lietuvos pramonei vysty
tis. Bet ir Lietuvos valdžia tu
rėtų parodyti žymesnio susido
mėjimo kalbamu reikalu. Tin- 
kamesniam darbui, p. Varkalos 
manymu, reikėtų Lietuvoje su
daryti tam tikras biuras, ku
rio pareigai butų žiūrėti kokios 
pramonės šakos yra reikalin
giausios vystyti. Biuro užduo
tis turčių būti —- rinkli datą, 
rinkti visus galimus numaty
ti faktus, kurie liečia tas pra
monės šakas: kokia pramonės 
šaka reikalinga vystyti, kokis 
yra reikalingas prisiruošimo 
darbas; biuro užduotis ‘butų iš
dirbti skėmas (kaip ir planus) 
kuo smulkiau, kuo delališkiau; 
jei kurie amerikiečiai, turiu t vs 
pinigų, susidomėtų» pramone 
Lietuvoje, tai tokio biuro, kaip 
nužiuriėlto p. Varkalos, uždūo- 
tis butų dubti susidomėjusiam 
juo pilnesnių informacijų.

Amerikoje pritraukimu kapi
talo, patraukimu pramonės rū
pinasi tie tik valdžios, bot ir 
patys miestų ir miestelių gy- 
ventojai — ypač pirklybų bu
tai. Kai kuriose vietose tokie 
butai suteikiu net žemės fab
rikėliui lar kokiai dirbtuvei sta
lyti. 'Vis mat, nauja dirbtuvė 
žada darbo lam tikram skė
čiui žmonių, žada pajamų. Ta
tai gi didina miestelį, jį augi
na, o pasėkoje miestas ar mies
telis — tarpsta ir kartu tarp
sta jo 'biznis. Pasak p. Varka
los, per pastaruosius trejus me
tus tokio miesto, kaip Michi- 
gan City, pirklybos butas per- 
sitraukė apie 10 dirbtuvių. Vie
tos .biznieriai — per savo pirk- 
lyibos butų -— šitokia vaga dar
buojasi kiek galėdami.

Tali toks daug-maž yra p. 
Varkalos referato skeletonas.

Report.

Ateinančioj nedėlioj bus ofi- 
cialis golfo atidarymas ir kri
kštas. Galėsite visi lošti ir dar 
visokių prizų galėsite išlaimeti, 
ir gausite pavalgyti. Girdėjau, 
turėsime gerus kuinus. Tai ko- 
gi dauginus bereikia? Atva
žiuokite visi kas galite, kad 
galėtume linksmai laiką pra
leisti visi kartu. Padaužos ke
tina savo pavasarinį turnamen- 
tą nedėlioj sulošti, galėsite pa
sižiūrėti. Bus ir šiaip įvairių 
lošimų.

Šitą golfo aikštelę užmanė ir 
visus architekto darbus atliko 
Dr. Karalius 
profesionaliniu 
Menu. Jiedu 
game”.

Lauksime nedėliojo svečių ir 
viešnių. Beje, moterims paskir
ta išlaimėjimui graži Croydon 
lazda (ciub).

Liet. Golfo Kliubo Miniatu- 
rinės golfo aikštes priėmimo 
komitetas

kartu su -musų 
golfininku p.

los “exibition

Edna Kumpus
J. Raslavičius.

Pa^ėlba dėl inksttį ar 
pūsles įdegimo

Inkelų ar pusleH idosrinins pafrinidn tanki) 
kolinpjHi naktį Šlapintis, atokų miora Ir abel- 
ną sveikatos silpnumą . Tas įdegimas yra 
pasėka atsiradusių deki konstipacijos nuo
dų, ir jei tuos nuodus pašalinti iš kūno, visi 
nesmagumai išnyks. Nuga-Tonc užveria savy 
vaistus, korio nugali konstipaciją Ir tuo ap
valo sistemą nuo tų nešvarumų. Jis sude
rina ir sustipriną gyvybės jėgas, priduoda 
jums geresni apetitą, pagerina, virškinimą ir 
leidžia jums gerą nakties poilsi ir atsikelti 
ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tonc yra geras dol sonesių žmonių, 
kurte yra silpni ir nusikamavę, kaip ir dėl 
jaunesnių metais, kurio yra pasenę prieš 
laiką. Nū vienas neturėtų nešti menkos svei
katos naštą, kuomet jie gali gauti tokias 
geras pasekmes su Nuga-Tonc, Visi medici
nos pardavinėtojai pardavinėja Nuga-Tonc. 
Jeigu jūsų pardavėjus nuturėtų' jų stake, pa
prašykit jį užsakyti dėl jus iš savo džiaberio.

BUDAVOJAME f
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Golfas
Sava golfo aikštė

Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir ’karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po viena plyta, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus. ,

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674
Kiekvienu Žvilgsniu

1 ♦ t 1 .J

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krnjatis

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOJ JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptipgas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia iy persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dj)kai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ,v^ vak. Nedėliomjs iki 12 d. 
42(JU jįyest 26 Sįfe, kampąs JKeeler Avę.*

Pagalios jūu turime tikrai 
lietuvišką golfo aikštę. Flagės 
ir-gi lietuviškos. Aikštelė ne 
didele, bet lošimas itin žingei
dus, nes pąstebėtinai sunkus; 
grinai maži, iškelti, vingiuoti, 
o aplinkui įvairus hazardai — 
krūmokšliai, medžiai ir smilty- 
nėliai. Rodos grina's taip arti, 
bet bandyk skylę pasiekti... 
Reikia labai atsargiai bok per 
smiltis permesti ir paskui į 
skylę įvaryti, o jeigu peršoko 
į šalį arba pertoli, tai jau tik
ras vargas.

žodžiu sakant, lošti labai 
žinįeidu, reikia turėt gerą aįkį, 
o kad mušti smarkiai nereikia, 
tai niekad nenuvargsi. Aplinkui 
daug medžių, krūmokšlių ir gė
lių. Oras, tai, žinoma, tyras.

Kur tas golfas?
Netoli. nuo Čikagos. Justice 

Parke. Važiuokite Archer Av. 
iki Oak Grove Av. (ptie 79 St. 
ir Archer Av.), ant kampo 
Shell gazolino stotis, paskui 
Oak Grove Av. porą blokų iki 
golfo.

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

padarom.
Drillings Auto 

Body
834 W. 35th St.

Phone Yards 1806 
CHICAGO, ILL,

LIETUVA

HAMBURGĄ

Tvirtumas ir Saugumas yra būtinai reikalingi sėkmingam banki- 
ninkavimui. Mums tečiaus Patarnavimas irgi yra lygiai svarbus 
— todėl musij kostumerių parankumui, mes esame pilnai įsiren
gę, kad aptarnauti kiekvieną jų bankininkystės reikalą.

— Taupimo Departamentas, kur 30,000 žmonių paside
da pinigų atsargą kiekvienam galimam reikalui
— Čekių Departamentas, kad padaryti mokėjimą jų 
bylų lengviu, patogiu ir saugiu dalyku.
— Saugaus Padėlio Departamentas, kur jie gali už vi- 
sjti mažus kaštus pasidėti savo vertingus diktus sau
giai nuo ugnies, pavogimo ir pražudymo.
— Trust Departamentas, kad užtikrinti tinkamą tvar
kymą jų turto ir palikimo.
— Užsienio Departammentas naudai tų, kurie nori sių
sti pinigus užsienin.
— Bonų Departamentas, kur jie gali pirkti saugius bo
nus ir kitokias vertybes investavimui, nešančius 
didžiausi pelną.

Jus čia gausite kiekvieną žinomą bankininkystėj patarnavimą ir 
visuomet galite būti tikri, kad tas patarnavimas bus mandagus, 
draugiškas ir jums naudingas.
Kodėl nepasinaudoti parankumais šio didelio, patogaus banko. 
Jis gali daug kame jums pagelbeti.

3514-16 RooMvelt Rd. 
arti St. Loui» Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tek Kedzie 8902

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Išplaukite iš žavėjančio senojo 
Montreal, garsiuoju St. Lavvi-ence 
upės Kęliu ir juromis važiuokite 
tik keturias dienas j Ant visu Ca- 
nadian Pacific laivu, Trečia klesa 
turi patogias kajutas, pastebėti
nai gera, valgi ir didelius denius 
žaidimams. Tik $181.00, round 
trip, i Klaipėdą.

Pilnos žinios ir kainos nuo jūsų 
vietos atstovo arba

E. A. KENNEY,
Steamship General Agent,
E. Jackson Blvd., Chicago, III.

Tel. VVabash 1904
71

Canadian
S Pacific

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK

AND
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT CO.

4150 SO. HALSTED STREET
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MUSŲ KONTESTANTŲ STOV
Ą

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

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

PRANAS 
JURĖNAS 

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

26,951
LAIUSNIS 5-tas 
Dovanos vertės $1,000 
Reikia balsų 28,000

DAR 17 DIENU IKI “NAUJIENŲ” 
, KONTESTO UŽBAIGAI

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

Mrs. D.
Žukas

4400 S. Rockvvell 
Avė., Chieajęo, III.

Turi balsų
9425

Iki “Naujienų” kontesto užbaigai liko tiktai 17 dienų lai
ko. Nors laiko ir nedaugiausia, tečiau dirbant iš pasišventimo 
yra galima daug kas nuveikti. “Naujienos” yra giliai įsitiki
nusios, kad skaitlinga' armija musų draugų kontestantų dar
buosis tiksliai, kad paskutinį darbų šiame konteste apvainika
vus sėkmingais laimėjimais.

Dabar musų draugams kontestantams yra tikras darby
metis, kad užtvėrus tinkamai visas tas spragas, kurios praei
tame kontesto laike liko dar atidaręs. “Naujienos” kviečia 
draugus kontestantus darbuotis visa energija, visa spėka, kad 

. paskutinės dienos šio kontesto butų sėkmingos ne vien patiems 
draugams kontestantams, bet ir “Naujienoms”. Lauksime.

Kai kurie draugai kontestantai prie užbaigos kontesto 
pradėjo tikrai energingai darbuotis. Kontestantas F. Jurėnas 
jau prie pabaigai 5-tojo laipsnio. Automobilius vertės $1,000 
jau kaip ir laimėtas. Klausimas ar F. Jurėnui bus lemta pa
siekti 6-tąjį laipsnį ir laimėti automobilių vertės $1,600? Da
ro ne mažų progresą ir kai kurie kiti kontestantai, ypačiai 
laike praeitos savaites pasižymėjo —- J. J. Petraitis iŠ iKock- 
ford, Deveikis iš Cicero, Atkošiunas iš Chicagos. Sekamu sa
vaitę šis kontestantų žemlapis dar daugiau pasimainys savo 
išvaizda — daugiau kontestantų kelsis į aukštesnius laipsnius.

Julius Mickevičius,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

2
LAIPSNIS 2-ras 
Dovanos vertės $100 
Reikia balsų 3800

LAIPSNIS 1-nias
Dovanos vertės $25 
P.e kia balsų 1100

1
LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

NON. . .
GHADIS

NON 
GRADUS

MISS HELEN 
KEDULIS

207 Julės Street 
VVestville, III.

Turi balsų
8003

A. POVILAITIS
1740 Beecher St., 

Detroit, Mich.
Turi balsų 

4115

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III.
Turi balsų 

4055

..K. G. URNEŽIS..
5605 S. Throop St.

Chicago. III.
Turi balsų 

4050 •

JOE
1451

Buren

WASKE
West Van
St. Chicago 

Turi balsų
4030

ALEX 
AMBRAZEVIČĮA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4029

THOMASi 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI., 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

2231

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt St. 

Chicago, III.
Turi balsų

2120

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St., 
St. Louis, Mo. 

Turi balsų 
1947

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų

1870

A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. 

Chicago, III.
• . Turi balsų

1670

W. BUKŠNIS
7707 Hartwell Avė. 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3895

J. J. ČEPONIS

4111 So. Richmond

St„ Chicago. III.

Turi balsų

1410

JOS. MITCHELL
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Turi balsų
3889

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor, 
Ind. 

Turi balsų 
1355

GEO. SUGZDINIS
504 S. Binkley Av. 
West Frankfort, III 

Turi balsų 
3847

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

Turi balsų
3840

P. Atkočiūnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison 
Chicago. III.
Turi balsų

38.09

K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48 Ct., 
Chicero, III.

3804

A.VASILIAUSKAS’
4071 Archer Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1340

MRS. ANNA 
B A KĖS 

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

1260

P. TIŠKEVIČIUS
27 Nonvood Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Balsų turi 

1255

515 Hurlburt St., 
Peoria. III. 
Turi balsų 

1251

P. J.
JUZELIŪNAS ... 

3222 R St. South 
Omaha. Neb.
Turi balsų 

1220

MISS ALDONA 
VAITKUS

1709 W. 15th Avė., 
Gary, Indiana 

Turi balsų
1215

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av. 

Roseland, III. 
Turi balsų 

1243

CH. SHATTAS

1843 S. Halsted St., 
Chicago. UI.

Turi balsų
1280

P. SAVICKAS
P., LUKAUSKAS U4 Moultrfe gt> 

1018 Chicago St., Pittsbureh. Pa.
Michijran City. Ind. Turi baIsu 

l 1202

42 Keith St..
Lee Park, 

Wilkes-Barre, Pa. -------- »■ ■

J. N. ZIČKUS

539 Coli. Avė., 
E. St. Louis, III.

F. JANKAUSKAS,

1702 — 74 St., 

Kenosha, Wis.

PRANAS 

STEPONAITIS 

1023 Gideon Ct., 

Racine, Wis.

JOE BLOŽIS,
S. K. RAKAUSKAS

7153 S. Morgan St.

Chicago, UI.
6400 Maryland Avė.

Chicago, III.

PAUL 
2436 N.

Avė.,
Chicago, III.
Balsų turi

1239

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
1215

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1209

J. MARTIN 
4604 — 7th Avė, 

Kenosha. Wis. 
Turi balsų 

1200

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Park, III.

Turi balsų 
1200

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte, Man., 
CANADA

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

Canada

KAZYS BRAZAS’,

Sydney Minės, N.S.
Box 436, 

Canada

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė., 
Kenosha, Wis.

WALTER MALUS

4441 S. Campbell 
Avė., 

Chicago, III.

A. SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė., 

Cleveland, Ohio.

V. v
MARCINKEVIČIUS

19 Montrose Avė.,

Toronto, Ont.,

Canada

P. DŽIAUGYS

602?—34th Avė. 

Kenosha, Wis.

A.

RAMONAUSKAS

Box 103, 

Wendel, Pa.

K. SITAVIČIUS, 
• t

731 W. 18th St.,

Chicago, III

MRS. N.

KAVALIAUSKAS F. GEISTER,

MISS Z.
KONDROTAITft

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

4104 Mongomery 
St.,

Chicago, UI.
G

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III

<

S. V. PARENDIS, 
t 

Box 924

Zeigler, III.

4848 Avė., 
, Ind.118

NAUJOKAITIS,
S. Hesperia St. 

Collinsville, III.

J. KUZMICKAS- 
UKTVERYS 

1504 So. 48 Ct., 
Cicero, III.

CHAS. M. 
RACHAITIS’, 

806% E 
Washington St. 
Springfield. UI.

JOE. RIMKUS
Irons, Mich.

J. MAKSVYTIS.

506 A mes Avė., 
Hammond, Ind.

I
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ŽINIOS
Nušovė gengsterį

Caponei neduoda ra
mybės

Cotton ir Monmartre kliubus 
išdavė fedbralis teisėjas 'Wil- 
kerson. Abu suminėtu kliubu 
raudasi Cieeroje ir priklausan
tys Al Caponei.

RADIO KRAUTUVE
Sk vatais nušovė paskilbusi 

įgengsterį ir holtiaperį IKocco 
l)i Bosą, kitaip vadinamų Uar- 
ry Ross. Detektyvai pastebėjo Į 
I>i 'Bosą, kai jis mėgino pasi-> 
slėpti. Bosą buvo automobily
je. Detdktyvai ėjmė vytis jį 
štmdydami. Kulka pavijo Di 
Bosą prie Mbhvaukee ir Byron 
gatvių.

Nusižudė
Henry Dariu, 22 metų, 'gyv. 

3806 Hemlock street (East Chi
cago) nusišovė ties namais, 
kur gyvena p-lė Ethel Slwan- 
son, 19 metų. Mergina pasi
rinko kitą vaikiną.

Šuva mėgino nusi
skandinti

Vakar šuva išgelbėta iš upės, 
kuris, atrodė, mėginęs nusi

skandinti. Halsted) gatvės til
to prižiūrėtojas pastebėjo šunį 
“policininką” gduderiuojanti 
upėje. Prižiūrėtojas įšoko val- 
telėn ir išgelbėjo šunį. Bet šu
va ir vėl šoko upėn. Policija 
mano, bene paskendęs yra šuns 
savininkas.

Draugiškumas draugi
jų nariuose

Niekas tiek neprisideda prie pa
žadinimo draugiškumo tarp draugi
jos, kliubo, ar kokios kitos organi
zacijos nariu, kaip surengimas iš
važiavimo, ar pikniko, kuriame kiek
vienas narys gali pasilinksminti.

Willett Company suruošia pik
nikus motorais, kur visi nariai būna 
išvežami jų puikiuose ir saugiuose 
brasuose, suteikia jiems puikia kelio
ne, žuvies, sterko, ac Antienos pietų;- 
ir viso vakaro pasilinksminimą.

Kainuoja visa tai pastebėtinai ma
žai. Del platesnių žinių šaukite 
Whj4ehaH 4417.

.............-----------------r-------- -—

PETRAS SUDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 13 diena, 9:10 valan
da ryte, 1930 m., sulaukęs 43 
metu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainuto parap., Laztly- 
nėnu kaime. Amerikoj išgyve
no 22 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Teklę, po 
tėvais Šedaitė, du sunu — Jo
ną, 14 m. ir Albina, 10 m., 
švogeri Katplį Sėdį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4447 
S. Fairiield Avė.

laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 17 diena, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios i Nekal
to Prasidėjimo P. šv. parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Sudžius gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

PADĖKAVONfi

FRANCIšKUS GEDARTAS
kuris mirė 25 dieną balandžio 
ir palaidotas tapo Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ii i neišvengiamą amži
nybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo
jame grabnešiams, graboriui 
Kadžiui ir Paulavičiui, kurie 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinasti, o mums palengvi
no perkesti nubudimą ir rūpes
čius, dėkavojame visiems, ku
rie keliavote paskutinėj" kelio
nėj su musu mylimu tėvuku ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų, mylimas Tė
veli sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Moteris E. Gedartienė,
Marti ir Simus J. (Leda r tas,
John ir Basic Spitli.., 
John ir Marceila Srubas.

Lietuvių Radio Programai
iš W. C. F. L. Radio Stoties 

970 kilocycles,
Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.

— Dabar Specialiai — 
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F. BUDRIU,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705

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

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.

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

batoms iki. 9 vai. vakaro.
-I ' I , . . . n'

MORTA JANKAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gegužės 13 dieną, 7:05 valan
dą. 1930 m., sulaukus 63 metu 
amžiaus, gimus Radviliškio pa
rapijoj, Pušiniškių kaime, Šiau
lių apskr. Amerikoj išgyveno 
19 mtų. Paliko dideliame nu
liūdime dvi dukteris — Elzbie
tą ir Veroniką ir tris sūnūs — 
Kastantiną, Juozapą ir Antaną 
ir 1 seserį Viličkienę; Lietuvoj 
— sūnų Stanialovą ir dukterį 
Marcele Kleiviene ir dvi sese
ris — Jadvigą ir Pauliną. Kū
nas pašarvotas randasi 631 W. 
16 St.

Laidotuves įvyks subatoj. ge
gužės 17 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Mortos Jankaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Dukterys, Sunai, Sesuo 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
bo rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

JONAS YUSZKIEVVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 12 dieną. 3j37 valan
dą po pietų, 1930 m., sulaukęs 
apie 45 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kėdainių apskr., Kra
kių parap., Jurgaičių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 m. Pali
ko dideliame nuliūdime moterį 
Julijoną, po tėvais Miniat, sū
nų joną 15 m., dukterį Valeri
ja 11 m., švogeri Daunizą ir 
švogerką Oną Miniatus, anūką 
Vladislovą Montvilla ir gimines 
Amerikoj . Lietuvoj dvi sese
ris ir & brolius. Kūnas pašar
votas randasi 2500 W. 46th PI.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, gegužės 16 dieną, 9:30 vai. 
iš ryto iš namų i Penkių Bro
lių Kankintiniu parapijos baž
nyčią. 43rd ir Richmopd St., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Yuszkievvicz 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutįnį patarnavimą ir 
atsisveikinii/ią.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
švogeris, švogerką, Anūkas 
ir Giminės.

Laidotuvės •patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139. 

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

Lietuvės Akušerės
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.

G r abortai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161 

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

JUOZAPAS BLAZIS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 14 dieną, 10:40 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukės 45 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Batakių parap., Liaud- 
giniu kaime. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Agotą, 
po tėvais Skirbaitė, sūnų Juo
zapą, marčią Marijoną, dukterį 
Petronėj žentą John Manion, 
seserį Marijoną, švog'erį Juo
zapą Macelis ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Agota ir švogeri 
Steponą Ziedra. Kūnas pašar
votas randasi 1213 S. 51 Avė., 
Uicėro.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 17 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Blažio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus, Marti, 
Duktė, Žentas, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tol. Yards 1741

BENEDIKTAS MUSTEIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 12 dieną, 11 valandą 
naktį, 1930 m., sulaukęs 60 
metu amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Pašyšvio parapijoj, Le- 
vikainių kaime. Amerikoj išgy
veno 30 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį Bronisla- 
vą, po tėvais Ziškaitę, 3 sū
nūs — Andriejų. Povilą ir Jur
gį, 2 dukteris — Oną ir Emi
liją. brolį Antaną, seserį Oną 
Aleliunienę ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Vincentą. Kūnas 
pašarvotas randasi 8430 So. 
Kerfood Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, 
gegužės 15 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į šv. Kilian’s pa
rapijas bažnyčią. 87th St. ir S. 
Aberdeen St., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Benedikto Mųstei- 
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Specialistas grydyme chroniškų ii» nauju 11- 
srų. Joi kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilnn- 
kykit pas mane. Mano pilnas iftegzaminavl- 
niaH atidengs jusi] tikrą liga ir jei aS apsi- 
inialu Jus gydyti, sveikata jums augryš. Ei
kit pas tikrą Bpccialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino iScgzatninavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ofiao Telefoną* Virtrinl* 0080 
Be*. Tel. Van Bures 680H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valando* 31 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

■ą. Namų ofisą* North 81d* 
3413 Franklin Blvd.

▼•lando* 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytoja t 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko
1800 So. Ashland Avc.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:38 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80. iki 4:80 po piet
Telefonas Cana} 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

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

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

________Advokatai________

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dintą 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 akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemišką 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai- 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis

• Pritaikau Akinius 
4650 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7878

lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

-------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 

-------0——

—<O-------

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos 
.. ■»«. O-r------

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street >

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKE SI 
ADVOKATAI

11 S. La Saite 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 Pėtnyčios ▼.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Dr. Sumuel Kruchevskv persimainęs
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientų. Atsilanky- 
kit į mano ofisą dėl nemokamos egza- 
ininucijos ir mandagaus patarnavimo.

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

Room 298
Tel. Franklin* 4Jt77

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avi.

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

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South WaHace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoį ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero > 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

• Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakaro 
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, nioterų 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. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sjiore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wash»ngton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKJŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Ros.: 25(tf> West 691 h St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (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- 
poct 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Auhland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO. VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avente 

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

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

DR. X J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2493 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2354 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 jki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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

CHIRURGAS
" OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713 0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvefgab 

3 iki 8 vai. vak. Utaminkais ir 
Pėtnyčipuus 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 6-1

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

1 ei. ivanuuiup didu

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 So. Dearborn Street

Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų 
Vakarais: 2221 W. 22 Street 

Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 6 iki 6; 
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas j

4631 So. Ashland Avė.
I< 1. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723 J
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Ketvirtadienis, geg. 15, ’30

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MM_

Šiandie St. Seimo 
atidarymo sukak
tuvių minėjimas

Visi šiandie vakare bukite 
Lietuvių Auditorijoje

šiandie sukanka lygiai 10 
metų nuo atidarymo Lietuvos 
Steigiamojo Seimo. Tai visos 
demokratinės Lietuvos šventė. 
Paminėti šias svarbias sukak
tuves Visuomenės Darbo Są
junga rengia šį vakar didelį 
apvaikščiojimą Lietuvių Audi
torijoje.

Apvaikščiojime kalbės Nau
jienų Redaktorius P. Grigaitis 
ir rašytojas J. Pronskus. Mu
zikas K. Steponavičius gi pri
ruošė turtingą ir įvairų muzi
kos ir dainų programą. Be kitų 
pasirodys naujas lietuviui smui
kininkas Jonas Rumšis, taipgi 
dainuos žinomas ir visų mė
giamas F. Jakavičius, pamylė
tasis trio — Skeveriutė, Ber
kiutė, Stradomskaitė ir k.

Visi demokratiją gerbiantys 
lietuviai-ės, nežiūrint kokios 
partijos nė būtumėt, dalyvau
ki! vienatiniame visoje Chica- 
goje, šiame St. Seimo atidary
mo 10 metų sukaktuvių ap
vaikščiojime.

Įžahga tik 25 c. — vien pa
dengimui rengimo lėšų. —S.

Šiandie dainuos iškilmėse Liet. Auditorijoj

Trys jaunos ir gražios lietuvaitės — p-lės Berkiutė, Stradom- 
skaitė ir Skeveriutė — šiandie vakare dainuos Lietuvių Audi
torijoj apvaikščiojime 10 metų sukaktuvių Lietuvos Steigia
mojo Seimo atidarymo. Ateikite pasiklausyti šių musų jaunųjų 
dainininkių.

Marųuette Park

Babravičiaus kon
certas

Sekmadienį, gegužės 11 d., 
Lietuvių Auditorijoj, p. Babra
vičius davė koncertą.

P-nas Babravičius dainavo 
lietuviškas dainas ir vieną-ki- 
tą svetimtaučių dainų. Bet dau
giausia lietuviškų liaudies dai
nų.

Klausytojams dainos patiko. 
Ir kada gi nėra jos patikusios, 
kuomet jas dainavo Babravi
čius? Bet man atrodė, kad nie
kuomet jis nedainavo taip pui
kiai, kaip praėjusį sekmadienį. 
Jo visuomet tyras, malonus 
balsas sekmadienio koncerte, 
sakytumei, buvo dar tyresnis, 
dar malonesnis.

Gaila tečiau, kad publikos 
buvo nedaug. Barti ar peikti 
musų publiką už nerangumą— 
nepeiksiu ir nebarsiu. Svieto 
korespondencija neišmokiusi 
juk. Bet gaila, kad gero, tik
rai gero dainavimo lietuviška 
publika dar netrokšta.

Dvi dainos — Motute mano 
brangioji ir Ei uchnem — man 
ypatiškai patiko labiausia. Bet 
tai nereiškia, kad kitos p. Ba
bravičiaus dainuotos dainos bu
vo menkesnės ir sunkiau iš
pildytos. Tai greičiau reiškia, 
kad kiekvienas iš musų turime 
savotišką skonį, kad vienam 
patinka šita, o kitam ana dai
na arba muzikos gabalas.

Akompanavo p. Babravičiui 
ir skambino, kaip solistas, p. 
Jozavitas.

Dar smuikavo jaunas bernai
tis lietuvis. Nors jaunas, bet 
savo užduotį jis išpildė šau
niai.

Publika ploti, ir tuo išreik
šti dainininkui pritarimo ir 

padėkos, nesigailėjo delnų.
Bridgeportietis.

feridgeportas
Išvežė visus į stotį

13-tą, antradienį, musų 
Bridgeportas turėjo truputį su
judimo 32-roj įgaitvėj, arti I lai
stei! stričio.

Matote, kada kurion nors 
vieton atvyksta polisvagonas, 
tai visa apielinke — o ypatin
gai vaikai — rimtai susidomė- 
ja ir sujunda. Nes toks vago
nas reiškia kaip kokį atžymo
jimą, kokį ypatingą užsiitarna- 
vinią.

Juk kitaip šteitas arba mie
stas pinigų neeikvos. Valsty
bės lėšomis dažniausia važi
nėja prezidentai, kongresme
nai, merai ir kitokie valdinin
kai. Ir kada paprastą pilietį 
vežti atvyksta miesto “vago
nas”, tatai irgi reiškia savai
me, kad atvyksta ne veltui. 
Štai kodėl sosiedui įdomauja 
tokiu vežimu.

Nia, tai taip apie 10:20 vai. 
rytmety, kaip minėjau, pasiro
dė vagonas ir sustojo prie 32 
ir HiaJsted gatvių.

•Miesto tarnai — policinin
kai — įsodįno vagonai! visą 
lietuvių šeimą — vyrą, mote
rį ir judviejų sūnų ir išsivežė.

Kuo pasižymėjo musų lie
tuviai? Tikrai nepasakysiu. 
Žinau tiek, kad vaikutis nepa
sižymėjo niekuo ir tokios gar
bės neužsitarnavo. Kiek teko 
nugirsti, nepasižymėjusi nė vai
kučio motina. Jei neklystu, tai 
tur būt moteris pakvietė, miesto 
vežimą vyrui atžymėti.

Well, musų broliai lietuviai 
— bent kai kurie — nesnau
džia. O kada nesnaudžia, tai 
ir sugeba pasižymėti. Kas iš 
tokių, kurie nieko neveikia. Jie, 
atsiprašant, gyvenimo dramą lo
šia, kaip vakar vienas tymas 
lošė beisbolę — no hits, no 
rims, no errors.

Report.

retų omenėje ir neužmirštų su
važiuoti ir susirinkti 4 d. Lie
pos (July) 1930 m. į Preky
bos įButo Bumus Kauno, ku
rie randasi prie Finansų Mi
nisterijos, ir kad ten, prade
dant iš ryto, galėtų tinkamai 
apvaikščioti taip vadinamą 
Fourth of July, paminėjimui 
Amerikos Nepriklausomybės 
Dienos ir kartu pagerbti Lie
tuvos sostinę Kaune.

Viso gero velydami keliau
jantiems atlankyti savo Tėvy
nę.

Su gilia pagarba, 
Joseph J. Elias, Pirmininkas 
Joseph P. Via t kala, Sekret.

Užtiko kūdikio lavoną

Praėjusio penktadienio iryt- 
rnetj, kai vaikai ėjo mokyklon, 
pastebėta popieros rišulys ko
kių dešimties pėdų tolumoje 
nuo šaly gatvių, arti šapukės če- 
vcrykams taisyti. Vaikai susi
domėjo. Priėjo arčiau ir pa
mate, kad popieroje suvyniota 
lavonas jaunučio kūdikio.

Duota žinoti apie radinį po
licijai. Pastaroji skubiai pri
buvo nurodyton vieton. Nužiu-, 
reta, kad kūdikis buvo jau mi
ręs kokios trys dienos, kai jo 
lavonas surasta. Kieno kūdikis 
buvo pamesta, policijai nepa
vyko sužinoti. Kūdikio lavonas 
rasta prie 71 gatvės ir Artc- 
sian avenue. 

* * *
Autai susikūlė. Antradieni, 

gegužės 13 dieną, vakare, apie 
9:20, eidamas 71 gatve pama
čiau žmones bėgant linkui Rock- 
\vell gatvės. Ilgai netrukus, su
sirinko didžiulė minia.

Priėjau ir aš. Nagi dviejų pi
liečių automobiliai pasibučiavę. 
Bučkis, matyti, buvo taip smar
kus, kad vieno automobilių vi
sa “nosis” sutriuško. Vėliau 
atvažiavęs garažo trokas nu
tempė jį “ligoninėn” (gara
žai!) . • ' 1 1 ' • 1 >!'

Kito automobilio sparnas nu
kentėjęs ir akis (lempa) suplo
ta. To automobilio negabenta 
j “ligoninę”. Ažuot gabenti au
tomobilį, policijos vežimas nu
sivežė patį šoferį.

Ar buvo kas sužeista ir jei 
buvo, tai kaip sunkiai, neteko 
patirti. Rep.

Laiškai Baste
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

519 Kaminski Feliks
521 Kosevich Stove
525 Laucaitiene Marijono
526 Lalik Stanislavv
530 Rainis Paulina

/

CHICAGOS ŽINIOS
“Maištą” buvo sukėlę
Antradienio vakare 500 Chi

cagos universiteto studentų bu
vo surengę “protestą” — prieš 
šnipus. Dalyke,s toks, kad stu
dentai rengiasi netolimoms iš
kilmėms. Jie patyrė, jogei sau
sieji agentai arba “šnipai” tc- 
mija jų repeticijas ir daboja 
ar studentai-ės nesivaišina už
draustu skystimu. Deliai to ir 
suruošė; demonstraciją. Keletas 
studentų ir vienas profesorius 
buvo nugabenti į policijos sto
tį. Bet ugniagesiai tikrenybėj 
buvo tie, kurie užliejo besiku
riančią “irevoliuciją”.

Iššoko iš 14 aukšto
William V. Hairrison iškri

to iš 14 aukšto Union Loague 
trobesio, 69 West Jackson 
boulevard. 'Sutriuško. Nužiūri
ma, kad Hiarrison nusižudęs 
dėl silpnos sveikatos. 
-------------- ------------- ------------

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrights — išradi 
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 718'

Help Wanted—Malė
parbiniiikų reikia_____

REIKALINGAS darbininkas arba 
pusininkas dirbti gąsdino stoty. C. 
P. Suromskis, 3352 S. Halsted St. 
Yards 6751.

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

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
cream krautuvė, neša $50 savaitei 
pelno. Labai gera vieta dėl mažos 
šeimynos. Pagyvenimui kambariai. 
Nebrangiai. 5035 S. Halsted St.

PRANEŠIMAI

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Susirgo
Susirgo p-nia A. Bložienė, 

7153 So. Morgan street. Penk
tadienį ji vyks į ligoninę, kur 
I)r. Biežis padarys operaciją. 
Ligonė yra Dr. Biežio priežiū
roje. Report.

SVARBUS APVAIKŠČIOJIMAS
10 metų Lietuvos Steigiamojo Sei

mo atidarymo sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas įvyks ketvirtadieny, gegu
žės 15 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted ,St. Kalbės Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis ir rašytojas 
J. Pronckus. Bus didelis ir įvairus 
muzikalis programas. įžanga, pa
dengimui lėšų, 25c. (aukos nebus 
renkamos). Pradžia 8 v. v. Visi 
Chicagos lietuviai-ės kviečiami daly
vauti šioje svarbioje Uetuvos šven
tėje — pirmo Lietuvos istorijoje par
lamento.

— Visuomenės Darbo Sąjunga.

Humboldt Park Lietuvių Pol. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, gegužės 15 dienų, 
Almira Simmons svetainėj. 1638 N. 
Hancock St. bloko nuo North 
Avė., 35 šimtai West, 7:30 v. v. 
Meldžiu narius dalyvauti.

Sekr. A. Walskis.

PRANEŠIMAS
Norintieji gar sintis 

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

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.,

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Maj^na-Screcn

“Loose Aukles”
dalyvaujant 

DOUGLAS FAIRBANKS, JR., 
LORETTA YOUNG, LOUISE

FAZENDA
Taipgi 

Vltaphone Vodevilio Aktai 
V. ................ į ...................................................

Keliaujantiems į 
Lietuvą

Lietuvių Prekybos Buto Ame
rikoje (Utluianian-American 
Chanuber of Commerce) direk
toriai savo pereitame susirin
kime nutarė atsišaukti j visus 
tautiečius, keliaujančius iš A- 
merikos į Lietuvą, kad jie tu-

Brighton Park. — Gediminas Bu- 
davojimo ir Skolinimo Bendrovės vi
suotinas metinis narių susirinkimaš 
bus laikomas bendrovės raštinėj, 
4425 So. Fairfield Avė., ketvirtadie-V 
ny, fregužės 16 <1., 8 v. v. Visi na
riai malonėkite susirinkti.

Tiė, kurie dėl kokios priežasties 
negalite pribūti, malonėkite priduoti 
savo, baisa per “proxy”, pavesdami 
savo baisa bile kuriam bendrovės 
nariui arba direktoriui. “Proxy” pa
duokite sekretoriui ne vėliaus, kaip 7 
vai. vakare., gegužes 15 d.

John Sandaras, prez.
Jos. J. Palekas, sekr,

Phone Victory 4905 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3158 So. Halsted St.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile ksula ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą miešta Kadžio 8463.

JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 
PATARNAUTI

AUTOMOB1L1U PLOVYKLA
Su pilnai įrengta modernine Roto- 
vvasher sistema, kuri jus pilnai pa
tenkins. 1

Tikras valymo patarnayimas pa
prasta dienų $1.25. Mes žinome, 
kad jus pilnai įvertinsite musų ge
rų darbų. Pabandvkit mus.

AUBURN GAS & GREASING 
STATION 

833 W. 35th St.
'/a bloko į vakarus nuo Halsted St. 

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

WM. BENECKI
MALEVOJU IR POPIERUOJU

Naujausios mados popiera.
Pigiai. Greit.

Darbų garantuoju.
Tel. Lafayėtte 7554

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PI GI AUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame paga 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. <55th PI. Tel. Republic 4139

Financial
Finansal-Paakolos

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių Jr
mūrinių namų. Komisas tik

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

2%.

S. L. FABIANrMgr

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičių® 
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 Ave„
tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. l^afavette 6738-6716

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 2’Za nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous 
įvairus

išmo-
i 24

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus.

1140 So. Canal St.

REIKALINGA jauna mergaitė pa
gelbėti motinai ir prie lengvo na
mų darbo. M. Kay, 4536 N. Central 
Park Avė. Irving 2239.

REIKALINGA mergaitė ar mote
ris prie namų darbo. $10.00 į sa
vaite. Valgis ir guolis. Telefonas 
Wiliow Springs 62.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKT 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

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

1,900 mylių .... .......................... $350
1929 Town.Sed. Mųrray body, 

važiuotų tik 2,100 mylių .... $595 
1929 Sedanai ir Coupes ........... $335
1929 Roadster, nulenkiamas sti

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

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAS. — 5 kambarių ra
kandai, seklyčios setas, miegamojo 
ir valgomojo kambario setai, baby 
grand pianas, elektrikinis radio. 
9x12 Wilton kaurai^ Oriental kaurai. 
Parduosiu atskirai.

8138 So. Maryland Avė., 
Tel. Trangle 2817.

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Tūri 
bųti parduota tuojaus už didelį pa
aukojimų. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais.

Apleidžiu miestų.
3040 W. 62nd St.

PARDAVIMUI Combination 
čius, beveik naujas. šaukite 

Republic 7744

pe-

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
ifi dirbtuvės už sutaupimą mažiausia 

SO% cash pamatu
Jokis užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartinento rakandų, šaukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chieagojo. šaukte Columbus 0467, 
M R. WELL8 dėl platesnių žinių.

For Rent
RENDON 6 kambarių fornišiuotaa 

’latas. Gražiai įrengtas. Duosiu 
ysų ant metų. Rendos $40 mėne

siui. 3425 S. Leavitt St 1 lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

RESTAURANTAS ir BUČERNĖ, 
pirmos klesos biznis, geroj vietoj, 
greitam pardavimui pigiai, dėl ligos. 
Su namu ar be namo. 5246-48 So. 
Ashland Avė.

PARSIDUODA* biznis. Kotelis ir 
: testaurantas, and didelio bizniavo 
streeto ir prie geležinkelio stoties, 
’riežastį pardavimo patirsite ant 

vietos,
2 Broadway, 

Melrose Park, III. 
Tel. Melrose Park 624 

Klauskite Mrs. Širmulis.

PARDĄVIMtJI grosernė, senas iš
dirbtas biznis. . Parduosiu pigiai iš 
priežasties ligos. 4631 S. Paulina 
St. Tel. Boulevard 7285.

PARDAVIMUI iki minutės mo
derniška bučernė. Parduosiu labai 
Digiai, arba mainysiu ant prapertės. 
Republic 0080.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba galima nupirkti stakų labai 
pigiai. 4530 So. Wood St.

■■ o ■■

PARDAVIMUI barbemė labai pi
giai; 2 krėslai, garu šildoma, renda 
$25. 4056 W. 47 St.

Farms For Sale
U Iriai Pardavimui

UKfiS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, / mašinos 
$6700, ne 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
MAINYSIU 2 flatų, 6-6 kamb., 

gražioj apielinkėj, Brighton Parke. 
Mainysiu ant biznio ar lotų. Tel. 
Virginia 0770.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJI augštos rųšies 2 flatai, ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. 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 namų už 
pigaus namo kainų. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimų. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

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

Ąrba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokių bungalow ar flatų 
namų už mažų įmokėjimų.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patamavįmas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI Storus ir 6 kamba
rių flatas viršuj. Mūrinis. Randa
si 3139 S. Halsted St. Lotas 25x- 
125. Tinka bile kokiam bizniui. 
Mažas įmokėjimas. Kaina $13,500. 
Flatas išrenduotas už $40 į mėnesį.

O’CONNOR
’ tel. Franklių 4465.

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino į nedideli namų, su namu 
bučernė ir grosernė. Priežastis — 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė.

BIZNIAVAS namas parsiduoda su 
bizniu. Mainysiu ant naujo 2 flatų 
po 6 kambarius, mūrinio namo su 
šiltu vandeniu apšildomu. 2862 West 
38th St.

GERO muro namas 4 pagyveni
mų, vienas 5 ir 3 po 4 kambarius, 
geroj vietoj. Rendos $185 į mėne
sį. Parduosiu už $16,000.

Šaukit
Hemlock 9252 

LEON JARUSZ, 
6109 So. Albaųy Avė.

REIKALINGA namų, lotų, farmų 
arba biznių, mainyti ant pirmų arba 
antrų užtikrintų mortgačių. Apmo
kant užsilikusias skolas ir taksus.

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

Yards 6751
arba Boulevard 0127

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų namas, randasi ant 73, 
netoli Western Avė. Kaina $6,500, 
nėra morgičių. Savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, lotų arba di
desnio namo.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 ar Boulevard 0127

PARDAVIMUI arba mainymui 7 
kambarių rezidencija, puikioj apie
linkėj, — Riverside, III. Priežastis 
pardavimo, — nusipirkau bizni, to
dėl priverstas pigiai ir greit par
duoti, JFIM!

A. BUTCHAS, 
4414 So. Rockwell St.

PARSIDUODA bučeme ir groser- 
nė geroj vietoj, ledų šaldoma maši
na, biznis cash. 5630 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambarių mūrinė cottage užpaka- 
lyK Pusantro loto. Rendos neša 
$100 į mėnesį. Greitam pardavimui 
nes nėra kam namo prižiūrėti, la
bai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsišaukite 

3055 W. 51st St. 
Tel. Prospect 1641 ,


