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No. 116

IT Darbininku Žuvo 
Anglies Kasyklose

Keletas kitų sužalo
ti, Įvykus sprogimui 

kasyklose
WASH1NGTON, Pa., geg. 15. 

— Powhatan iCoal kompanijos 
P. X W. kasyklose, A velia, Pa., 
septynial'ką mylių Į vakarus 
nuo Washingtono, šiandie įvy
ko smarkus dujų sprogimas, 
kurio, kaip praneša, buvo nuo 
penkių iki septyniolikos any- 
liakasių užmušti ir keletas kitų 
sužaloti.

Kasyklų daly, kur sprogimas 
įvyko, dirbo penkiasdešimt dar
bininkų. Sveiki išlikusieji su
gebėjo pabėgti iš kasyklų.

Masiniai kongresme- 
1 nu “areštai” Wash- 

ingtone
Kvorumui posėdy sudaryti bu

tui teko pavartoti “griežtų 
priemonių”

WASHINGTONAS, geg. 15.
Vakar atstovų butui svar

stant vienų mažesnių žemės 
ūkio bilių, Indianos atstovas 
Wood ir VVisconsįno atstovas 
Stafford, abudu republikonai, 
per šešias valandas darė ob
strukcijos biliaus priėmimui. 
Kai ginčai užsitęsė iki vėlaus 

Nįfk^ro, pasirodė, kad dėl kvo
rumo stokos butas negali nei 
balsavimo daryti, nei posėdžio 
atidėti: debatų metu didelė at
stovų dauguma buvo iš posė
džių salės pasišalinus.

Tuomet keli likusieji atsto
vai nutarė iškrikusius aitstovus 
areštuoti ir pairgdbenti i posė
džių salę. Posėdžiui pirminin
kavęs atstovas Tilson pasirašė 
arešto įsakymus, ir antstoliai 

, buvo pasiųsti gaudyti.
Pirmas antstolių suimtas ir 

pargabentas buvo pats atstovų 
buto spykeris (pirmininkas) 
Longvvorth. Paskui sekė tuzi
nais kiti, antstolių sumedžioti 
namuose, restoranuose, viešbu
čiuose, svečiuose, baliuose, da
gi pokerio “gčmiuose.”

Kai jau areštantų buvo par- 
gaibenta pakankamas skaičius 
kvorumui sudaryti, buvo nu
tarta biliaus svarstymą atidėti 
rytdienai, o šiai dienai posė
dį uždaryti.

Kaltina Maskvą dėl su
kilimų Indo-Kinuose
PARYŽIUS, geig. 15. — Fran

ci jos vyriausybe, sako, turinti 
Įrodymų, jogei pastarieji nera
mumai Francuzų Indo-Kinuose 
buvę sukurstyti tiesioginiu įsa
kymu iš Maskvos. Užsienių reir 
kalų ministeris Briand dėl to 
padarysiąs formalų protestą so
vietų vyriausybei.

SORHS
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prar.a* 
šauja:

Daugumoj debesiuota i«r vė
su; vidutiniai vakarų ir žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 50° ir 57° F.

Šiandie saulė teka 5:29, lei
džiasi 8:03. Mėnuo teka 11:59 
vakaro.

Suėmė laivą su didele 
alaus kontrabanda

GREKN BAY, Wis„ geg. 15. 
— Plum salos pakraščių sar
gyba vėlai vakar vakarą su
ėmė garlaivį Ansterberg, gabe
nusi iš Kanados Michigano eže
liu i Green Ba.yx 4,000 keisų 
alaus ir ėlio.

Penki laivo įgulos žmones, 
apsiginklavę šautuvais, pasida
vė be pasipriešinimo.

Socialistų Interna
cionalo Konferencija 

---------- - t
Egzekutyvo šeši joj Berlyne da

lyvauja 22 kraštų socialistų 
atstovai

BERLYNAS, geg. 15.—Bel
gų socialistų, vadui, Emiliui 
Vandervelde, pirmininkaujant, 
vakar čia prasidėjo Socialistų 
Darbininkų Internacionalo Vyk
domojo Komiteto konferencija. 
Konferencijoje dalyvauja dvi
dešimt dviejų valstybių atsto
vai, jų tarpe toki žymus so
cialistų pasaulio viadai, kaip 
Friedrichas Adler, Otto Bauer, | 
Brockv.ay, Compton, Bracke, 
Lange, Abramovič etc.

Konferenciją atidarant buvo 
pasakyta kalbų apie socialistų 
judėjimo stovį įvairiose šaly
se. Abramovič davė padėties 
sovietų Busi joje apžvalgą. Jis 
privedė daugybę faktų, paro
dančių sunkią ekonominę pa- 
<|0tį sovietijoje, ir ilgiau su
stojo ities žiauriu socialistų per
sekiojimu Rusijoj.

Konferencija priėmė keletą 
svarbių rezoliucijų, jų tarpe 
rezoliuciją, reikalaujančių, kad 
butų pašalintas karo pavojus 
irytų Europoje; rezoliuciją prieš 
politinių kalinių kankinimą so
vietų Rusijoj, Lenkijoj, Ruma- 
nijoj ir k.; rezoliuciją, raginan
čią pasaulį eiti prie visųbtinio 
nusiginklavimo, ir k.

Vakare ąvyko milžiniškas ma
sinis susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 20 tūkstančių as
menų ir kuriame kalbėjo įvai
rių kraštų socialistų atstovai.

Komunistai išskerdė 
200 kiniečių, su

degino miestą
IIANKOVAS, Kinai, geg. 15. 

— Praneša, kad Kinų komu
nistai puolė Simakovo miestą, 
išskerdė du šimtu gyventojų, 
prisiplėšė 600 tuksiančių dole
rių vertės turto ir patį miestą 
padegė.

Nedidelė miesto Įgula ban
dė priešintis, bet buvo puolikų 
nuveikta.

Simakovo miestas yra ties 
Hian upe. keturiasdešimt mylių 
nuo Ilankavo.

Tyrinėtojas Rich. Byrd 
parvyko i Panamą

BALBOA, Panamos Kanalo 
Zona, geg. 15. — Garlaiviu 
Rangitki vakar į čia atvyko iš 
Naujosios Zelandijos 'tyrinėto
jas kontradmirolas Richard E. 
Byrd ir penki kiti jo ekspedi
cijos į pietų ašigalį nariai —
Lloyd Berk nėr, Charles Lof- 
gren, Wm. Haines, Richard 
Konter ir Russell ONven. Jiems 
buvo surengtas iškilmingas pri
ėmimas.

Po dvejeto savaičių jie iš
plauks į iNew Yorką.

NEW HAVEN, Conn., geg. 
15. — Ryšy su įvykusiais pra
eitą savaitę neramumais, iš Yale 
universiteto tapo suspenduoti 
keturiolika studentų.

Suėmė bankų plėšikų 
bandos vadą, chi- 

cagietj
HAMMONI), Imi., geg. 15. 

— Chicagoj .tapo suimtas ir 
pargabentas į Hammondą vie
niais James Brezak, 35 metų 
amžiaus, pažintas kaip vadas 
plėšikų bandos, kuri gegužės 
8 dieną puolė Maywoodo Trust
and Savings banką ir paspru
ko su $22,000 pinigų. Brezaką 
pažino to batuko kasierius Sie- 
grint ir bainko tarnautoja Miss 
Auna Morland.

PARYŽIUS, .geg. 15.—Pašto 
tar n a u to j a ms, reikalau j autiems 
daugiau algos, paremti šiandie 
buvo dviem valandom sustrei
kavę visi Paryžiaus telegrafo 
tarnautoj m.

Chicagos Lietuviu Tarimas 
I

Lietuvos Steigiamojo Seimo Dešimties 
Metų Sukaktuvių Minėjimo Proga

Vakar Chicagos Lietuvių Auditorijoje Įvykęs ma
sinis Chicagos lietuvių susirinkimas Lietuvos Steigia
mojo Seimo dešimties metų sukaktuvėms paminėti pri
ėmė šitokia)

REZOLIUCIJĄ
Kadangi 1920 metų gegužės 15 dienų susirinko 

Kaune pirmas lietuvių tautos istorijoje, visuotiniu, ly
giu, slaptu ir betarpišku Lietuvos gyventojų balsavi
mu išrinktas, Steigiamas Seimas pagaminti nepriklau
somai Lietuvai Konstituciją;

Kadangi Steigiamas Seimas pirmame savo posėdy, 
augščiaus paminėtą gegužės 15 dieną 1920 metais, pro
klamavo, Lietuvos žmonių vardu, nepriklausomą Lietu
vos valstybę esant atstatytą, kaipo demokratinę respub
liką, ir vėliaus patiekė jos Konstituciją šiais pagrin
dais :

kad žmonių išrinktas Seimas turi augščiausią 
galią valstybėje — leidžia įstatymus, ratifikuoja 
sutartis su kitomis valstybėmis, tvirtina biudžetą 
ir kontroliuoja vykdomąją valdžią;

kad visi Lietuvos piliečiai yra lygus prieš jsta- 
tymus, ir jokių luomų privilegijų nei titulų nėra;

kad visiems piliečiams gvarantuojama asmens, 
buto ir korespondencijos neliečiamybė ir taipjau 
tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų, susirin
kimų ir draugijų laisvė;

ir kad mirties bausmė Lietuvoje yra panaiki
nama;
Kadangi, toliaus, Steigiamas Seimas išleido Žemės 

Reformos įstatomą, suteikdamas teisę bežemiams ir 
mažažemiams Įsigyti žemės ir tuo budu atitaisyti 
skriaudą, kurią Lietuvos valstiečiams per šimtmečius 
darė bajorija, juos apiplėšdama ir išnaudodama;

Kadangi šitais savo darbais Steigiamas Seimas pa
dėjo tvirtą pamatą nepriklausomai Lietuvai, taip kad 
ji pajėgė atsilaikyti prieš visas audras, kurios per ši 
dešimtmetį ne kartą statė pavojun jos gyvybę, — tai

Tebūnie nutarta, kad Chicagos lietuviai šiandie, 
1930 m. gegužės 15 dieną, susirinkę Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje dešimtas metines Lietuvos Steigiamo Sei
mo sukaktuves paminėti, sveikina Lietuvos žmones, iš
kovojusius ir išlaikiusius savo krašto nepriklausomybę, 
o taip pat ir visus tuos, kurie yra kuo nors prie tų ko
vų prisidėję; ir

Tebūnie nutarta, kad šis masinis Chicagos lietuvių 
susirinkimas reiškia) giliausią pagarbą atminčiai tų Lie
tuvos kovotojų, kurie žuvo gindami Steigiamo Seimo 
paskelbtus demokratijos principus, ir karščiausią užuo
jautą tiems, kurie už juos tebekovoja šiandie; ir

Tebūnie nutarta, kad šis masinis susirinkimas yra 
įsitikinęs, jogei atstatymas demokratinės tvarkos ir 
grąžinimas Lietuvos piliečiams tų teisių ir laisvių, ku
rias Steigiamas Seimas įrašė į Lietuvos Konstituciją, 
yra būtina sąlyga, kad Lietuva toliau stiprėtų ir at
gautų lenkų užkariautą Lietuvos teritorijos dalį su 
sostine Vilnium; ir, pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad ši rezoliucija turi būt pa
skelbta demokratinėje Amerikos lietuvių ir Lietuvos^ 
spaudoje ir viena Rezoliucijos kopija pasiųsta Lietuvos 
vyriausybei per jos pasiuntinį Washingtone.

Prohibicijos vykdymas 
bus perduotas justi
cijos departamentui
WASHFNGTONAS, geg. 15. 

— Senatas dauguma balsų pri
ėmė laitstovų buto bilių perkel
ti prohibicijos vykd’ymo biurą 
iš iždo departamento į teisin
gumo departamentą.

Pamišus motina nužu
dė tris savo vaikus

CANSO, Nova Scotja, geg. 
15. — Dover kaimo, netoli nuo 
čia, gyventoja iMrs. Munroe, 
gavus staigiai proto pamišimą, 
kirviu nužudė trejetą mažų sa
vo vaikų, amžiaus nuo 1 iki 5 
metų. Moteriškė tapo suimta 
ir padėta proto ligonių ligo
ninėj.

Tėvas ir trys vaikai žu
vo farmos gaisre

CARLTON, Minn., geg. 15. 
— Gaisre, kuris praeitą naktį 
sunaikino netoli nuo čia fer
merio Terry Lynch n Amus, žu
vo pats šeimininkas ir jo trys 
vaikai.

Tėvas žuvo bandydamas iš
gelbėti vaikus, kurie miegojo 
antrame namų augšte.

Anglija atšaukė savo 
pasiuntinį Vatikanui
Diplomatiniai santykiai įtemp

ti dėl katalikų vyskupų in- 
trygų Maltoj

ROMA, įgeg. 15. — Diploma
tiniai santykiai tarp Anglijos 
ir Vatikano dėl situacijos Mai
liuj pasidarė laibai įtempti, ir 
laikraštis Giornale d’Italia pa
tvirtina pranešimus, kad An
glija nutarė nebeskirti kito sa
vo atstovo Vatikanui, vietoj 
buvusio ministerio Chiltono, 
kuris dabar esąs skiriamas mi- 
nisiteriu Chilės respublikai.

Ginčai tarp Anglijos ir Va
tikano prasidėjo prieš metus 
iliaiko, kai britai išvijo iš Mal
tos salos vieną franciškonų vie
nuolį. Vėliau tie- ginčai paaš
trėjo, kai du katalikų vysku
pai ėmė maišytis į politiką ir 
diktuoti Maltos salų gyvento
jams, ką jie turi rinkti ir ko 
nerinkti į krašto administra
ciją.

Mialta priklauso Anglijai, ir 
yra britų laivyno bazė Ta/rp- 
žemio juroj.

Per dvi dienas 14,000 
turistų išplaukė į Eu

ropos kraštus
NEW YORKAS, geg. 15. — 

Per d|vi pastaras dienas New 
Yorko uostą apleido visas tu
zinas pasažierinių garlaivių, iš
gabenusių daugiau kaip 14 tūk
stančių turistų į Europos kraš
tus.

Toks masinis iškeliavimas 
aiškinamas tiro, kad turistai 
nori pasinaudoti pigesnėmis kc- 
ilionėp kainomis, kurios vasa
ros sezonui nuo gegužės 16 die
nos žymiai pabrangs.

Kandidatas i burmist
rus prigėrė žuvau

damas
HARRIISBUiIM;, III., geg. 15. 

— Bežuvaudamas, vakar neto
li nuo iMialdeno, Mo., prigėrė 
C. E. Wefober, 56, kandidatas 
i Harrisbuirgo burmistro vietą.

25 sužeisti komunistų 
fašistų muštynėse

DR-ESDENAS, Vokietija, geg. 
15. — Heidenau miestely, ne
toli nuo čia šiandie įvyko muš
tynės tarp komunistų ir fašis
tų. iPer muštynes dvidešimt pen
ki asmenys buvo sužaloti. Po- 
licininkai, kurią miestely tėra 
šeši, nieko negalėjo padaryt be
simušantiems.

Klaipėdos celulozos fa
brike paskendo dar

bininkas
■■ ■ ■ r ■■ ■ •"

Klaipėdos celulozos fabrike 
įvyko nelaimingas įvykis. Dir
bę vienoj patalpoj mūrininkai 
išgirdo baisiai rėkiant. Pradė
jo ieškoti kas rėkia, ir vienam 
karšto vandens baseine rado 
■paskendusį darbininką Joną 
Šešką, 52 metų. Kaip jis pa
teko i baseiną, kuris gerai ap
tvertas, nėra žinoma, šeškas 
paliko žmoną ir tris vaikus.

Praloto Olšausko Byla 
Vyriausiame Tribunole

KAUNAISl, bal. 28. (LŽ.). — 
Kaip teismo kuluaruose suži
nota, praloto Olšausko gynėjas 
Tumėnas savo kalbą tęsdamas 
šeštadienį visą laiką kritikavęs 
kaltinamąjį aktą.

Tumėnas Įsakąs, kad ir Ri
čardo istorija esanti neaiški. 
Be to, galėjęs būti kitas Ki
čą r(Jk> tėvu.

Pakalbėjęs apie Ričardo ver
sijas Tumėnas, Įsako, niekam 
nelaukiant, greit savo kalbą už
baigęs, prašydamas žinoma, 
pralotą Olšauską išteisinti.

Prof. Leono kalba 
šį syki buvus taip pat ne la
bai ilga.

Prof. Leonas užakcentavęs, 
kad teisiamojo kaltė nesanti 
įrodyta. O sykį taip, tai pralo
tais Olšauskas turįs būti ištei
sintas.

šioj byloj iš praloto Olšau
sko gyvenimo surankiota daug 
bruožų ir jo asmuo nupieštas 
juodžiausiomis spalvomis. Jis 
esąs kaltinamas net ir už to
kius dalykus, už ką nė vienas 
žmogus nekaltinamas.

Pavyzdžiui, esą prikišama, 
kad
pralotai Olšauskui patikdavu

sios gražios moterys.
Sakoma, kad kai nueidavu

sios pas (priallotą Olšauską gra
žios gimnazistes, tai jis jų pra
šymus patenkindavęs, o negra
žias išvydavęs lauk. Bet tegul 
butų ir taip, 'tai ką tas bendro 
turi su byla?

Negalima prajotą Olšauską 
esą kaltinti už tai, kad jam 
patiko gražios (moterys. Juk
■T.----------------.... "-T .

24 teisiami kroatų 
vadai paskelbė ba- 
' do streiką
BELGRADAS, Jugoslavija, 

geg. 15. — Dr. Vlado Maček 
ir dvidešimt trys kiti kroatų 
vadai, kurie dabar čia yra tei
siami, kaltinami dėl tariamo val
stybės išdavimo, paskelbė bado 
streiką. Jie sako kad kalėjime 
jie esą valdininkų mallretuo- 
jami.

Profesorius Jelasič, buvęs 
kroatų' deputatas ir vienas kal
tinamųjų, teisme pareiškė, kad 
teismo nuosprendis šioje byloj 
neturįs reikšmės: sprendimą 
padarysią patys žmonės, kai 
krašte busią atsteigtos norma
lios sąlygos.

Visi kiti kaltinamieji triukš
mingai jam pritarė.

Lordai nuveikė — būt it 
does not mean anything

LONDONAS, geg. 15.—Lor
dų butas vakar nuveikė britų 
darbiečių vyriausybę, 147 bal
sais prieš 26 atmesdamas vy- 
riausyibes pabaisų prie anglies 
kasyklų biliaius.

Klaipėdoj susektas šil
ko šmugelis

Klaipėdos muitinėje iškilo di
delis skandalas. Du aukšti mui
tines valdininkai Krežys ir Vy
te praleisdavo pro muilinę kai 
kurių pirklių šilko prekes ne- 
atskaitę pilno muito. Nuostolių 
padaryta maždaug už 200,000 
litų. Vienas to skandalo kalti
ninkas, muitines valdininkas 
Vytė išbėgo į Vokietiją, ant
ras už kauciją paleistas iš ka
lėjimo. Ligi šiol Klaipėdoj šil
ko medžiaga buvo ypatingai 
pigi, kas ir davė progos šią 
bylą susekti.

gražios moterys visiems patin
kančios.

Tiesa, pralotas Olšauskas bu
vęs šaltas ir griežtas, tačiau 
geras žmogus. Savo gerumo tik 
ne visuomet temokėdavęs su
šildyti sielos šilima. Del savo 
budo šaltumo kai kada atrody- 
davęs šiurkštus.

Visuomenes opinija, tiesa, 
pralotai Olšauskui esanti ne
palanki, bet d|el to negalima 
esą daryt tokių išvadų, kokias 
darąs prokuroras.

Ir prof. Leonas baigdamas 
savo kalbą prašęs teismą pra
lotą Olšauską išteisinti.

Replikos 
buvusios trumpos ir per jas 
nė viena šalis naujų motyvų 
neiškėlusi.

Pasibaigus diskusijoms buvęs 
išklausytas

praloto .Olšausko paskutinis 
žodis.

Jis kalbėjęs drąsiai, pakeltu 
balsu, gestikuliuodamas.•

Jo paskutinis žodis buvęs gin
čų pobūdžio. Be ko kita pra
lotas Olšauskas teisme pasa
kęs, kad Jis vienijęs bažnyčią 
su mokykla — dirbęs švieti
mo darbą. »

Mišios, gegužinės ir mišparai
Kai “Saulės” rūmai buvę į- 

rengti, 4ai jis tuose rūmuose 
kasdien laikydavęs mišias, ge
gužės sulaukęs — gegužines 
[pamaldas, o rudenį rožančių 
giedodavęs, toks pamaldus ku
nigas jis buvęs.

Jam esą prikišama, kad me
tęs Karmelitus ir išėjęs pelnin
gesnių darbų ieškoti. Į tari pra
lotas Olšauskas atsakęs, kad 
Karmelitai — pelningiausia pa

rapija Lietuvoj.
Spren<|žiant bylą buvę “'Lie

tuvos Žinių” įtakos. Girdi, jei 
ne laikraščiai iir žmonių liežu
viai, tai jam ir bylos gal bu
tų neiškėlę... Esą ‘L. ž.” jau 
senai ieškančios teisybės ir be
sirūpinusios jam pakenkti. 
(iPral. Olš. klaidino ir Apyg. 
teismą tvirtindamas, kad už jį 
“IL. ž.” esančios nubaustos. Iš 
tikrųjų gi bylą, kurią pr. Olš. 
buvo “Liet. Žiu.” užvedęs teis
mas numarino. “L. ž.” Red.).
Motyvuoto sprendimo esą pri

rašyta 68 pusi.
Mat, sunku esą jro<lyti, kad 

jis kaltas. Jei kaltė butty aiš
ki, tai sprendimas butų per
ėjęs į 2 3 puslapius.

UstjanausJdcnės žudyt jis ne
galėjęs kaip kunigas. Jis kas- 
(|ien laikydamas mišias karto
davęs: “Mano koja stovi ant 
teisingo kelio, Viešpatie, aš ta
ve šlovinsiu”. Be to, jį jstipri- 
nęs ir kunigystės sakramentas.
Pertrauka prieš teismo spren

dimą
buvo labai nervinga. Mat, re
zoliuciją teismas skelbia vie
šai, dėl to ir žmonių prisirinko 
labai daug.

9 vai. vak. teismas paskelbė 
sprendimą, būtent, pral. Olšau
ską pripažino kaltu B. SL 453 
str.

[Teismo nuosprendis jau an
dai buvo Naujienose paskelb
tas.]

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS)
East Windsor, Ont. blogai. Paskui dainavo jaunos

’ * moi ginos. Balseliai nekokie.

Tavorščįai Darbuojasi

Lietuviai pongresuoja. Gailai 
tik, kad jie progresuoja ne savo 
pi otų: iMilševikai juos vadžioja 
ant virvelės. Jau buvo surengta 
pora valkurų ir viena paskaita. 
Praėjo pasekmingai, nes detroi- 
teiėiai lahai parėmė. Veliatisis 
parengimas buvo gegužės 3 d. 
Rengė ALDLl) 21 kuopa. Pas
tatyta scenoj “Bo!š?'’ikų Darbo 
Biuras”. To VVindsc’o lietuviai 
priklausantys prie kuopos, nebū
tų galėję padaryti. Kiek girdė
jau, kuopa turi vos 21 narį. Jei 
nariai suprastų, kad tai grynai 
bolševikiškai draugija, tat dau
guma pasitrauktų. Prie kuopos 
Nepasilik Iii vos kelios asa'bos. 
Dabar daugelis mano, kad tai 
tikrai literatūros draugija, nes 
taip jiems sako jų lyderiai.

Detroito tavorsčiai na’tiojasi 
proga. Windsoro “nesusipratu- 
hiems borliams” jie skiria labai 
mažą nuošimtį, o visą pelną pa
tys pasiima.

Turiu pasakyti, kad aletroitie- 
čiai su savo gabumais niekaip 
tepasirodė. Vykstant į kitą ■ 
miestą, reikėjo bent savo ro
les žmoniškai išmokti. Dabar 
geriausiai savo užduotį atliko 
sufleris, kurio balsą buvo ga-j 
Įima girdėti net užpakalinėse 
sėdynėse. i

Po vaidinimo sekė koncertine 
programo dalis. Dainavo detroi- 
I iečių

NAUJIENOS, ChicagS, HL ’

[Pacific and Atlantic Photo]

Wichita, Kas. — Maria Ro
man, kuri tapo išrinkta kaipo

Penktadienis, geg. 16, 1930

Lietuvos Generalinio 
Konsulato eilinis 

pranešimas

Reiškia, jos pasirodė gana silp
nokai. Reikia tiesų pasakyti, 

j kad vienas jaunas vaikinas su
dainavo neblogai. Patartina jam 
lavintis ir toliau. Su laiku iš jo 
gali išeiti neblogas dainininkas. 
Paskutinė progeame. buvo ponia 
Petruševičienė iš Detroito. Su
dainavo porą dainelių. Ji tikrai 
gražiai dainavo.

Prie įprogos pasakysiu, kad 
kanadiečiams choro vedėjas at
rodė juokingas. Nežinau, ar jis 
norėjo pasirodyti lab"i •maudau, 
ar Kanados vanduo jam žinoji
mą sumaišo. Žinote, Kanados 
“vanduo” kariais yra gana pa
vojingas.

Man u, jog- greit mes sulauk
sime ir kito parengimo, nes 
VVindsoro komunistėliai sutvėrė 
Simu ir Dukterų Draugiją. Kaip p^žiausi ispanų kilmes Kansas 
girdėti. tavoršėiai'esij laibai pa-1 
tenkinti, kadang 
susidedąs išimtinai 
garbintojų.

Buvo bandoma 
Susivienijimo kuopa. 
Čiai ir jų suklaidinti žmonės tą 
sumanymą nereme Mat, jiems 
našai vilties tebuvo paimti į 
savo Tankas kontrolę.
Na, ką darysi; tegul d?itbuojasi 
draugučiai, kol jiems nusibos. 
Tasvk mes užimsime jų vietas.

—Yla.

valstijos mergina.
komitetas 

iš Maskvos

sukurti
TavorŠ-

3300 — Elegantiška svečiuosna eiti suknelė. Tinka iš bile šilkines 
materijos. Sukirptos mieros 16, 18 metu, taipgi 36, 38, 10 ir 42 colių per 
krutinę.

2818 — Jauninanti ir lengvai pasiuvama suknelė. Galima siūdinti iš 
bile materijos. Tai paskiausis Paryžiaus modelis. Sukirptos mieros 16, 
18 metu, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3208 — Vieno šmoto suknelė jaunai mergaitei. Sukirptos mieros 2,
•1 ir 6 metų amžiaus mergaitėm.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St.A Chicago, III.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa- 
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varda. pavarde 

. . ' Iir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

""•» ——--------------------—■—

Mainierių gyvenimas

Naujai m linierių unijai gerai 
sekasi Pittsburghe

Pittsburgh, Pa. Čia buvo ap
silankęs reorganizuotos mainie
rių unijos prezidentas Alek
sandras liowat, ir grįžęs papa
sakojo apie puikias galimybes 
Pennsylvanijoj ir Ohio. .Reor
ganizuotoji unija vys labiau už
ima' buvusios Lewis s'tiproves 
likučius Southvvest, South ir 
East, pasakė prezidentas.

Dar dėl svečiavimosi Lietuvoje 
Vytauto Didžiojo Metais

Lietuvos Generalinis Konsula
tas bal. men. 28 d. yra rašęs p. 
Adomui Varašiui iš Pittsburgh, 
Pa., kur is lydės Amerikos Lietu
vių jubilejinę ekskursiją 24 d. 
ąeg. laivu “OSCA/R”, sekančiai: 
“Lietuvos Gcnciialinis Konsula
tas d.iro viską kas yra galima, 
kad dėl formalumų nei vienas 
asmuo, kuris nori .apsilankyti 
Lietuvoje, nebūtų sulaikytas”.

Kiek vėliau gautame iš Kauno 
Vylando 1). Komiteto atsišau
kime skaitome: “Lietuvos vy
riausybe, norėdama .Jums, bro
liai ir sesers, kuolą biausi ii pa
lengvinti atvykti šiais metais į 
Lietuvą, yra įsakiusi Lietuvos 
konsulatams Amerikoje, kad vi
zas išduoti visokiais budais 
butų jums palengvinta, kad dėl 
• ūsų ir vizų formalumu niekam 
netektų atsilikti nuo važiuojan
čiųjų burių”.

Iš to yra aišku, kad kaip Lie
tuvoje taip ir čia apie turizmo 
reikalus yra vienodai galvoja-

paprastai kainodavo 40 dbl. 
pusei įmetu.

Jau buvo pirmiau pranešta, 
kad tiems Lietuvos piliečiams, 
kurie nustatytu laiku užsiregis
travo iki 1923 metų, —phsai 
pratęsiami nemokamai, tiems 
gi, kurie praleido registracijos 
ilaiiką, užsiregistravę vėliau, 

pasus h1 ptisų pratęsimų turi 
užsimokėti (bendra tvarkai.

Nemaloniausias turizmo prie
šas yra VIZOS. Didžiuma vals
tybių dar tebesilaiko vizų siste
mos, tik vienur jos kainuoja 10 

•dol.„ kitur mažiau, kitur yra 
nemokamos. Tiems Lietuvos 
svečiams, kurie lankytų Lie^ 
įbuvos žemes Ūkio ir Pra
monės Parodą, Lietuvos vakl/žir 
leido išdavinėti nemokamas 
vizas. Kadangi kalbamoji paro 
da matomais užsitęs iki 1 liepos, 
nors buvo pirmiau pranešta, 
kad paroda itęsis lik 5 dienas 
(18— 23 birž. ) —t i Lietuvos 
Generalinis Konsulatas Lietuvos 
piliečiams išdavines tam tikrus 
liudymus nemokamai iš Lietu
vos išvažiavimo vizai gauti 
(įvažiavimui vizos nereikia) bet 
lik tiems kurie pareikš noro ii 
turės" galimybės parodą, aplan
kyti. Ne Lietuvos piliečiams, 
raštiškai paireiškusicms norą

ĮffcKauKisi:
/Ktip jie sako Y 
v IITALIJOJ A

II miglior ecĮuivalente 
dėl vostro denaroAl

—musų kalboj tas reiškia “ge
riausias ką pinigas gali pirkti”... 
Nėra galima pagaminti geresnį 
produktą, negu Budvveiser Barley- 
Malt Syrup kokybės. Jis neturi 
savy jokių substitutų, priemaišų, 
fillerių, dirbtinių spalvų ar sko
nio ... Jis patenkina, nes jis yra 
100% grynas.

Sendintas 3 Mėnesius 
Gaminant

S Cii, lN(

ZiurBk “Tonio” pa
veikslo ant virAaus 
kiekvienos blekinės.

Knygute paduodanti 
receptus gerų daly
kų valgyli btis pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.
Pardavlnfijamas visur

m a.
Netrukus buvo gautas ir Lie- l»ro<l),i aplankyti bus išdavinė 

luvos spaudoje paskelbtas tas |.lamos nemokamos vizos su s?- 
vyriausybės paredjymp.is dėl tei 
kimo įvabių lengvatų 
vizų reikale.

Nors kclioifei ir yra 
gas pasas, betgi paso 
priguli ne prie turizmo, o prie 
pilietybes sutvarkymo reikalo^ 
Pilietybes aiškinimas ir pasų 
tvarkymas yra privalomi ir nie
kur nekeliaujant. Tiems lietu
viams, apsigyvenusiems Ameri-

pasų ir

reikalin
ga vimias

“Mes jau suorganizavome, ke
lėtą lokalių unijų Ohio statė ir koje, kurie nežiūrint į tai, kad 
taip jau baigėme organizuoti 
15 lokalių unijų Arkansas ir 
Oklahoma valstijose. Gauna
ma laiškų iš visų krašto dalių, 
kur Lewis mašina tebesuka. 
prašant padėti persiorganizuoti 
ir prisidėti prie reorganizuotos 
unijos. Unijos tuose kraštuo
se yra galutinai suardytos Le- 
vvis administracijos. Visi skun
džiasi, kad Lewis juos pametė 
ir paliko kasyklų savininkij na
guose be jokios pagelbos.

Taip jau gaunama reikalavi
mų iš 2 ir 5 distriktų Pensyl- 
vania, ir iš antracito rajonų, 
kviečiant 
atvykti, 
taipgi iš 
VVest Virginia.

Lietuva ižemįe jau į antrą de
šimt mėlį neprklausomo gyve
nimo, vis, <lai nepasirūpino 
savo pilietybes sutvarkyt (užsi
registruoti), Lietuvos valdžia, 
išimties keliu, leido išdavinėti 
už 11 dolerių leidimus atvykti | 
Lietuvon, kada tokie leidimai

organrzatorius ten 
Pa k v i et i mai g a u i įam i 
Kentucky, Alaba'ma, 

Mainieriai tose
sako, ' niekuomet 

daugiau mus Lewis nebepagaus. 
šiuo laiku organizuotų mai- 

nicrių beliko tik 20%, gi Levvis 
s u g f lapių ir neorganizuotų jai 
yia 80?<. Tad naujajai Orga
nizacijai sunkiausias klausimas 
yra. kaip išplėsti darbas, kač 
galima butų atstatyti visoje 
šalyje tą milžinišką unija. Tam 
tikslui reikia pataisyti visą tą 
padėtį, kokioje dabar uniją yra 
pastatyta. Kaip jau skaityto
jai žino, unijos atstatymas ei
na sunkiausiomis sąlygomis, 
kovojant su banditais ir Levvis 
agitatoriais, taip pat su neap
sakoma konkurencija neorgani
zuotų palaidų samdinių, kurių 
darbdaviai prisisamdė iš visų 
pakampių. s

Unija yra' pasi&bačiusi at
gauti pilnas darbininkams al
gas, senatvės pensijas, bedar
bes apdraudą, (5 valandų darbo 
dieną ir b dienų darbo savaitę 
ir daug kitų būtinų reikalų 
mainieriams aprūpinti gyveni
mų.

Levvis vien tik Illinois statė 
turi 100 savo apmokamų agen
tų ir banditų, kurie terorizuo
ja darbininkus. Keturi penk
tadaliai mainierių yra palaidi. 
Tačiau reorganizuotoji unija, 
nežiūrint į visus sunkumus, 
yra tvirtai pasiryžusi atkovoti 
mainierių teisėtus reikalavi
mus ir žmonišką padėtį.

lyga, kad parodoje neatsilankęš, 
turės už vizą užsimokėti iš Lie
tuvos išvažiuodamas.

Kadangi pasiekti Lietuvą iš 
Amerikos ima vidutiniškai 1C 
dienų, lai yra suprantama, kad 
turistams iš Amerikos išvyks
tantiems po 20 birž., ši lengvata 
nebegali būti taikoma.
Lietuvos Generalinis Konsulas.

12 geg.1930 V.D.Metai, 
New York.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 0 v. ryto iki 1 v. p

83 m. Daktaras Pamatė 
Žmonių Palankumą J o Receptui

Pagrindiniš gydymas ligų ne- 
peršimainė Bu o to laiko, kaip 
Dr. Caldvvell apleido medikalę 
kolegiją 1875 m., negi nuo to 
laiko, kaip jis paleido marke- 
tan l‘axatyvo receptą, kuri jis 
vartojo savo praktikoje, žino
mą aptiekininkams ir publikai 
nuo 1892 m. kaipo Dr. Cald- 
vvell’š Syrup Pepsin.

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

Kuo paprastesni yra vaistai 
nuo konstipacijos, tuo jie yra 
saugesni dėl vaikų ir dėl jus ir 
geresni abelnai visų sveikatai. 
Ir kadangi jus galite gauti pa
sekmes švelniu ir saugiu budu 
vartodami Dr. Caldv/ell’s Syrup 
Pepsin, tad kam rizikuoti su 
stipresniais vaistais?

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

Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK - RICII IN BODY - NOT BITTER

Distributors,

Western Sales Corporation 
1525 Newberry Avenue

Chicago, UI.
Phone, Canal 7051

AT AGE 83

Jis yra geras kūdikiui,

ANftEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Also Makcrs oj Bušeli Exlra Dry GingerAle . BM-159 -

Vidurvasario Exkursijos

LIETUVON

Birželio Išplaukimai
birželio 4 
.birželio 11 ir 28 
.birželio' 14 
-birželio 18 
.birželio 21

toti.
kadangi jis yra malonus, švel
niai veikia ir neturi narkotikų. 
Tinkamoj dožo j, duodamoj su
lig nurodymais, jis yra lygiai 
veikmingas dėl visokio am
žiaus. Senesni žmones ras ji 
ypač idealj. Visos aptiekos tu
ri dideles bon'kas.

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

S.S. America .............
S.S. Leviatlian .........
S.S. Prcs. Harding ....
S.S. Geo. Waahington
S.S. Prc8. Roosevelt ...
S.S. Rcpublic ...................................................birželio 25

Išplaukimai j Plymouth—Cherbourg—Southampton—hamburg

Atostogų laikas—Tėvynėj. Kiek metų jus laukėte1, praleisti vasara 
savo tėvų žemėj, tarpe mylimų genčių, pažistamuose kūdikystės vaiz
duose, lankydamais senus draugus.

Griškite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite ncpaly- 
ginomais patogumais bet kurio iš šių puikių United States Lines laivų 
ir padarykite jūsų šių metų atostogų kelionę ilgai atmenoma cftskursija.

Pilni] informacijų, kainų ir 1.1, klausk vie
tinio laivakorčių agento ar rašyk tiesiog į

UNITED STATES LINES
216 No. Michigan Ayenue, Chicago. III. 45 Broadway, Ncw York City

žemiausios Kainos

IGERB. Nąnj’cnų skaityto- 
! jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tap 
krautuves, kurios ' skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

The ERIE LIMITED
111 BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIS KELIAS J
NEW YORKA

11:00

GARSINKI® “NAUJIENOSE

8:45
9:30

P. M.
A. M.

A. M.
I1. M.

P. M.
P. M.

10:20 
6:00

kreipkitės:
CITY T1CKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVI).

Telefonas W a bastį 4600 
Dearborn Station. Telefonas Harrison 9830 

arbh
H. T. HARLOVV, Gcn. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St.

NEVY YORK EXPRESS
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta)
Tribūna į New Yorkų (Jerscy City Sta)

THE ERIE LIMITED
Išeina iŠ Chicago (Dearborn Sta)
Tribūna i New York (Jerscy City Sta)

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta)
Tribūna i New York (Jersey City Sta)

Del platesnių žinių ar rezervacijų

ERIE RAILROAD SYSTEM
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Raudonos Kibirkštys
Lietuviai komunistai sako: 

“Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoj priklauso 95 nuošimčiai 
darbininkų. Vienok SLA. rei
kia atimti iš buržujų ir jį ati
duoti darbininkams”. Tai kokiu 
budu komunistai galėtų atimti 
SLA. iš “buržujų” rankų, kuo
met SLA. priklauso 95 nuošim
čiai darbininkų? O prie to vi
si SLA. nariai darbininkai ge
rai žino, kad SLA. yra tvarko
mas laisvu demokratišku budu 
ir SLA. centre yra padėti tei
singi, darbštus darbininkai, ku
rie atitinkamai 
SLA. reikalus, pagal SLA. įsta
tus, kuriuos pagamino 
SI A. nariai darbininkai.

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, pasimokėd’amos kolek- 
tyvę mokestį”. Tai SLA. Pildo
mosios Tarybos būtina pareiga 
sviesti tas visas SLA. kuopas, 
kurios yra ofiieališkai prisidė
jusios prie tų raudonųjų fašis
tų kompanijoj ir greit pareika
lauti iš tų SLA. kuopų pasiaiš
kinimo, kokiais sumetimais jos 
maišo SLA. vardą ten. kur 
SLA. nepridera maišytis.

* ♦ »x

Detroit mieste ponas Henry 
Fordas turi automobilių dirb-

i ir gerai tvarko įUVę jį yra didžiausia auto-

Lietuviai komunistai 
kad • “darbininkai

patys

J " 1 ...... " "j .... ........
kaipo Lietuvos “didžiausią ge- 
radėją” ir sumanė paminėti 500 
metų nuo jo mirties jubiliejų. 
Tas sumanymas įklampino ir 
“Tėvynę” kartu su p. S. E. 
Vįtačių. Garbina ir jis tą se-

X —————.......v——-------- --------------------------- -

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Dykai metodu išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodų astmai kontroliuoti, 

ir norime JĮ išbandyti savo ekspeusuis. Ne- 
, ar jūsų yra senas Reisas ar naujai 

prasidėjęs, ar yra kroniška astma ir šien
ligė (hav faver). Jus pareikaluukit mil
ui nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate. ta:pri kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei tik Jus kan
kina Astlima ar llay Fever, musų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems 
;_  į mielus lieviities k'r'isams, kur nieko

bėjo visokį įkvėpimai, garininiai.
j priuparntai, žvakutės, "patentuoti durnai ’ 

kt. Mes norime visiems savo 
parodyti, kad musų metodas yra 
su tikslu padaryti liuosie kvėpavimų, 
kinti karkimų, ir visus tuos baisius 
slzmųs. /

Toks nemokamas pasiūlymas butų 
apsiioidimas neišnaudoti. Parašykite 
ir pradeki! ta pat dieną metodų, 
te pinigų. Tik . 
kuponų. Padarykit tai šiandien.

—U---------------------—- --------------- ----------------------------------------

gerą raudonai-fašistinį biznį, 
jie priedėjo su visa savo pur
vina sauja, rinkdam' pinigus iš 
darbininkų neva bylos vediniui, 
kad paliuosuoti iš buržuazijos 
kalėjimo T. Mooney. O kuo
met T. Mooney vėliau sužinojo 
apie tokį nešvarų darbininkų iš
naudojimą, tai jis pats viešai 
užprotestavo, rašydamas, “ko
munistai neturi teises rinkti pi
nigus mano bylos vedimui, nes 
man bylos vedimui pinigai ne
reikalingi”. Tuomet Chicagos 
komunist-fašistų organas “Vil
nis” parašė: “T. Mooney visiš
kai nudardėjo į buržuazijos 
glėbį. Jis komunistus aplojo”.

Tai, mat, kokis yra teisingu
mas pas tuos komunist-fašis- 
tūs. Pirmiau apgailestavo, da
bar jau niekšas buržuazijos glė
by.!, nes jis jiems neleido dar
bininkus savo vardu išnaudok

* * ❖

“Laisvės” No. 289, Amerikos 
Komunist-fašistų Partija, atsi
šaukdama į darbininkų, sako: 
“įėjus į didesnį darbą, pradė
jus vesti kovą platesne papėde 
(griaut darbininkų unijas) rei
kalinga finansinė parama”. To
liau sako: “Mes atsišaukiame į 
darbininkus, kad pagelbėtų (su
griaut unijas ir užkariaut bur- 
žuozinį SLA.) sutikti didžiau
sias užduotis”. Tai iš šito ko
munistų pareiškimo kiekvienas 
darbininkas gali aiškiai supras
ti. Mes komunistai ir jus dar
bininkai. Atrodo, kad yra di
delis skirtumas tarp darbinin
kų ir komunistų. Todėl visuo
met darbininkai privalo drąsiai 
pasakyti komunistams: jei 
jums reikalingi pinigai jūsų 
partijos palaikymui, tai jus vi
si komunistai eikit visi sykiu su 
mumis į dirbtuves ir į įvairias 
kasyklas ir užsidirbki t pinigų. 
Tuomet jums nereikės ubagau
ti ir sykiu pasirodysite, kad ir 
jus mokat darbą dirbti.* * *

“Aidas” No. 8 (1929 m.) ra
šo, kad Clevejando pseudo- ko-

Kuomet gruodžio 16 d. 1926 
smotonimnkai 

smurtu nuvertė Lietuvoj Dr.

munistų ALDLD. 22-ra kuopa
"u.eivienijo su “Dirvos” fašistų m. Lietuvos 
sporto kliubu ir bendrai su- „ ___ ,z
rengę pikniką. Neuros d'a'vže, ir j Griniaus valdžią, kuri buvo tei
tą pikniką garsino “Laisvė”, j setai visų Lietuvos žmonių iš
“ Vilnis” ir fašistinė “Dirva”, j rnkta demokratišku budu, tai

No. 274 (192!)><Ia SLA organas “Tėvynė” 
j . U1 OUVO užpildyta aštriausiomis kada ko- ..... . . ..i kritikomis ir smerkimu smui

kininkų. Taipgi SLA. organo 
■ red. S. E. Vtaitis labai daug 

ykių yra' pasisakęs prieš įvai
rias diktatūras ir prieš žudymą 

i skirtingų politinių įsitikinimų 
! nekaltų žmonių. Jis stojo už 
demokratiją, už laisvę ir už ly
gias visų žmonių 'teises ir 1.1.

Dabar gi tie patys smetoni
niai smurtininkai, prišakyje su

noves despotą, kuris savo laiku *vmbu, 
OlUlMldPI 

visą Lietuvą pA$;u<ndino krau-!
■ uore.

“Naujienose 
m.) irgi rašoma: kada “ko
munistų bankiete policija, ir į- 
žymesni Roselando republiko-1 
nai ir biznieriai garbės- svečiai, 
proletarai turėjo užsimokėti į- 
žangos po $1.50. žymus republi- 
konų veikėjas G. Dahlberg ko
munistams pasakė prakalbą, 
jam bekalbant komunistai del
nais plojo. Mat, jau komunist- 
fašistų tokis principas yra, iš 
kurios pusės buržuazinio dole
rio včjalis papučia, tai ten ir 1 Lietuvos diktatorium A. Sme- 
jie linksta. O už tai nė V. Kap-I tona, sumarė prikelti iš numi- 
sukas, ne kulakas Z. Angarietis rupiųjų buvusį 
nieko nesako.

H. Q. Werkeris.Garsinkitės “N-nose” IK'lf I- 
<»PIU 11108 

2___ /’ ir
ekHpensuis 
padai y tas 

panai- 
parok-

tikras 
tuojau 

Nesiųr.ki- 
paHiųskite tomai pridedama

LIETUVON FRKE TICAII. COtT’ON
FRONT1EH ASTH.MA- CO..
J 681-J Fronticr Bldg., 462 Niagara St., 
Butinio, N. Y.

Senei fre trial of your method to:

Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Jeigu jūsų pardavėjas laikinai yra pritrukęs Naujų Gillette 
Britvų, tai turėkit omenyje, kad naujosios geležtės gali būti 
vartojamos su jūsų senąja Gillette iki jus gausit naują.

Betgi kiekviena iš tų milionų geležčių yra rūpestingai per
žiūrima. Kiekviena geležtė turi būti kuotiksliausi.

Gaukit šią didžiausią kombinaciją kaip tik jūsų pardavėjas 
galės jums ją pristatyti.

vieda v 
laiko.

$ 1 už de-
■ šimtj ir 

50c už pen
kias

Mes prižadame visai greitai pasivyti pareikalavimą. Tada 
kiekvienas galės turėti didžiausi $2 vertės komfortą, kokis 
niekados dar nebuvo pasiūlyta vyrams! $1.00—nauja Gillette 
Britvą, $1.00—dešimts Naujų Gillette Geležčių.

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

“pRISIŲSKIT DAUGIAU GE ’ IŲ! PrisiųJdt daugiau 
A geležčių! Prisiųskit daugiau geležčių!” Telegramos nepa

liauja nFpku b musu dirbt ii,r stengiasi atsakyti j jas 
pagamindama 2,700,000 Naujų Gillette Geležčių į dieną! Aug- 
ščiausia produkcija musų istorijoj!

smurtininką, 
žen^ričių 'teriotoją, Didįjį Ku
nigaikštį Vytautą. Garbina ji

!■■■!

4600 So. Wood St.
Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co

Tel. Prospect 2102

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

mobilių dirbtuvė visam pasau- 
lyų Kitos tokios automobolių 
dirbtuvės nėra. Dirba viduti
niškai apie 100,000 darbiniiikų 
pn 8 valandas dienoje ir visi 
gauna mokėt po $7.00 už die
nos darbą. Tačiau kiekvienas 
darbininkas turi taip skubiai 

■dirbii, kad nėra liuoso laiko nė

sako, 
turi valdyti 

SLA. ir kitas Įvairias lietuvių 
organizacijas”. Jie taip šaky- j j 
darni begėdiškai meluoja.
1929 m. Amerikoj lietuviai dar- ,)lakaitą nuo kaktos nusišluos- 
bininkai susiorganizavo į Ame- tyti,_tik dirbk ir dirbk, štai 
rikes Darbininkų Apšvietos Įia-p skubiai darbas yra varo- 
Draugiją ir pradėjo leisti laik- j 
raštį “Aidą”. Kuomet laisviniai j 
ir vilniniai komunistai pa
matė. kad patys, lietuviai dar
bininkai moka išleisti laikraštį 
i’’ be jųjų malonės, tai tie rau
donieji fašistai per.savo dien
raščius ir prakalbose 
bjauriausiai keikti tos 
zacijos veikėjus-narius 
organo redaktorių J.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI

pradėjo 
organi- 
ir jųjų 
Baltru

šaitį. Taip jie ir dabar daro, 
niauriausiais žodžiais kolioja 
SLA. įvairius veikėjus ir jųjų 
organo “Tėvynės” redaktorių 
S. E. Vitaiti. Todėl mes lietu
viai darbininkai turime tuos 
darbininkų “draugus-komunis- 
tus” iš savo tarpo iššluoti su 
gera darbininkiška šluota, kad 
musų įvairios organizacijos pa
liktu švarios. 

* * ♦
“Laisvė” No. 24, L. Pruseika 

rašo: “Aš girdėjau, kad tūlos 
kuopos SLA. pastoja 'nariais

AUKSO PAKRANTĖS 
ŠILKUS

A. Carlson, skalbėja dėl Mrs. 
Mark Cummings. turtingos drau- 
moteries,•. gyvenančios Chicagos iSim- 
inilionierh] apartmentiniame hotelyje, 
N. State Parkway. kur tik Americ-

D.
gijos 
tinai 
1550 ___
an Family Flakes patikima neįkainuojami 
skalbiniai. ‘■American Family Flakes yra 
taip greit veikiančios.” sako Misa Carl- 
son. ' Mrs. Cuinmings skalbiniuose yra 
puikiausių lininių, nėrinių, šilkų ir lin- 
žėri jų. Trini mas yra nereikalingas su
šiomis pleskelėmis. mano rankos yra vi
suomet minkštos ir švelnios." šios ples- 
keiės taipgi mažiausia kainuoja... 3 ne
mažo didumo pakeliuose. Pas visus par
davėjus.
Išdirbamos James 8. Kirk .t Co., Chicago

‘'Aniorican 
veikiančios." 

Cuinmings

Trinimas

minkštos ir
taipgi mažiausia kainuoja...

American 
Family 

WMlTf 

Flakes

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

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

Mineralinės, sulferinčs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl per gulėjimo.

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

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

Phone Bo ui e va r d 4552
........................>- ✓

mas pirmyn. Fordo automobi
lio vieno fenderio padirbimui 
Rdkalinga 35 darbininkai, ir 
kiekvienas darbininkas dirba 
skirtingą darbą. Fenderį pada
ro į 5 sekundas laiko, ir vieną 
automobilį padaro kas 
minutę ir 37 sekundas 
Tai išrodo stebuklingai 
kurie nežino tų faktų.

♦ ♦ ♦

Sovietų Rusijos komisarai 
pasikvietė į proletarų “tėvy
nę” stambų Amerikos buržujų 
Henry Fordą, automobilių ka
ralių, ir prašė jo, kad jis dar
bininkų “rojuje” pastatytų sa
vo automobilių dirbtuvę ir ten 
dirbtų fordukus (mat, jau ko
misarams nepatogu važinėt ark
lį prisikabinus prie medinių 
dviračių). žinoma, II. Fordas 
tokį ‘pasiūlymą priėmė su mielu 
noru tik tada, kai jam komi
sarai užtikrino, kad darbinin
kų “rojuje” už jo įdėtą dolerį 
gaus kitą dolerį gryno pelno. 
O tokią sutartį H. Fordas ir 
darbininkų “rojaus” komisarai 
pasirašė gegužės 31 d. 1929 me
tais.

* * *
Amerikos lietuviški “komu

nistai sako” kad Henry Fordas 
daro labai daug gero dėl Rusi
jos darbininkų geroves. Mat, 
ten H. Fordas pastatysiąs au
tomobilių dirbtuvę, darbininkai 
dirbsią tik 7 valandas dienoje 
ir busianti proletaro diktatūra 
(tik nepasako, kad H. Fordas 
ir tenais darbininkams čiulps 
pasktuinį kraujo lašą taip, kaip 
jis daro ir Amerikoje). Sovie
tų Rusijoje H. Fordo dirbtuvė
je gal ir bus proletaro dikta
tūra tik tokioj formoj, kokioj 
ji bus naudinga tam Amerikos 
buržujuj, o ne tiems proleta
rams, kurie ten dirbs ir savo 
kruviną prakaitą laistys.

♦ ♦ ♦

“Laisvės No. 24, komunist- 
fašistas L. Pruseika rašo: “Jau 
keturioliktas metas eina, kaip 
Tom Mooney kartu su Billing- 
su, aidoblisitai, uždaryti viena
me Californijos kalėjime. Jis 
grieštai atsisako paduoti prašy
mą, kad ant jo susimylėtų”. 
Mat, Tom Mooney iš kapita
listų susimylėjimo^ nereikalauja. 
Jis tik reikalauja teisingumo, 
ir kovoja už savo teises, o sy
kiu jis parodo ir kitiems savo 
draugams darbininkams, kad 
reikia kovoti, o nemaldauti.

Prie pabaigos savo filizofijos 
tas raudonasis fašistas L. Pru
seika' priduria lyg ir uodegaitę. 
Sako: kad “netik Californijos 
plutokratija atsakom i nga už 
Mooney įkalinimą. Dar labiau 
už tai atsako A. D. F. biuro
kratija. Ji piršto prie piršto 
nepridėjo, kad išliuosuot Moo
ney”. I

Na, o komunist-fašistai ar 
pridėjo nors vieną pirštą, kad 
paliuosuoti iš buržuazijos kalė
jimo Thom Mooney? “Taip”, 
kuomet komunist-fašistai pa
matė ,kad jie gali padaryti sau

Look!Hots
VotIVantr\

$merčcalFJBiggest Selteri

j S. L. Fabian & Co. H B‘ V- Milaszewicz 

t 809 W. 35th St. g |
w Tel. Boulevard 0611 X L

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 631’4 St.
Tel. Renublic 8899

6542 So. Western Avė.

BESBOLO SKOBAI
Pasiklausy'kit Blue llibbon Malt Sport Report. Kas vakarą, 6:30 v 

Daylight Saving Time, iš WMAQ Stoties, Chicago. W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099

JeYushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

J. N. Zewert & Co

Tel. Yards 6894

5339 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

Naujų i

Gillette Geležčių 
į dieną!

'•? : :

Perkam, parduodam ir mainom 
namus, farmas ir lotus. Greitas ir 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co

Tel. Lafayette 5107

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

Apdrauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

Visos šalies pareikalavimas iškėlė Gillette 
produkciją iki augščiausio laipsnio istorijoje

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Naujos 
Geležtes 
žaliame

Gillette 
naujame 

pakelyje

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

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

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

rRAor M
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DARBO STABILIZACIJA

Senatorius James Couzens, iš Detroito, pasakė įdo
mią kalbą Michigano valstijos fabrikantų sąjungos ban- 
kiete. Jisai nurodė į siaučiantį Amerikoje nedarbą, dėl 
kurio kenčia milionai darbininkų ir jų šeimynų, ir pa
reiškė, kad tas nedarbas atsirado per darbdavių kaltę.

Kai biznis eina gerai, tai kiekvienas fabrikantas, 
anot senatoriaus, stengiasi pagamint kaip galint dau
giau prekių ir užverčia jomis rinką. Jeigu žmonės ne
įstengia išpirkti jų prekes grynais pinigais, tai jos esti 
parduodamos jiems ant išmokėjimo. Galų gale, tiek pre
kių žmonės prisiperka, kad nebepajėgia už jas mokėti. 
Ir kas tuomet atsitinka? Tuomet tenka siaurinti gamy
bą, uždarinėt fabrikus, ir atleidinėt darbininkus. Tūks
tančiai žmonių, kurie gyveno uždarbiu, staiga atsidu
ria gatvėje; jų žmonos ir vaikai* paliekti be duonos kąs- 
nio.

Kas kaltas? Kalti darbdaviai, kuriems rūpėjo tik 
padaryti kiek galint daugiau biznio, neatsižvelgiant į 
tai, kokių pasėkų atneš toks jų elgimąsi. Jeigu jiems 
rūpėtų ne tik biznio darymas, bet ir likimas tų žmonių, 
darbininkų, kuriuos jie samdo, tai jie neleistų įvykti 
nedarbui.

Senatorius Couzens savo kalboje Įspėjo fabrikan
tus, kad jeigu jie nepasirūpins užtikrinti pastovų už
darbį darbininkams, tai šitą reikalą bus priversta im
tis tvarkyti valdžia. Anot jo, “valdžia nesikiša į biznį, 
kol pats biznis nepriverčia ją kištis”. Bet kai valdžia 
ims rūpintis bedarbiais, tai ji apkraus mokesniais fab
rikantus, taip kad jie vistiek neišsisuks nuo atsakomy
bės.

Idant valdžiai nereikėtų steigti fondus bedarbiams 
šelpti ir tam reikalui imti specialius mokesnius iš darb
davių, patys darbdaviai, senatoriaus nuomone, privalo 
taip savo įmones vesti, kad darbai eitų nuolatos. Dar
bininkams turi būt ne tik užtikrintos algos, kuriomis 
jie galėtų žmoniškai pragyventi, bet ir uždarbių pasto
vumas.

Reikia pasakyt, kad tais savo pareiškimais Miclii- 
gano senatorius palietė be galo svarbų klausimui, — 
klausimą, kaip išvengti nedarbo. Jisai siūlo, kad patys 
fabrikantai įvestų darbo stabilizaciją (pastovumą). Ši
tame jo pasiūlyme yra reikšmingas pripažinimas, kad 
atsakomybė už nedarbą puola ant darbdavių, ir su tuo 
i eikia sutikti, nes juk darbdaviai, o ne kas kitas, yra 
pramonės šeimininkai.

Bet aiškus dalykas, kad atskiras fabrikantas ne
gali Įvykinti darbo stabilizaciją visoje pramonėje. Jie 
imi visi susitarti. Tečiaus či^kyla kitas keblus klausi
mas: ar yra galimas visų fa^rikčintų susitarimas, kuo
met tarp jų nuolatos eina kompcticija?

Taigi tenka arba pašalinti tarpe jų kompeticiją, — 
kas reikštų pakeitimą visos dabartinės pramonės siste
mos, arba surasti jėgą, kuri yra galingesnė už atskirus 
fabrikantus ir galėtų juos prispirti priimti tam tikrą 
planą darbo stabilizavimui, ši jėga gali būt tiktai val
džia.

KOVA DAR NEPABAIGTA

Jau žinome, kad SLA. Pildomosios Tarybos rinki
muose bolševikų ataka buvo atmušta. Visuotinuose bal
savimuose jie pralaimėjo. Bet kova dar nepabaigta. 
Lygiai už mėnesio laiko nuo šios dienos Chicagoje pra
sidės Susivienijimo seimas. Sulig konstitucija, galuti
nas žodis taip Pildomosios Tarybos išrinkime, kaip ir 
kituose organizacijos reikaluose, priklauso seimui.

•

Bolševikai, be abejonės, varysis prie to, kad seimas 
nepatvirtintų visuotino balsavimo rezultatų. Vieninte
lis būdas atremti juos tai — pasiųsti j seimų dąligiau 
delegatų, negu atsiųs bolševikai. Viską nulems seimo 
daugumos balsas.

Seimo delegatų rinkimai kuopose, jau yra beveik 
ra^baigę. Dabar bus svarbu pasirūpinti, kad išrinktie
ji delegatai j seimą atvyktų. Šitam reikalui kuopos, ap
skričiai ir nariai privalo pašvęsti visas savo pastangas.

Reikia neužmiršti, kad bolševikai nesigailės nei 
darbo, nei pinigo seimo “užkariavimui”. Jie žino, kad 
išleist’ keletą tūkstančių tokiam tikslui butų'pelningas 
“investmentas”. Paėmę j savo rankas Susivienijimą, 
jie pasiimtų šimteriopą atlyginimą. Jų smunkančiai,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.00
Pusei metu ............................. 4.00
Trims mėnesiams -................. 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1-50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......    3c
Savaitei ......   18c
Mėnesiui .............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..............-.............. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1*75
Dviems mėnesiams ....... ...........  1.25
Vienam mėnesiui ..............   -75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

nusususiai, Maskvos penimai partijėlei butų tikras iš
ganymas prisiplakti prie milioninio SLA. iždo.

Taigi užvis svarbiausias dalykas dabar yra pasirū
pinti, kad ateinančiam seime ^butų pakankamai jėgų 
supliekti Kominterno samdytinius.

Apžvalga
“VILNIAUS GOLGOTA”

Sąjunga Vilniui Vaduoti Kau
ne išleido didelę 658 pusi, kny
gą “Vilniaus Golgota”, kurioje 
sudėta iš laikraščių surinkti 
įvairiausi įvykiai iš lietuvių 
gyvenimo Vilniuje tarp 1919 ir 
1928 m. Darbą atliko p. B. 
Šėmis.

Kaipo medžiaga istorijai, la
bai naudingas leidinys.

TIKRI AKYPLĖŠOS

Padavusi. SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimų rezultatus, 
“Laisvė” savo 113 num. šau
kia:

“Susivienijimo nariai dar
bininkai, ar ilgai jus leisite 
fašistams ir socialfašistams 
joti ant jūsų sprando?” 
Nei Vidikas. nei Paukštys, 

kurie šitokius nešvarius kurs
tymus deda į “Laisvę”, nėra 
Susivienijimo nariai,—tai koks 
jų biznis tauzyti apie SLA. rei
kalus ?

Tą faktą, kad didelė daugu
ma SLA. narių balsavo už kan
didatus, priešingus bolševi
kams, Brooklyno komisarų or
ganas nesisarmaltija aiškinti 
“visokiomis suktybėmis”. Ve 
ką jisai rašo:

“Aišku, kad fašistai ir so- 
cialfašistai, turėdami Susi
vienijimo vadovybę savo ran
kose, visokiomis suktybėmis 
sudarė daugiau balsų už slavo 
kandidatus. Jie savo kontro- 
liujamose kuopose balsavo ir 
už tuos narius, kurie neat
ėjo į susirinkimus, ir tokiu 
budu jie. surinko apie pusant
ro tūkstančio balsų daugiau 
už darbininkų kandidatus.” 
Kažin ar SLA. ilgai kęs šito

kius kriminališkus užsipuldinė
jimus iš bolševikų pusės? Juk 
tai puldo organizacijos vardą 
ir demoralizuoja jos narius.

DEL OLŠAUSKO BYLOS

Pasibaigus praloto Olšausko 
bylai Vyriausiam Tribunole, 
“L. žinios” vedamam straips
nyje išreiškė nuomonę, kad 
net garsusis lenkų Macoehas 
esąs tik menkyste prieš nuteis
tąjį Kauno pralotą. Jos rašo:

Macoehas buvo niekam ne
žinomas, tamsus dvasininkas, 
moraliniai supuvęs pakriku
sioje vienuolyno atmosfero
je. Visą jo moralinį ir dva
sinį bagažą sudarė ilgi juodi 
rūbai, po kuriais kvėpavo 
zočloginis degenerato tipas.

Kas kita' buvo pralotas Ol
šauskas.

Jau prieš dvidešimt penkis 
metus jo vardas simbolizavo 
karingąjį klerikalizmą, kuris 
kovodamas su savo priešais 
visas kovos priemones laiko 
etiškomis ir leistinomis. Ol
šauskas nesėdėjo užsidaręs 
vienuolyno celėje, kaip kad 
Macoehas. Priešingai — jis 
veržėsi į visuomenės gyve
nimo viršūnes. Jis “švietė
jas”, jis “katalikų darbinin
kų” vadas, jis aktyvus “kra- 
molos malšintojas”, jis kata
likų veikimo centro narys!

Prieš didįjį karą Olšauskas 
užsipelnijo ištikimo caro re
žimui tarno vardą. Visa, kas 
Lietuvoje buvox pažangaus, 
kas siekė laisvės ir. išsivada
vimo iš carinio jungo, visa 
šalinosi darbais pasižymėju
sio kunigo. Už tai Olšaus
kas turėjo gerų renome pas 
caro okupantus, smaugusius 
Lietuvos laisvės judėjimų. 
“(Itca Konstantina” darbai 
gerai žinomi senesnei Lietu
vos kartai. Bešali įstoti ja 
jau senai įtraukė Olšauską 
visuomenininką ir klerikalą

į juodąją lentą. Savo visuo
meninę karjerą Olšauskas už
baigė karo metu Voroneže, 
kur būdamas jaunimo “švie
tėju”, įvedė mokiniams ka
lėjimo režimą, mėtė juos į 
gatvę ir rusų administracijos 
laiminamas šeimininkavo vi
suomenės įstaigose, lyg sa
vo namuose.

Ne tiktai lietuvių, bet ir 
rusų pažangioji spauda rašė 
apie pf. Olšausko “švietimo 
ir labdarybės” darbus.

Prieš pat rusų revoliuciją 
pra'l. Olšauskas išdūmė iš 
Rusijos. Ir laiku tai padarė.

Nepriklausomoje Lietuvo
je pral. Olšauskas jau nedrį
so eiti į viešą, visuomenės 
gyvenimą. Per daug jo var
das buvo odiozinis. Kartkar
tėmis tik klerikalų visuome
nė pagerbdavo pralotą Ol
šauską už prieškarinius nuo
pelnus, rinkdama jį į “Kata
likų centrą.”

Pirmosios parlamen
tarinės valdžios 

deklaracija
(Pabaiga)

Frakcijų pareiškimai

Buvo nubalsuota, kad frak
cijos pradės savo, pareiškimus 
nuo mažųjų. Pirmoji (buvo len
kų frakcija, kuri “pripažinus 
Lietuvos valstybei suverenus 
teises”, pasįsakė ginsianti len
kų rei kalus.

Žydų frakcija, pasveikinus 
liaują demokratišką, vyriausy
bę, pareiškė pasitikėjimo dek
laracijai.

Socialdemokratai, kurie ne
įėjo į vyriausybę, bet pasiliko 
rezervuotoj opozicijoj, su tei
se kritikuoti vakljžią, bet svar
biame reikaile pasižadėjo pa- 
gelbą, a'Lst. Kairio lupomis be 
kitko pareiškiu:

“Liūtu vos Socialdemokratų 
Partija jau 1896 m. savo pro
gramų pastatė Lietuvai nepri
klausomos demokratingos res
publikos reikalavimą. Jos pra
būtieji 25 metaii buvo nuosa
kios kovos metais už Lietu
vos paliuosavimą iš politinės 
vergijos, už jos sutvarkymą 
tikrai demokratiniais pagrin
dais. Toje kovoje savo priešų 
eilėse mes matėm ne lik despo- 
tinę Rusiją, ne tik grqbuonius 
Prūsų junkerius, bet ir visą 
eilę žmonių iš savo visuome
nės, kurie anais metais greiti 
buvo klupčioti prieš caro so
stą, netolimoj praeity puldinėjo 
Vilhelmo ir Urachų rankos, o 
šiandien jau dedasi vieninte
liais Lietuvos nepriklausomybes 
iškovolojais i<r gynėjais... Jei 
musų džiaugsmo jausmas dėl 
iškovotos .krašto laisvės yra 
bent kiek sudrumstas, tai tik 
dėl jų priežasties. Savo dar
bais Tarybos laikais jie per du 
metu mokėjo po kojų paminti 
liaudies teises ir balagano barš
kalais paversti kilnius demo
kratijos siekimus.

Mes visas pastangas dusime, 
kad Lietuvos konstituciją pilie
tinės musų tcisės-laisvę žodžio, 
susiirinkimų ir spaudos, drau
gijų laisvę, tikėjimo ir strei
kų, asmens, jo buto ir kores
pondencijos neliečiamybę, 
dabotų ne Žvalgybos skyrius, 
kaip ligi šiol yra buvę, bet 
bendra pačios liaudies priežiū
ra*. Musų uždavinys bus padė
ti įgyvendinti demokratinė 
tvarka* kiekvienam musų gy
venimo plyšy.

Musų dienos uždavinys — 
suvesti visą Lietuvą .rytuos ir 
vakaruos vienon vieton. Mes 
eisim prie to tikslo ne gink
lu mojuotV'mi, bet stengsimus, 
sudaryti čki pas mus toki gy
venimą, kuris savaimi, vyliotų 
anos pusės pavergtą liaudį. Ir 
nešim jai ne tautinio keršto 
cha įsius, bet broliško sveikini
mo žodį.”

Valstiečių Liaudininkų frak
cija be kitko pareiškė? “Mes 
reiškiame pilną pasitikėjimą 
dabartiniam iš Steigiamojo Sei
mo išėjusiam Ministerių kabi
netui ir tikime, kad jis dirbs 
ir eis7 tuo keliu, kurį rodys 
vyriausybę sudariusių Steigia
mojo Seimo didžiuma. Bet mes 
taip pat puikiai suprantame, 
kad ministerių kabinetas, su
darytais koalicijos ir darbo pa
grindais, ruošdamas savo dek
laraciją, turėjo atsižvelgti visų 
tų krypsnių ir reikalų, kurič 
Ministerių kabinete atstovauja, 
be to buvo dar priverstas skai
tytis su įvairiomis istorinėmis 
aplinkybėmis. Del to mes ir 
nelaukiame, kad Ministerių ka
bineto deklaracijoj butų viskas 
išreikšta ir pasakyta taip, kaip 
mes tam tikros srovės ir kryp
snio žmonės norėtume ir .bū
tume išreiškę.”

Krikščionių blokas be kitko 
pareiškė: “Musų naujasai Mi

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieka

(Tąsa)
Prie tokių šeimyninių smulk

menų Robertas dar nebuvo, pri
pratęs. Nepakeitęs rankos su 
likerio stikliuku padėties, jis 
tuoj aus 'atsiliepė.

“Na, aišku, mėlynajame. Ką 
čia dar klausti?”

Kai jis atsigręžė, ponios Sluo- 
kos priešais jau nebebuvo. Po
za Meija ją po ranka paėmus 
lydėjo į atviras salės duris. Ro
bertas, savojo stikliuko neiš
gėręs, pastatė jį atgal ant sta
lo. Pastebėjo savo sekretorių. 
Tas stovėjo (tuščių bonkų ir in
dų pilnomis rankomis ir pažas
timis. O šalę jo Arnoldas, di
delis ir tvirtas, laikė virš jo 
galvos aukštai iškėlęs padėklą 
su kepsnio lėkštėmis ir plačio
mis vaisių vazomis. Po keps
nių Ir vaisių baldachino —atėjo 
Robertui ]'galvądr jis nusijuo
kė. Bet tada jį pakvietė ko
mercinės mokyklos vedėjas ir 
“Tarpininko” direktorius Bin
kis. šeimyniškai po ranką pa
ėmęs, žiūrėdamas į sales dury
se dingstančią ponią Sluoką jis 
vedėsi jį per valgomąjį į gelių 
kambarį Tombergų buto kam
pe.

Tiesiog priešais vidurinio 
veidrodžio, po didžiąja paima 
stovėjo ponia' Krėslinienė su 
savo kuprele-dukterimi ir po
nia Škerbelienė. Abi ponios 
visą laiką stebėjo situaciją prie 
stalo. Dabar ponia škerbelie- 
nė pametė žvilgsnį xvienon, ^kir 
ton pusėn ir nusilenkė i ponią 
Krėslinienę.' J

“Matyt, tie jau išbarto už
tvirtinę gerus giminingus san
tykius”.

Ponia Krėslinienė, paprastas 
kaimo, žmogus, nežinojo ką kal
bėti apie kokius nors santy
kius. Vistik jos'akylumas ne
buvo blogesnis už vienos-kitos.

“Nd—toji ponia Sluoka ap
sukri, tai jau senai girdėti. Aš 
nežinau... aš Tombergų vieloje 
ją savo namuose nelaikyčiau.”

Ponia škerbelienė stebėdama 
aštriai pažvelgė kaimynei i 
akis. Ką ji galėjo žinoti. ' Ge
riau iš pradžių atsargiau. Gal
būt tiktai provokuoja.

“Kaip tai? Aš juk nieko 
blogo nemanau., Juk jie ištik- 
rųjų taip artimi giminės. Fri
dai tetulė...”

Ponia Krėslinienė patraukė 
pečiais. Bet pagalvojusi pirma 
paėmė savo kuprelę už rankos.

“Eikš, vaikuti, prisėsk. Tau 
sunku stovėti.”

Ir nutempė mergytę, kuri vi
sai nenorėjo sėdėti, į aną kraš
tą, šule sales durų. Kai ji grį
žo, ponia škerbelienė jau buvo 
apgalvojusi tolimesnę taktiką. 
Mergaitės nebebuvo. Dabar t: i 
buvo galima garsiau kalbėti.

“Apart to, gi Tamstos Toni- 
ja irgi lanko ponios Sluokos 
mokyklą. Jeigu kaip nors —

nisterių kabinetas sustatyt s 
ne visai prisilaikant parlamen
tarinių papročių. Nesilaikyta 
tų papročių dėl gyvenimo są
lygų sunkumo, šiandien ne vie
na by kokia visuomenės dalis 
turi nešti šalies valdjymo naš
tą, bet ji turi kristi lygiai ant 
visų norinčių-^dirbti respubli
kos gerovei srovių ir lygiai vi
si turi nešti atsakomybę už sa
vo daatbus. Tik tas kelias ata- 
Linka musų gyvenamoms sąly
goms. Ir jis buvo pasirink tas.”

šių ištraukų tikslas buvo pa
rodyti, kaip dėlto mokėjo Lie
tuvos įvairios visuomeninės sro- 
v(ė.s susitarti svarbiais valsty
bes gyvenimo reikalais ir kaip 
sklandžiai darbas ėjo, kol kra
štas tapo pastatytas į padėtį, 
kada, anot krikščionių demo
kratų, gyvenimo sąlygų sunku
mai tapo pašalinti ir atsirado 
“norintieji” valstybes valdymą 
pasigrobti.

argi Tamsta jai savo vaiką pa
tikėtum?”

“Plastiką pi mokina gerai, ne
galima žodžio tarti. Dar nėr 
nei pusės motų, kaip toji ma
no mergiščia pradėjo ten vai- 
kščioti, bet aš jau žiuriu— vi
sai kitas elgimasis. Figūra ir 
bendrai... Bet. čia'— akys lyg 
žarijos, ir vis per kaktą. Ir 
visiems dantis rodo. Ir stiklą 
po stiklo! O tfc vyrai — lyg 
muses,- vien aplink ją, vien ap
link ją. Ten noromis-nenoro- 
mis tenka pagalvoti.”

Dabar tai ponia škerbelienė 
buvo užtikrinta.

“Taigi, taigi. Ir aš kaiką 
jau girdėjau. Mano vyrui pa
sakoję pažįstami. Pas vyrus 
jau tas taip yra—vienas kito 
nesigėdi... Restoranuose, 'atski
ruose kabinetuose, ten pa§ ją 
visai kiloki plastika”.

“Tą galima patikėti, bran
gioji, tą pilnai galima patikėti. 
Butų bent pasivaržiusi viešoje 
vietoje. Vestuvių dienoje su 
pačiu jaunuoju vyru... Kiekvie
nas juk ne be akių kaktoje.”

“Ar Tamsta matei, ponia' 
Krėslinienė, kokį veic|ą rodė 
jaunoji ponia? Juokiasi ir kal
basi su tuo dailininku, bet akis 
gręžia į šalį ir skruostai lyg* 
Ugnyje. Vestuvių dienoje —iš- 
tikro puiku!”

“Kaip tai? Na, visviena, kaip 
Tamsta tai vadini. Bet gražu 
tai nėra. Aš Tombergų vietoje 
jau net rytoj atsakyčiau butą”.

“Tombergai... ką gi mes ži- 
nohie, apie patį poną Tomber- 
gą... Tai buvo įtariamai, kaip 
jis bėgiojo ir rūpinosi, kai ji 
po karui parvyko čion iš Ru
sijos. Aš nieko nežinąu ir ne
sakau, bet Amalija tuomet pa
sakojusi musų Onai. Didelėmis 
draugėmis buvo... Kasdien 
skandalas. Ponia Tomberg no
rėjusi net persiskirti. Tiktai 
Treilibs kaip-nors sutaikęs”.

“Aš/ brangioji, prieš karą 
pažinojau net jos vyrų. Turėjo 
tokią krautuvėlę Artilerijos 
gatvėje. Ji tuomet šoko kokia- 
piė ten va riete. Dabar apie tą 
vyrą nieko nesigirdi...”

Ponia škerbelienė nebesu
spėjo atsakyti. Instinktyviai ji 
buvo suėmusi ponios Krėslinie- 
r.ės ranką ir tvirtai ją gniaužė. 
Toji negalėjo suprasti, kas su 
ja pasidarė ir į kur ji žiuri. 
Vistik galop pamatė. Veidro
dyje, kur atsimušė dalis švie
siai apšviestosios sales. Poreles 
ir grupės bevaikštant viena po 
kitos slinko pro šalį. O kai pra
retėjo, prie pat sienos, stačio
mis, arti vienas prie kito, pa
sirodė škerbelis ir ponia Šiuo 
ka. Jis įkaušęs, išdidus, ranko- 
j is mosuodamas ka'ž ką kalbė
jo. Ji žiurėjo akis primerkusi 
— visai taip pat, kaip pirma į 
Robertą. Tasai pat veidas, toji 
pat viliojanti šypsena...

Poniai Krėslinienei net ran

ka ėmė skaudėti. Bet tada kai
mynė staiga atsileido. Atsitie- r

sė, lyg per žemą patalpą išėju
si. Pastorius Treilibs pasirodė 
arti tų dviejų. Škerbelis nuėjo 
su Mandeliu. Staiga suaidėjo 
fortepianas. Poreles salėje pra
dėjo suktis.

Ponia Škerbelienė giliai at
gavo kvapą. Bet jos balsas 
skambėjo dusliai, lyg požemy.

“Eisime, poniui, čia jaučia
mas skerputis...”

Bet toli jos nenuėjo. Ponia 
Sprukstinienė ėjo su aavo 
dviem dukterim. Laše buvo 
skautės, Vaida — lapės rūbuo
se. Mergšės dar nebuvo pasi
sveikinę — davė rankas ir top
telėjo.

Ponia škerbelienė negalėjo 
nurimti.

“Čia skersputis. Eisime, po- 
ipos...” •’

Ponia K/ėslinienė norėjo eiti, 
bet pastebėjo savo luošą duk
relę ant kėdės prie stalo. Ponia 
Sprukstinienė pastebėjo raukš
lę jos veide ir pašnibždomis 
ką tai pasakė savo Vaidai. Už 
rankos paėmusi nusivedė ją 
prie ponios Krėslinienės mer
gytės.

“Eikite abidvi pasivaikščioti. 
Imk, Vaidut, ją po rankai. Jai 
sunku.”

Vaida paėmė ją po rankai ir 
nusivedė toliu. Atloše galvą ir 
išdykusiai nusišypsojo motinai. 
Toji palydėjo ją žvilgsniu, vi
sa žibėdama laime. Jos ketu- 
riolikos metų Vaida visa galva 
(tidesnū už ponios Krėslinienės 
mergytę. Prieš kuprelę ji toki 
liekni ir grakšti. Ponia Krėsli
nienė gerai pajuto ši džiaugs
mą ir suprato jo priežastį — 
pati už tą supyko dar labiau.

Visos keturios įėjo salėn. 
Tuojaus priešais jas pasirodė 
Sudrabo žentas, pramonės de
partamento vice-direk torius
Kluga'. Pakviesdamas šokti nu
silenkė Lasei. Toji užkaito, pa
mačiusi elegantišką kavalierių. 
Abu skriste nuskrido.

(Bus daugiau)

STAIGIOS PERMAINOS 
PAVASARIO ORO 

padaro si puiku sezoną labai pavo
jingų. Sukietėję viduriai tada ypač 
nenageidaujami, todėl imk 

TRINĖRIO KARTAUS VYNO 
reguliariai po truputį ir laikyk savo 
vidurius geriausioj tvarkoj. “Ix>s 
Angeles, Cal., Aprii 3. — Trinerio 
išartus Vynhs ąra geras pilvui pa
vasario menesiuose. Aš rekomenduo
ju ji visiems savo draugams. Luigi 
Marcucci.” — Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, 111.

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

kite sau KADIO tik iš lietuviu 
ELEKTROS ir Radio inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno, 
bet dcl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražinusios 
BCĄ Radiolos — Radio ir Pliono- 
graphas — ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio su Gramafonais — visus 
parduodame net už. pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATVVATER KENT — PHILCO 
BRUNSVVICK — HOWARD 
SPARTON — FADA —

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

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

'lai yra teisintas ir sąžiningą' 
pasiulvinas.
Krautuvė atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

3856 Archer Avenue 
prie Rockwell St.

Pilone Lafayctte 6195 
CHICAGO, ILL.t------ ,------- . __4

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE
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BUDAV0JAME
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<------------- /

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

padarom.

Drillings Auto 
Rody 

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

(spėjimas nuo seno Europos kailininko
Kam laukti iki jūsų kailinius sues kandys? Kuo
met už visai fnažus kaštus, tik 3c i diena, mes 
apsaugosime jūsų kailinius musų moderniškuose 
muituose, pilnai apsaugotuose nuo ugnies, kan- 
dži»’ ir vagiu.
Mes užsiimame vien tik kailiais per pastaruosius 
24 metus, specializuodąmies remodeliavimu ir tai
symu už labai žemas kainas.
Mes užlaikome pilna pasirinkimą jau pasiutu kai
linių ir antkaklių. Ateikite ir susipažinkite su mu
mis. Pamatykite im\sų dirbtuve ir gražius mode
lius. Mes mielai jums viską parodysime be jo
kios pareigos iš jūsų pusės.

Jūsų senas kailininkasD. ADLERBLUM
ĮSTEIGTA 19(16

6510 SOUTH HALSTED STREET 
TELEP1I0NE NOBMAL 5150
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Roseland
Golden Sfrtr beisbolo jauktas 
los su Brighton Parko vyčiais

Nedėlioj, gegužės 18 d., 3 
vai. po pietų, Golden Star kliu-

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DAĖOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipacijų ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariama 
būdų, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
diki ar vaikų kuosmagiausi.-Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrų Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Probišenai siaunčia
^Prižadus pildo

• I

Prdbišenai Clucagojc siau
čia išsijuosę. Į trumpų laika 
ipadaryla 50 kratų, suimta 200 
žmonių, uždaryta (indžionkšė- 
nai išimta) keturios didelės ka
vinės ir kokie šeši “soft drinks” 
padoriai.

Maxwell strytį kynija
Apie U knaitų padaryta Max- 

well vlistiri'kte. 'Idaupelyje vietų 
konifisk uola što-
fas ir kiti produktai, taipjau 
neaplenkta groseruės, kurios 
pardavinėja “mąlt-hops” ir ki
lus produktus.

Pasirodo, jogei probišenai 
iš tikrųjų veikia “pilna vaga”, 
pildydami savo prižadus, “sau
sindami” miestų. \ ,

Teko sužinoti, jogei keletas 
iš lietuvių pateko ant prob-iše- 
nų meškers, ir esą jiems ne
jauku po sausųjų jungu gy
venti.

Lietuviai turėtų apsisaugoti 
svečių. Probišenai (lab.;r siun- 
tinėjantys “svečius” i biznia
vus vielas žvejoti “slapiųjų” 
aukų. Taigi ireikėilų prisidabo
ti nepažįstamų kostumerių.

X.

bo jaukias los beisbolų su 
Brighton Pai'ko vyčiais. •Juosi
mas įvyks paprastoj vietoj, — 
9’541) ir Michigan avė.

Keiisingtoži
Susirinkimas.

Gegužes 9 d. įvyko Kimbu ir 
Draugijų Susivienijimo si. trin
kimas. Narių atsiKnkė daug. 
Pirmininkas, atidaręs susirin
kimų, paaiškino,, kad šis susi
rinkimas sušauktas atvirutė
mis, liksiu apkalbėti draugijas 
Švento Juozapo reik lius ir iš
dalinti išvažiavimo laimėjimo 
bilietus. Pakviesta susivieniji
mo sekretorius išduoti rapor
tų iš susivienijimo stovio.. Ji
sai išdavė rašttršką. raportų, pa- 
žymūdamas susivienijimo finan
sini ir nariu stovi. Išklausyta 
ir švento Juozapo Draugijos 
komisijos raportas. Raportas 
išdisku'suota ir apsvarstyta vi
sapusiškai. Susirinkimas nuta
rė, priimti Švento Juozapo Drau
gijos msirius i (Susivienijimą.

Du nariai serga: “A. Nainys, 
310 Iv. 14 SI., Chicago Heighls, 
ir J. Ūselis, 311 Kensimgton 
Avė. Susivienijimas aprūpina 
juos lankytojais. Bet kuriems 
taikąs pavelija, tai galite na- 
rkiii ir pašalinai aplankyt šiuos 
du ligonius.

Išvažiavimas (su dovano
mis) įvyks liepos 27 d., Wikl- 
\voo(l miške. Komisija pusėti
nai darbuojasi išvažiavimui. 
Jau daug knygučių išdalijo na-

Phoųe Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockivell St., 
CHICAGO, ILL.

riams. Kurie dar negavote, tai 
reikalaukite iš komisijos narių.

Užėjus blogam laikui, !kai- 
kurie nariai duoda save su
spenduoti. Jokie nariai, susir
gę negali gaut pašalpos. Rei
kia l:ul visada atsargiems, tai 
yra nesiduok save suspenduot.

Kurie dar nepriklausote prie 
susivienijimo, lai yra gera pro
ga priskašyt. Jo susirinkimai 
įvyksta kiekvienų menesį sve
tainėje ,311 Kensimgton A ve. 
Priimama vyrai, moterys ir 
merginos nuo 16 iki 45 įme
tu amžiaus, be skirtumo pažiu
rti. Iš abejojančiu kandidatų 
neių reikalaujam'.! gimimo me
tu ikų. Tad nepamirškite atsi
nešti gimimo metrikas.

Susirinkimas buvo ramus, 
visi klausimai svarstyta rim
tai. 

iKoresponden tas.

CHICAGOS ŽINIOS
Miesteliai prie L’hica- 

gos auga'
Šių melų cenzus rodo, kad 

ncku: ie miesteliai, esantys ar
ti Chieaigos, per 10 motų pa
didėjo po du-tris kartus gy
veninių skaičiumi. Pavyzdžiui, 
Willmctte miestelis 1920 m. tu
rėjo gyventojų 7,814, o 1930 
m. — 15,179; Park Ridge 19^0 
m. — 3,383 gyventojų^ o 1930 
•m. — 9,792; Niles €en)er 1920 
meteis — 763 gyventojų, o 
1930 m. — 4,986;^ Downers 
(Irove 1920 m. — ^,513 gy
ventojų, o 1930 metais -y- 8,- 
971.

ca

Kapitonas
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOt'ERU
NUŽIŪRINT KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciali iškeli ;vy<lo ligus, pilvo, plaučiu, inkstų ir ptislSs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mu s nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel] metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d.
4200 West 2G St., kampas Keeler Avė-, Te). Crawford 5573^^

... . . ■ =..  1 =3\
Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti

savo namą?
Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šalygatvib, arba mes galime parūpinti 

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

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO
14th Street & Wėstern Avė.

fr h

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Tur 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Clasš Health institute
* i -1 • . I + 1 £<

65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CH1CAG0J
Sis pastebėtinas mineralinis girdy
mas, kuris išima kūno nuoduą su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vietA Chicagoje.

Duoda prirodytas paptebėtjnąs pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neyritis, Sciatica, šalčiu, 
Inkstu ir Viduriu Pakrikiihų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, RED^tl- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.WISSIG,

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

cementą dėl beismento ' 
plasterj ir kalkes dėl* 
visą darbą. /

eoaaetnaaMMOM

PLATINIMAS ASHLAND AVENUE VERČIA MUS
PERSIBUDAVOTI

EE

DIDELIS SUTAUPIMAS DEL MOTERŲKAINOS NUKAPOTOS ANT VYRŲ DRABUŽIŲ

TOPKAUTAI

KAINOS NUPUOLĖ ANT VAIKŲ SIUTŲ!Nepaprasta

2 Kelnių Hi-School Siutai

PRANEŠKIT SAVO
12”ŽIEMINIAI OVERKAUTAI

ŠIAS VERTENYBES
NUPIGINTIVAIKŲ DRABUŽIAI — NEPAPRASTAI

I

i 29.50

Dvi grupės vėliausiu modelių pavasari
nių kauti; 
išmosi

Štai vra 
ti suitai 
liaus ir 
dėvintys
garantuoti 
nu.
$30.00.

19^

vimas
SIUTAI

Vienos ar dviejų eilių 
modeliai, 
pasiuvimas, 
šia proga

rankomis siu
vai iausio sty- 
ipąlvų. Ilgai 

audeklai — 
grynu vil- 

Parsidavinėjo iki

Puikiausias 
Didžiau- 

nusipirkti 
du ar tris siutus už 
tikrą bargeną. Pir
miau parsidavinėjo iki 
$35.00.

Štai yra proga pirkti 
grynų vilnų topkau- 
tus, kuriuos galėsite 
dėvėti ši pavasari, 
ateinanti rudeni ir ki
tą pavasarį. Visi yra 
naujausių stylių. Pil
nai pritinkantys. Pir
miau parsidavinėjo iki 
$24.50. 
vertė už

Šio i grupėj. yra uit ra 
prašmatnus topkautai 
puikiausių camel hairs, 
ilgai laikančių worseV 
eds — grynų vilnų — 
kletkuota apačia. Vie
nos ar dviejų 
modeliai 
siūti.
ta kaina. Pirmiau 
parsidavinėjo po $35.

eilių 
rankomis

Labai nukapo-
kaina.

ATDARA 
ŠĮVAKAR IR

SUBATOS
VAKARE
IKI 9:30

Ateikite Anksti 
Bukte ligai!

VISOS NAUJOS 
1930 PAVASARIO

PREKES

PLATINIMAS ASHLAND AVENUE VERČIA MUS
PERSIBUDAVOTI

NAUJI PAVASARINIAI KAUTAI

garantuoto gero devė- MSB 
Dabar yra laikas pirkti kautą 
ialiai išeigai. Kainos neęapras- BB

tai žemos. Visokio didumo. Pirmiau tt *ffįįr
pasidavinfejo po $29.50 ir $39.50.

Vertes iki $39.50

Reefėr Topkautai85

DRAUGAMS APIE

MES GALIME

95SS

y Grynų vilr.^_ dviejų kelinių siu
tai, tinkami dėvėti high school 
ar išeigai Stiprių audeklų. 
Vertės ikL $15.

Siutai, kurie 
parsidavinėjo 
ir $45, 
siūti, 
gražiu
rantuotas geras 
ijmasi 
vertė už šią nukapotą 
kaina tiktai

Reguliarus $10 siutai, dvejos 
trumpos kelines, visi modeliai, 
vėliausi pattemai. Geras de- 
v ė j i i p a s i s garantuotas.

8C
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Garan- 
Plynos 
Spcci-

G. G. G. ŠU TAI
Geriausiai žinomos iš- 
dirbvstės’V-- garsus G. 
G. G. Siutai, kurie pir- 
miau parsidavinėjo iki|g 
$65. Gražiausi ųat-^8 
temai ir audeklai — 
kuriuos dėvi tik gerai 
pasirėdė žmonės — 
Neužmirškite G. G. G. 
siutu už sensacingai 
žema kainą. w

PALM BEACH SIUTAI
Tikrai tokie. Visi turi 
leibelį. TinkamiaUši kar
štam orui.

pirmiau 
po $40 

Madingai pa- 
Daug naujų 

Ga- 
devė- 

Milžiniška

Tiems žmonėms, kurie 
nori geriausiu ranko
mis pasiutų siutų, štai 
vra proga pasirinkti 
iš geriausių importuo
tu ir 
Siutai 
$50.

štai vra kautai, kurie 
pirmiau parsidavinėjo 
po $25. Pasirinkit sau 
iš didelio rinkinio mel
svų ar spalvuotu. Chi- 
chillas ir. gražios apa
čios — puikiai pasiūti.

šioj grupėj jus rasi
te puikiausius audek
lus, kaip Fleeęes, pui
kiai padarytus Boucles 
ir Waterloo Chinchil- 
als. Pirmiau parsida
vinėjo po $35. Garan
tuoti, kad tarnaus 
daugelį metų.

Didumo 2 iki 8. Vertė;; 
iki $5.
Nepraleiskite šios progos 
gražiai, parėdyti savo vai
ku už šią pastebėtinai že
mą kainą.

Štai yra grynų vilnų siutai dėl 
high s'chool vaiko. Paskučiausio 
styltaus ir audeklu. Grynų vilnų. 
Visi turi dvejas ilgas kelines. Pa
siūti kaip pritinka vaikui. Parsi
davinėjo iki $18 ir $22.50.

vietos audeklu, 
parsidavinėjo iki 11'"

ŽEMIAUSIOS KAI
NOS ANT VYRŲ 

KELNIŲ
Reguliarėš $3 ir $3.50 
kelnės. Garantuotas 
100 tarnavimas

Pririnktos 
Grvnų 
molino 
lės.

kelinės.
vilnų, taipgi

serge, $5 ver-

PRIRINKTI 
KIEKVIENAM 
MUSŲ VYRŲ, 

MOTERŲ IR VAIKŲ 
DRABUŽIUS

Milwaukee Ashland Avenues.
Chicagos Didžiausia Uptovvn Drabužių Sankrova

Skalbimų Sutaupimai
VYRŲ MARŠKINIAI
Garsus “No - Fade” 
marškiniai. Reguliarūs * ® ®
$2 kainos. Visų spal- w 
viL patternų.
ATLETINIAI UNION 

SIUTAI
Nainsook-pilno sukir- 
pimo, 75c vertes

BOVELN1NĖS 
KOJINĖS

Visur parsidavinėja po 
15c už porą, 
tuoti dydžiai, 
ar spalvuotos, 
liai po

Išimtinos nepaprastos vertes. 
Grvnų vilnų, dviejų trumpų ke
linių. puikiausiai pasiūti, gra
žaus styliaus. Pirmiau parsida
vinėjo iki $18.9’5

— Apsirypinkit Jais 
ATLETINĖS KELNAI 
TĖS ir MARŠKINIAI 
Puikiausios kokybes. 
—pilno sukirpimo, 75c 
vėstės -v kiekviena 

VYRŲ KAKLA
RAIŠČIAI

Reguliarus $1 kakla
raiščiai. Šilkiniai ir 
rayon. Nauji patter- 
nai, įvairios Spalvos 
Darbinga,! Marškiniai 
Pilno ilidumo, mčlino 
ehambray ar juodo sa
tino. Reguliarčs $1.25 
vertės

39C

33C
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Tarp Ghicagos
keliaujama kokiu nors tikslu 
— ar tai atostogoms, arba pa- 
ž stamus atlankyti. O mos va-

IŠ pietų Illinojaus
Tolimon kelionėn paprastai

ži/vome ir visk; s, bile tik va
žiuojame.

Kelyje nusprendėme pasiek
ti Zsiglerį. Taip ir padarėme, 
ir per vienuolika valandų iš- 

. riif. avome nužiūrėtą distanciją.

Gan kietai spaudėme gazą, 
musų “Vilisnaitukas” (Willys 
Knight) plerpė kaip aeropla- 
ig-’is, 5<i ratai sukėsi n ('■paste
biu m u ^reilumu. Bet Zeiglerj 
pasiekėme tik valandą vėliau, 
ne kad tikėjomės.

ŠTAI TIKRA
VERTENYBE

3 Šmotų Lovos Įrengimas

$14.98
Štai pilnas autfitas už kainą, kurią jus pa
prastai mokėtumet vien tik už geležinę lovą. 
Riešutu baigta pilno didumo lova, pilnai su 
suktą sprendžinų springsais ir 50 svarų bo- 
velniniu matrasu, apmuštu storu ir tvirtu 
audeklu. Tai yra pastebėtina vertė.

PETER BARSKIS
FURNITURE HOUSE

1718-50 West 17111 SI.
I’hone Yards 5069

Pietuose oras, jei palyginti 
su Ghica.ga, daug šiltesnis. Iš 
namu, C'hicagoje, iš važiavome 
žieminiais plošviais apsivilkę, 
o pasiekę “pietų šalį”, Ir vien
marškiniai jautėmės, kad per 
šilta. ”

Chicagojc siaučia nedarbas. 
Bet mainieriai pergyvena dar 
sunkesnius laikus, ir tik ačiū 
jų Ihiznieriams (bučeriams) kai 
kuriems mainieriams šiandie 
nereikia badauti. Žinoma, ne vi
si gyvena iš bučerių malonės,

nes yra mainierių kurie turi 
susitauipinę juodai dienai.

Kai kurie singeliai (pavie
ni:/) priklauso nuo šeiminin
kių, ir taip, paprastai sakant, 
jos juos Šeria ir girdo, kol 
pasitaiso laikai. O kai singe- 

j liai ^pracledą dirbti, tai tuo- 
/met jie atsiskaito su šeiminin- 
| komis,

Zeiglcry mainos j^u ilgoką 
laiką nedirba. Ir . pasekmės 
liūdnos. Miestas apmiręs arba 
‘dead” — kaip angliakasiai sa
ko. Prekyba beveik visai su
stojusi. Krautuves tuščios, iš
daužytais langais, o kai kur 
net ir sudegusios. Namų gy
venti kuone kiekviename blo
ke yra tuščių ■— užkabintomis 
lentomis “for sale” arba už
kaltais langais. Matysi ir su
degusių trobesių. Vietos gy
ventojai kalba, kad kai kurie 
trobesiai tyčia padegami, idant 
gauti apd raudą. O gavę ap- 
d raudą, tų trobesių savininkai 
dumia jau j Chicaga arba j 
kitus miestus.

Tokia pst padėtis galima pa
stebėti ir iBentone, ir neku- 
riuose kituose miesteliuose; ne 
geresnė padėtis Johnston City. 
Tik Koyaltone mainos dirbti pil-j

————------- 7-------------------------
ną laiką, taigi čia suvažiuoja 
mainierių darbo ieškoti iš apie- 
Jinkės miestelių.

Rpyalton /mažas miestelis. 
Yra viena gazolino stotis ir s - 
vininkrs jos lietuvis; vienas 
pulruimis ir lcuč?rne taipjau 
p: Įklauso lietuviui.

J. Bložis.

lingu pagelbos senelių buvo 1,248. 
Vieniems užteko pašaukti pagelbon 
jų gimines ar draugus, bet daugelis 
senelių buvo “pabėgėliai”, kurie pa
sišalino iš namu, kadangi jie nujau
tė, kati jie darosi sunki našta ju 
vaikams, o kiti pabėgę nuo savo

barningu šeimini! ieškoti ramumr 
svetur, kurio jie nerado savo na 
muosę.

Iš kiekvienu keturių žmonių, ku 
riems suteikta pagelbos, trys būvi 
baltieji amerikiečiai. o ketvirtas su 
darė visas kitas tautybes ir rašės.

Ingersoll Yankee yra labiau* 
eini pagarsėjęs ir populiaris- 
kiausias laikrodis pasauly. 

^Virš 80,000,000 žmonių ne
šiojosi Ingersolls nuo pat 
Ingersoll laikrodėlių padary
mo, 40 metų atgal. Ieškokit 
vardo, INGERSOLL to laik
rodžio ciferblate, kurį pirk
sit. Tai Jūsų apsaugojimas.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai
MITE — Dailiai mažas wrist - watch, 

$5.00 Radiolite* $5.50
WRIST—Ingersoll’s žemiausios kainos

wri8t-watcl), $3.50 Radiolite* $4.00 
JUNIOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00 
♦Iliuminuoti rodykliai ir skaitlinės

INGERSOLL «
HATCH CO., Ine.

NaioYork • Chlcago • SanFrancitco • Montreal

Travelers’ Aid Sodely 
suteikė pageibą 85,- 

217 žmonių
Chicago Travelers’ Aid Society 

pereitais, 1929. metais suteikė pu- 
gelbos 85,217 žmonių. Kaštavo ta 
pagelba po 75c už kiekvžąm žmogų.

Platus draugijos raportas, kurt iš
davė Mrs. Edward 1. Cudahy, pirmi
ninkė patarngyimo komiteto, meti
niame draugijos susirinkime, parodo 
kad draugija pristatė 12,718 immi- 
grantų i jų kelionės vietą, prižiūrė
jo pabėgusius vaikus, protiniai ir fi
ziniai nesveikus, nevedusias motinas, 
senelius, vienus keliaujančius vaikus 
ir visus, kuriems buvo reikalinga 
šiokia-tokia pagelba.

Iš 85,217 žmonių.' kuriems su
teikta pagelbos, 3,328 buvo vaikai, 
kurie vieni, be palydovų, keliavo. 
329 vaikai ir mergaitės buvo pabėgę, 
kurių dauguma liko sugrąžinta jų 
tėvams. 2,365 jaunuoliams, 16-21 
m. amžiaus suteikta patarimai ir ap
sauga.

Protinių susirgimų buvo 121; fizi
nių susirgimų buvo 1,658. Dauguma 
tų susirgimų ištiko kelionėje ir rei
kalavo didesnės pagelbos, negu buvo 
galima ant vietos suteikti. Reika-

VYRAI IR MOTERYS
Gražiai Apsirengę
Mes siuvam siutus ir kautus vyrams: 
puikiai, stipriai, iš geriausio ir naujau
sio materiolo pigiomis kainomis. Taipgi 
parduodam vyrams gatavai pasiutus rū
bus pigiai.

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

Taipgi valome, prosiname ir taisome
F. MICKAS visokius rubus greitai ir atsakančiai. 
Malonėkite atsilankyti pas mus, tikriname, kad busite 
užganėdinti musų patarnavimu.

Bukit

F. MICKAS
4146 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9832

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

§

Halstsd Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

KELIONES
Į EUROPA

MUSŲ Užsienio Kelionių Departamen
tas pasiūlo keliautojams didelj pasi

rinkimą laivų ir išplaukimo laiko. Jus gali
te būti tikri, kad šis bankas priruoš jums 
visas smulkmenas dėl laivakorčių, rezerva
cijų, Kelionės
apsaugojimui jūsų pinigų kelionėje, pasų, 
vizų patogiai ir smagiai kelionei.

čekių (Traveler’s Checks)

Central^S^Bank
ATRUST COMPANY 

lllOVfest 35* Street 
A State Bank • • • • AClearingHouscBank

!IOJIENU

ChernausKo Darže

KOMITETAS
Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puiki proga 

senymui suėjus pafilozofuoti.

Chicagos Lietuvių Šurum-Burm arti -

ČIA BUS RISTYNĖS, KUMŠTYNĖS, ŽAISMĖS, 
JUOKAI, MUZIKA, ŠOKIAI ir UŽKANDŽIAI.

Viskas tas bus

“NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8, 1930 
Chernausko Darže.

Lauksime Jūsų

Kas metas “Naujienų” piknikuose dalyvauja nuo 6,000 iki 8,000 lietuviš
kos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies tautiniai istorinė 
šventė, i kurios apvaikščiojimą suplaukia tūkstantinės minios vienos 
tautos žmonių. Taip, “Naujienų” piknikas, tai yra milžiniška sueiga vienų 
su kitais, kad galėjus bendrai pasilinksminti, maloniai laikų praleisti, 
draugiškai pasišnekučiuoti ir apie praeities ir dabarties laikus - mintimis 
pasidalinti.

BIRŽELIO 
(JUNE) 

8.1930



Ponios susirado darbą

Lietuves Akušerės

—

MRS. ANELIA K. JAIJUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vjetoj 
6109 South Albany Avenue

Penktadienis, geg. 16, 1930

Didžiulis gaisras

Lietuvių Radio Programai

nuo

MYKOLAS ŠLIAKIS

visoj Chicagoj 
K žinomas; •biznio- 
A. a. buvo malo- 
švelnaus budo ir

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

visos
kuriuos pa-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pats iš savęs kilęs gaisras 
(spontanous coniibustion) pada

vams elevatorius ir 200,000 bu
šelių 'kviečių. Gaisras kilo va
dinamame Goose Island. Dau
giau, kaip 5 valandas ugnia
gesiai turėjo kovoti su mažo
mis ugnelėmis, kiid įgalėjus pri
siartinti prie didžiojo (rObėi- 
šio. Gaisrus gesinti suvažiavo 
65 ugniagesių trekų ir du ug
niagesių laivai. Apie 20,000 
žmonių susirinko žiūrėti gaisro, 
ir policija turėjo ne mažai dar
bo, kad palaikyti žiūrėtojus p&‘- 
kankarrtai toli nuo pavojaus vie
tos.

Gaisras kilo iš ekspliozijos, 
kuri ištiko 5:30 vai. po pietų 
septynių aukščių trobesy, žino
mam kaip Minnesotos eleva
torius. Elevatorius priklausė 
Roscnbaumo javų korporacijai. 
Tas trobčsis buvo adresu 
Hooker St., tuoj į pietus 
North avenue. Kalbamas 
va torius yra vienas iš 
grupės elevatorių, 
statė 1889 metais
Armour, Armouro kompanijos 
biznio uždėjėjas.

Gaisras kurį laiką grūmojo 
persimesti į kitus elevatorius, 
o taipgi grūmojo pavojum di
delei aliejaus tankai, kuri pri
klauso Midland Oil kompani- 

• jai. Bet ugniatgesiai įveikė liep
snas ir neleido joms išsipla
tinti.

Permainos Bridwell 
kalėjime

Patekusieji i Brideyvell 
lėjįmą iki šiol turėdavo 
dirbti uždėtas pinigines baus-

ati-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 15 dienų, 4:30 valan
dų po pietų, 1930 m., sulaukės 
47 metu amžiaus, gimęs Ma- 
riampolės parapijos ir apskr., 
Tarpučiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 30 metu. Paliko dide
liame nuliudime moterį Agr 
niešką po tėvais Kališniskaitė, 
sunu Vytautų, dukterį Ben’ovoi- 
tę, tris seseris — Petronėle 
Sviderskienę, Elzbieta Jasins
kienė ir Zuzana Bukšniene, o 
Lietuvoj motina Agnieška, bro
li Vincentų. Kūnus pašarvotas 
randasi 3459 W. 60 Place.

Laidotuvės ivyks panedėly, 
gegužės 19 dienų, 2 vai. po 
pietų iš namu bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mykolo Šliakio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvihčiami da
lyvauti laidotuvėse ir> suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

. Nuliude liekame,
Moteris, Vaikai, Seserys 
ir Gimines.

— —------------------- 1 — ■ ■

mes, gaudami po 50 centų die
nai. Jei, pavyzdžiui, bausmė bu- teito 

j davo $50, tai lėkdavo dirbti 
100 dienų.

Ateity . nubaustųjų darbas 
per ({ieną skaitysis vertas $-• 
taigi kalinis, kuriam .uždėta 

Lūs $50 pabauda, atidirbs ją j 
25 dienas, Pižuot dirbęs 100 
dienų. Teisėjai, sakoma, ateity 
ketinantys skinti nuteistiesiems 
BrideAvell’iui didesnes pinigines 
bausmes.

1c su Nod'lh\vc.stern univefsi- 
i medicinos fia.knltetu. (Ii 

(’jiiTartinis Wesley Memorial 
ligoninės Irobėsis, kuris ran
dasi prie Dearborn ir 25 gat
vių, busiąs parduotas. Tas tro- 
l.vsis yra jau senas. Vėliausia 
pasiūlytas prie liigoninės prie
das yra 25 metų.

ger, žinomas Švedijoj kaip 
“degtukų karalius” — kontro
liuojąs degtukų pramonę Šve
dijoj.

Nauja didelė ligoninė 
Chicagai.

Paskelbta planai naujai VVes- 
ley Memorial ligoninei stalyti 
prie Chicago avenue/ ir Faię- 
lanks court. Ligoninė busianti 
su 6(M> lovų. Jos pastatymas ir 
įrengimas kaštuosiąs apie $5,- 
000,000. Ligonine busianti ope
ruojama artimiausiame kontak-

Kai kurios Chiciaigo Women’« 
Club narės- pradėjo organizuo
tis vajuj, !kad palaikyti prohi- 
liic'jos įstatymą Įgalioje. Jos 
sakosi, kad svarbiausioji jų 
kombinuotos (Urbo dalis bu 
siunti “auklėti” publikų—teik 
Ii jai faktus, kurie statytų ge
roj šviesoj prohilbicijos įsta
tymo veikmę.

RADIO KRAUTUVE
is 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. BUDRIK
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St 
TEL. BOULEVARD 4705

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražia dresiuke pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

MORTA JANKAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gegužės 13 dienų, 7:05 valan
dų, 1930 m., sulaukus 63 metu 
amžiaus, gimus Radviliškio pa
rapijoj, Pušiniškių kaime, Šiau
lių apskr. Amerikoj išgyveno 
19 mtų. Paliko dideliame nu
liudime dvi dukteris — Elzbie
ta ir Veronikų ir tris sūnūs — 
Kastantinų, Juozapų ir Antanų 
ir 1 seserį Viličkienę; Lietuvoj 
— sūnų Stanislovų ir dukterį 
Marcele Kleivienę ir dvi sese
ris — Jadvigų ir Paulinų. Kū
nas pašarvotas randasi G31 W. 
16 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužės 17 diena. 8 vai. ryte iš 
namu i Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčių, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Mortos Jankaus
kienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Akių Gydytojai A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

______________I

Matčkių” karalius
Chicagoj

atlankė Ivar Kreti-

Specialistus gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atsllan- 
kyktt pas mano. Mano pilnas i9egzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga Ir Jei aft apM- 
inisiu jus gydyti, sveikatą jums sugryg. Ei
kit pus tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Sjiecialė 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

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.

Ofluo Telefoną* Virginl« 003fl 
Bes. Tel. Van Buren

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 31. !>yto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir
8 ‘ - - - ■ -- -IkJ 8 vakaro. Nedaliom uuo JO iki 12 aą. Namu ofisai North Blde 

3413 Franklin Blvd.
Valando* 8:80 iki 9:80 vakaro

(110-

20

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pi et
Telefonas Canal 0464

Tel. Lafaybtte 7189
Studebaker ir 

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

Phone
Hemlock 9252

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

Graborlai

Undcrtaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

JUOZAPAS BLAZIS
I

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 14 dienų, 10:40 valan
dų ryte, 1930 m., sulaukės 45 
metu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Batakių parap., Liaud- 
giniu kaime. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Agotų, 
po tėvais Stirdaitė, sūnų Juo
zapų, marčių Marijonų, dukterį 
Petronėle, žentų John Manion, 
seseri Marijonų, švogerį Juo
zapa Mecelis ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Agota ir švogerį 
Steponų Vėdra. Kūnas pašar
votas randasi 1213 S. 51 Avė., 
Cicero.

Laidotuvės įtyks 
gegužės 17 d., 8 vai. ryte iš 
namu bus nulydėtas i šv. An
tano parapijos bažnyčia, o iš 
ten i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Blažio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų,

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, 
Duktė, žentas, Sesuo, 
švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

gulu tino ISegzamlnavimo—kas jum*

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki

yra

st.

1 poOfiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas Budėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apb jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, 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-------

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 pi et
Phone Lafayette 0098

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedčliomis ir šventad. 10—12 dienų (

Advokatai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
>_> Egzaminuoju Akis
| Pritaikau Akinius 

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

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

4740 Dorchestcr Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

• ----- o-----

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

i Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarų, išskyrus ketvergę.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Gydytojai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

——-0-------

----- o-----
Dr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
4712 South Ashland

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8

Rezidence Phone Hemlock 
-------O------

vakaro.
7691

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So, L.a Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
sia. Reikalu riieldžiu atsišaukti, d 
mano darbu busite užganėdinti.

Tol. 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.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

subatoj,

1646 ' W. 46th St.

1327 So. 49th

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

Telefonas 
Cicero -3724

Telefonas
Boulevard 5203

k

PETRAS SUDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 13 dienų, 9:10 valan
dų ryte, 1930 m., sulaukęs 43 
metu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainuto parap., Lazdy- 
nėnų kaime. Amerikoj išgyve
no 22 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Teklę, po 
tėvais šedaitė, du sunu — Jo
ną, 14 m. ir Albinų, 10 <n., 
švogerį Kavolį Sėdi ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4447 
S. Kaiifiekl Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 17 dienų, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į Nekal
to Prasidėjimo P. Šv. parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Sudžius gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-* 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, švogeris 
ir Gimines.

. MIRTIES PAMINĖJIMAS
PRANCIČKUS STASULIS

Staigi, netikėta i’r pas
laptingi mirtis ištiko ge
gužės 16 d.h 1929. Ve
lionis buvo dar jaunas, 
vos 48 metu amžiaus te
sulaukus. Buvo kavaliė- 
lierius ir 
plaJi: 
rius. 
na»»8, 
Jcdql turėjo plačių pažin
tį ir dv.*\ drųugų visose 
lietuvių kolonijose.

Metinėms sukaktuvėms 
jo mirties atėTis turiu 
garbes visiems jo pažįs
tamiems priminti ir pa
prašyti visu ištarti jam: 
“1 >.i esti tau lengva šios 
šal’^s žemele”. Velionis 
pah iduias šv. Kazimiero 
kiii.inei.ę.

I rlc 
šiems

šios progos vi- 
1 i menu. iog ant 
Pr. Stasulio kapo 

esu pastatydinęs pamink
lą ir jo kapų. palaikau 
tvarkoj.

Nabasninko drąugas.
Antanas Lukošius.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 78G8

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Ct

J. F. R ADŽIUS ■
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

'l'el. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory >4088

Akiy Gydytojai
Tol. Yards 1826

DR. G. SERNER
[ ETŲ VIS AKIU SPECIALISTASLIKTU V

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Kės.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Rez. 6600 South .Artcsian Avenue 
Phone Prospect *6659 

Ofiso Tel. (Janai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakfičio aptie
kęs) po nr. 2423 We.st( Marųuette Rd 
Valandos: nuo 2 iki 4 po Diet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj vagai nutartį

----- o-----
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS 
30 East 111-th Street 

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spiuduliai ir t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 

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

t. 
vak. 
dienos

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI 3

11 S. La Šalie Street, ‘
Room 1701

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 .South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILK

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Su ha tos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v«

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientu. Atsilanky- 
kit i mano oiisa dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

9 iki 1 — Išėmus SubatafNuo

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avi.

Tel. l’ullman 595t
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

1
<

Įvairus Gydytojai John Kuchinskas
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

l’hone Annitage $822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakarę uždaryta 
Netolioj pagal sutartį

d r7 hIrzman
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavjtt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredūj ir Petnyčloj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta. 
Ofiso Tol. Central 2978 

Namų Tol. įlydė Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyrišku ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. uo pietų ir nuo 7 iki 8:110 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midvray 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 960(1 

vTwTrutka usk as
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 do piet,

7 iki 8 vai. Nedėk nuo ,10 iki 12,
Rez. Telepbone Plaza 3202

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building 

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

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

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

.Tel. Cąnal 1713-0241
Valandos: Panėdėliais ir Ketvergaif

8 iki 8 vai. vak. Utarnijikais ir
Pėtuyčipmis 1 iki 6 v. v.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Kės. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9728 j

■ ■ J ' i‘ ■■■' < ■ . < ,' J,. i U
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

sispausti, ir tuomet jau kelio
nė atgal butų neįmanomai sun
ki. Faktinai, tektų pasilikti

I gal ant visados ir “ilsėtis šio
je ramioje svetimos šalies že-

, melėje”, kaip yra pratę ^akyti
Į musų korespondentai, liūdnaigeresnis,. j— - - ■ lliusų VSpVllUVUUU, HUUIICUKą mate ir nugirdo min^ami, kad dar vienas Ame-

šuje, nors maina atrodo ir ne 
kažin kaip dailiai, visgi sma
giau. Pora dirbančiųjų mainie- 
rių juokiasi: girdi, geriausias 
darbas tai. čia, mainoje, bile 
tik jo butų pakankamai —daug 

kad fabrikuose.

Onos Vilkiutes 
Koncertas

Reporteris
(lg kelionės)

Trupiniai

rikes lietuvis atidavė dievui 
dūšią.

»Pastarąsias keturias 
tęs traukiaus po Illinois mainų Į ? ’
miestelius. Savaitę a> porą 
pasibaladoti gan įdomu. O to
liau— darosi vargu.

Viena ypatybė, kurią chica- 
gietis pajunta, vos išvažiavęs iš 
Chicagos, tai oro skirtumas. 
Mainų miesteliuose oras tyras. 
Ką ir kalbėti. Bet ar apsimo
ka tokiu oru kvėpuoti, tai dar 
klausimas. Matote, atsiranda 
noras valgyti 
cagoje.
stokjardus 
pilnai, gali eiti gulti ir vaka
rienės 
tus.

>;< $

Prisimena' pasakojimas lietu
vio mainierio, kaip jiedu, su 

. savo savai- . ,, I K\_idci 
’ I jogei i'tsisėst.i pasilsėti.

Matote,
Kas kita Chi-

Čia— ypatingai apie
— pakvėpavęs oro

nevalgęs, ba jautiesi so-

♦ ♦ ♦
galiu sakyti, kad esuJau 

mainieris. Buvau mainoje. Pirm 
lysiant po žeme, davė brasinį 
čekį' ir vardą knygoje liepė įsi
rašyti. Jei kokia uola prislėg
tų, tai mat, žinos kam pranešti 
apie “įvykusią nelaimę”.

Pirmasis “mainierio” paty
rimas buvo toks: vos spėjau įsi
kabinti lenciūgo, kaip nutruko 
elevatorius ir puolė žemyn. Pa
sijutau, kad, atsiprašant, pil
vas pašoko aukštyn ir kuone 
išsivertė per gerklę.

Laimė, kad neilgai taip 
smarkiai puolėme. Atsikvošė
jau jau po žeme. Juozas Nor
kus paaiškino, kad mainieriai 
kiekvieną rytą leidžiami yra 
darbui tokiu smarkumu, ir aš, 
kaip kandidatas į mainierius, 
turėjau įgyti mainierių patyri
mą. Todėl ir leido mane že-1 
myn kaip mainierį.

* * *
Prie šalto, kasykloje, atro

do kaip New Yorko požemi
niam kelyje—subvejuje. Ir ne 
stebėtina, kad daug aukų, ku
rias musų broliai komunistai 
surinko mainieriams, siųsita 
New Yorkan. Mat, klaida' ne 
sunku padaryti.

* * *
Liepė užlipti ant molderio. 

Patarė atsigulti. Važiuojame. 
Juo tolyn, tuo urvas rūstesnis. 
Štai ir mūras pasibaigė. Urvas 
ramsčiais paramstytas. Grybai 
auga ant ramsčių. Oras darosi 
troškus; aršesnis, nei Chicago- 
je.

* * *
Važiuojame. Jau kokia pora 

mylių nuvažiavome nuo tos vie
tos, kurioje nusileidome žemyn. 
Klausiu, ar dar toli reikės va
žiuoti. Pakeliu galvą. Skubiai 
priploju Wdąjprie molderio, 
kad koks '"'senoj i s nenuskutų 
galvos. “Lubos”, matote, visai 

žemai.
* * ♦

' Sustojome. Eikime pėsti. 
Vaizdas nejaukus. Urvas siau
ras ir žemas. šviesų nebėra. 
Sekcijos bosas, J. Norkus ir 
drg. Zupelis šviečia^kelią lem
putėmis, prisegtomis prie kepu
rės. Aš vis dvilkterėju, ar 
kartais kokia uola nekrinta, 
klausaus ar “tapas neskvyzina 
timberio”. žinote, daug nerei
kia. tapui užtektų šiek tiek pa-

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Devil May Care”
dalyvaujant

RAMON NOVARRO 
Dorothy Jordan, Marion Harris

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktąl

>h sjs

Grįžtame a'tgal. šiai tvarias. 
Didžiulė žiurkė dingsta tarp 
mulų kojų. Sustojome prię kal
vės. Mašina angliai kirsti. 
Dantys, kaip priešistorinio žvė
ries.“bade”, bėgo iš “ruimo”, 

pajuto, jogei oro mažai, 
norisi

dėl kokios ten priežasties 
“fenas” sugedo, oro cirkuliaci
ja sustojo, musų lietuvis pasi
juto' lig jam šalta, ir pametęs 
vistą leidosi bėgti. Paskui jį 
—jo “badė”. Štai jis pervirto. 
Bet virsdamas sukėlė kaip ir 
kokią oro srovelę. Greitai pa
sigavęs skepetą, jis pradėjo ja. 
kaip vėtykle, mosikuoti.

Jo draugas, arba badė, čia 
pat susmuko, bet irgi dar są
monę turįs ir taipgi mosikuo
damas atsipeikėjo.

nesugedęs? 
kad su “fe- 
viršuje ne

Štai
Taip 
šian-

•if * 5h

—Kažin ar fenas 
—mąstau. Atrodo, 
nu’’ kas nors ten
gerai, ba man oras nepatinka, 
ausys lig dunda, lig apkurtu
sios. Kad, po plynių, tas “fe
nas” nesustotų!

’h

O štai ir kelio galas, 
jums juodieji daimantai. 
—daimantai! Daimantas
die yra ženklas galios, turto, 
grožės. Ar ne anglis suka 
fabrikų ratus? Ar ne ji krau
ją turtus—kai kuriems? Ar ne 
dėl jos praranda gyvastį— ki
ti? Ar ne ji puošia ne vieną 
Dėdės Šamo žemės ponią ? Ar 
ne ji nušviečia daugelį mies
tų, velka tukstančius vagonų 
kasdien nuo vieno šalies krašto 
iki kito—skersai ir išilgai per 
visą šalį?

* * *
Patalas, kur išimta anglis, 

lygus. Viršus paramstytas, 
matyti, paskubomis stulpais. 
Tai mainierio “kambarys”. 
Mainieris tokiuose kambariuose 
praleidžia* žymią dalį savo gy
venimo. Po ašituonias valan
das dienoje, po dešimtį, dvide
šimtį, tris ir keturias dešimtu 
metų. O kai' kada —trumpiau! 
Kai kada visai trumpai... Nu
krito uolos gabalas. Tekštelė
jo per galvą, ir išneša musų 
mainierį jo draugai.

5h

Jei spėjo išnešti jį pusgyvį, 
jei jis mirė jau iškeltas aukš
tyn, tai kiti ir nesužino iki, 
darbą pabaigę, suprakaitavę, 
šlapi susirenka prie š^fto kel
tis aukštyn, nes baigtas sunkus 
dienos darbas, prakaito darbas.

O jeigu mainieris atsisveiki
no su šiuomi pasauliu būdamas 
dar po žeme, tada visoje mai
noje pasigirsta įspėjimas:

“Out, all out!”
Ir tuomet jau nežiopsok : 

pasigriebei pelę ir švarką,

neškis kartu, o jei ne, tai sku
bėk lauk kaip buvai. Nes gal 
“fenas” sugedo, gal ekspliozija 
ištiko, o gal kur “tapas” pra
dėjo timberius skvokyti, 
mažai kas gali atsikti!

Jau tą. dieną, kada mainieris 
buvo užmuštas,, maina nedirbs.

* * *
Išeiname iš “ruimo”. Sekcijos 

bosas veda mus į kitą urvą. 
Einame, einame, štai tolumo
je pamatome šviesą mirkčio- 
jant. Prisiartiname. Du vyrai 
dirba. Čia “tapas” aukštai — 
kokia penkiolika pėdų. Užtai 
dugnas pilnas uolų, kurios sie
kia kuone tapą.

Kas atsitiko? Sekcijos bosas 
paaiškina, kad uolos užvertu- 
sios “entrę” per keturius šim
tus jardų su viršum. “Entrė” 
siaura, tik du darbininkai tega
lį dfcbti, taigi imsią laiko 
uolos busiančios išvalytos.

Klausiu, ar ne parankiau 
tų prasilenkti su užvirtusiu 
vu-šonu. Atsako, kad ne. 

* * *
Paniūru visur. Nejauku. Iš

reiškiu norą grįžti atgal. Vir-

jei
tai

Ar

iki

bū
ti r-

>:< * *

Keliamės aukštyn. Včl viršu
je. šičia tai kas kita': ir pa
matas atrodo taip jau kietas, 
kaip apačioje, ir “lubos” aukštai, 
ir saulė šviečia', 
rite, 
noje

Kaip sali no- 
bet saulę pamatyti, mai- 
pabuvojus, yra malonu.

—Reporteris

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

(šis tas naujo Pietų Fronte)
Gegužės 9 dieną Henry For

do dirbtuvėje sužeidė p. Šulcą 
— lietuvį. Rankos pirštus su
trynė. Bet gydytojai mano, 
kad Šulco ranką bus galima 
sngydyti ir pirštai nereikės piau- 
ti. Šulcas yra bridgeportietis.

Henry Ford dirbtuvė, 
dži?i gegužės, pradėjo 
kai kuriuos darbininkus 
bo. Kiek teko nugirsti, 
iš darbo keletą šimtų
ninku. Atleidimo priežastis ta 
kad sumažėjo skaičius karų 
kuriuos dirbtuvė išleidžia.

sui 'pra- 
atleist i 
iš dar- 
paleido 
darbi-

Teko nugirsti, kad musij 
geri), juokdariui, artistui Va
nagaičiui, ir jo draugui J. Ol
šauskui rytuose, kaip Lukšna- 
kojis dainuoja — Spitsbuke 
(įPittsiburghe) ir jo lapielinkė- 
je gerai sekasi. Į A. Vanagai- 

susirenka daugčio vakarus 
žmonių. *

Aš manau, k?.d A. 
tis, patyrinėjęs Pa. 
angliakasių gyvenimą,

Vanagai- 
valstijos 

mums 
ohicagiečiams daug ką naujo
ir juokingo padainuos iš an
gliakasių gyvenimo, kai sugrįš

Pasaulio Vergas

West Pullman
Pirm savaitės laik>. Interna

tional Harvester kompanijos 
dirbtuvėje, Plano Branch, buvo 
varyta savotiškas vajus. Tą 
dieną dirbtuvės perdėtinia'i į- 
kalbinėjo darbininkams, kurių 
amžius buvo nuo 18 iki 45 me
tų, stoti nacionalėn gvardijon. 
Teko nugirsti, kad nesirašiusie- 
ji į nacionalę gvardiją kai ku
rie darbininkai buvę net paleis
ti iš darbo. Vajaus rašymui na
rių į nacionalę gvardiją varyta 
tik vieną. dieną.. Darbininkai 
ptireiškę didelio pi-iešing-umo 
tam vajui. Pamatine darbiniu- 

\
kų mintis pasirodžiusi tokia: 
girdi, mus dabar įrašys į na
cionalę gvardiją, o •aiteityje, ra
si, kada gali tekti išeiti strei
kai!, tai mus varys streiką lau
žyti ir pačius savo brolius dar
bininkus persekioti.—Report.

K. Steponavičius
“Birutės” dirigentas tapo pa

kviestas mokytojauti Ameri
can Conserviatory of Music

Šiomis dienomis didžiausi 
Chicagos muzikos konservato
rija — American Constrvatory 
of Music — pakvietė p. K. Ste
ponavičių, “Birutės” dirigentą, 
už mokytoją. Konservatorijoj 
p. Steponavičius mokytojaus 
tris dienas per savaitę, — duos 
smuiko lekcijas.

Pravartu čia bus pažymėti, 
kad p. Steponavičius prieš me
tus laiko baigė tą 
vatoriją, gaudamas 
kadauro laipsnį.

“Birutė” tikrai 
džiuoti, turėdama 
mokytoją.

pa't konsor- 
muzikos ba-

gali pasidi-

K
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Gcgužės 21 d. Lietuviu Au
ditorijoj įvyks panelės Onos 
Vilkiutes koncertas. 'I'ai bus, 
taip sakant, atsisveikinimo kon
certas. Mat, p-lė Vilkinto ne
užilgo išvažiuoja į Lietuvą. Ir 
važiuoja ji ton ne kelioms sar 
vaitčms ar mėnesiams pasisve
čiuoti, bet pasilikti vieniems 
kiliems metams. O tai todėl, 
kad ji yra nusitarusi Lietuvoj 
toliau muziką studijuoti, o prie 
progos aplankyti ir Europos 
muzikos centrus.

P-lė Vilkiute Chicagos lietu- 
viiaims yra gerai žinoma. .Ii yra 
dalyvavusi daugelyj parengi
mų. Kelis kartus pasiirode “Bi
rulės” koncertuose. Ir ji turė
jo pasisekimo ne tik tarp lie
tuvių, bet ir tarp svetimtau
čių. Po vieno koncerto did- 
mieslyj Evening American iii’ 
kiti anglų laikraščiai apie jos 
dainavimą labai prielankiai at
siliepė. Tai buvo, regis, prieš 
trjdtą metų. Nuo to laiko ji 
dar kibiau prasilavino dainavi
me. Kitais žodžiais s?ikanl, ji 
šiandien yra geresnė daininin
kė, negu buvo prieš trejetą me
lų, nes visą laiką lankė žino
ma Gunn 
Pricgtam 
repertuarą ir dainuoja keliomis 
kalbomis:
nu, franeuzų ir italių.

Chicagiečiai privalėtų pane
lės Vilkiutes koncertą paremti 
ir skaitlingai atsilankyti. Tai 
bus jai padrąsinimas ir paska
tinimas eiti prie užbrėžto tik
slo. — N.

reikalingas nuosaikumas, vpač val
gyje; reikia valgyti mažai ir pa- 
parsta maistą.

Todėl, jei norite pasimokyti iš šio 
italo, tad kada ima pagunda persi 
valgyti, vieton to siekite Lucky.

PRANEŠIMAI
Northsidės Bijūnėlio Choras ren

gia išvažiavimą Jefferson girion, ne
kėlioj, gegužes 18 d. Kviečiame kuo- 
daugiausia jaunimo, taipgi užkviečia- 
me visus dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. Komitetas. ,

CLASSIFIED ADS
Business 'Service
Biznio Patarnavimas

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

■ ■ —o ■»>
Phone Victory 4965 

KODĖL NE DABAR?
Susitaisykite DABAR savo stogą 

ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abclną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
M ET AL CO.

3153 So. Hplsted St.

School of Music.
turi labai dideli

lietuvių, rusų, ispą-

Keliaujantiems į 
Lietuvą

Lietuviu Prekybos Buto Ame
rikoje (Litliuanian-Amcrican 
Chamber of Commerce) direk
toriai savo pereitame susirin
kime nutarė atsišaukti į visus 
tautiečius, keliaujančius iš A- 
merikos į Lietuvą, kad jie tu
rėtų omenėje ir neužmirštų su
važiuoti ir susirinkti 4 d. Lie
pos (July) 1930 m. į Preky
bos Buto Rumuis Kaune, ku
rie randasi prie Finansų Mi
nisterijos, ir kad ten, prade
dant iš ryto, galėtų tinkamai 
apvaikščioti taip vaidinamą 
Fourth of July, paminėjimui 
Amerikos Nepriklausomybės 
Dienos ir kartu pagerbti Lie
tuvos sostinę Kaune.

Viso gero velydami 'keliau
jantiems atlankyti savo Tėvy
nę.

Joseph J. Elias, Pirmininkas 
Joseph P. Viarkala, Sekret.

Nuosaikumas suteikė
100 metų amžių

ne
rkti u- nc- 
ivede prie 
dirbti, ne

toliau ves 
jis neužil-

Garsiojoj Piti rūmų galerijoj, Flo
rencijoj, Italijoj, yra' garsaus italų 
artisto Tintoretto pieštas paveikslas 
Louis Carnaro, gyvenusio nuo 1461 
iki 1566 m.

Cornaro tfihie labai silpno sudėji- 
mo. Ho to vedė labai 
blaivu gyvenimą.
to, kad jis negalėjo 
džiaugtis gyvenimu.

[sitikines, kad jei jis ir 
toki palaidą gyvenimą, tai 
go turės mirti, Cornaro būdamas jau 
40 m. amžiaus, visiškai permainė 
savo gyvenimą būdą. Ir greitai po 
to visos ligos išnyko, pasidarė pil
nai sveikas ir sulaukės virš 1-00 me
tų amžiaus pasimirė be skausmų, be 
agonijos, tarsi tiktai užmigo ramiu 
miegui

Jis paėjo iš turtingos italų šeimi
nes, Padua provinci.iej pasistatė la
bai puikius rainus, kurie ir dabar 
tebestovi ir būdamas 80 m. amžiaus 
paraše knygą, dėl kurios jo vardas 
pagarsėjo visame pasaulyje: “Tikras 
būdas įgyti ilgą ir sveiką gyveni
mą“. Jo mokimus gyventi ir dabar 
mokslininkai tyrinėja ir jo raštus 
tankiai cituoja. Rooseveltas, kuris 
taipjau gimė silpnas, bet nuosaiku
mu įgijo gerą sveikatą, tankiai sa
kydavo, kad jj įkvėpė Cornaro.
' Cornaro mokino, kad viskame yra

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

CLASSIFIED ADS
—

Miscellaneous
įvairus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Financial
Finansai-Paskoloa

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ? 

Skolinam pinigus ant medinių 
mūrinių namų. Komisas tik 2

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGĄGE 

EXCHANGE

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

ir

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estąte kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolom ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., . 
tel. Rockvvell 2000

Paskolos suteikiama 
į viena dieną 

2-RI MORGIČIAI 
3TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 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% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division Street 

“Ųpstairs“ 
Telephone Armitage 1199

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

24

REIKALINGA patyrusi veiterka; 
trumpos valandos. 5119 Wenthwort 
Avė. Boulevard 1317.

• BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičiua
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

. Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.
----- o------

-------O------
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

-------O-r—-
FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 

CAGOJ VERTĖS 
TEISINGAI GARSINAMOS 

$20 ĮMOKĖTI
1930 Roadster; vėliausis ...........
1930 Tudor; vėliausis ............ ...
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ................... •-.........
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuotą tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coupes ......... ...
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ..................... —
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

$495
$550

$350

$595
$335

$335

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai. 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota tuojaus už didelį pa
aukojimą. Nelaukite, 
šiandie su pinigais.

Apleidžiu miestą.
3040 W. 62nd

bet ateikite

St.'

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mos nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvčs už, sutauplmą mažiausia 

60% cash pamatu
Jokis užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvedime jus pas fabrikantus. Mes -tu
rimo ryAius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicasroje. šaukto Columbus 0407, 
M R. WELLS dėl platesnių Žinių.

GASINIS PEČIUS $5, apskritas 
stalas $4, 7 šmotų valgomojo kamb. 
setas $15. Apmokėsiu pristatymą. 
6102 S. Kolin Avė.

For Rent
KAS nenori rendos mokėti, 3 kam

bariuose gali veltui gyventi. Maty
kite savininką po 5 vai. vai. 3^25 S. 
Emerald Avė.

PASIRENDUOJA 6 kambariu fla
tas, garu apšildomas, $55 į mėnesį; 
kampinis namas, tinkanti vieta dak
tarui; taipgi garažas. 2501 W. 43 St. 
Tel. Ltifayette 4395.

RENDON 3 kambariai, švarus 
flatas, garu apšildomas, 2543 Ms W. 
71st St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

dviejų padoriu vaikinų, su valgiu ar 
be valgio. J. Kasakauskienė. 4543 
So. Troy St. Tel. Lafayette 1436.

Business Chances

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

PARDAVIMUI iki rainutės mo
derniška bučerne. Parduosiu labai 
pigiai, arba* mainysiu ant prapertės, 
Republic 0080.

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

PARDAVIMUI bučerne it groser- 
he arba galima nupirkti staką labai 
pigiai. 4580 So. Wood St.

PARDAVIMUI Lunchruimis ir 
Stand kampas 107 St. ir 96 Avė., 
Palos Park, III., 4 blokai West 
nuo Kean Avė. Mike Alexandre. 
Priežastis, išvažiuojame ant ūkės.

PARSIDUODA Storas kendžių, 
aiskrymo ir papkornų, šalę teatro, 
gražioj vietoj. 6842 So. Racine Avė,

■ Ai

PARDAVIMUI “Road 
Forest Cafe”, 110 So. 
Avė. Pilnai moderniškai 
randasi 7200 West ir 11000 South, 
arba mainysiu i bungalovv ar 2 fla
tų namą. Priežastis savininko mi
rimas.

House, 
Harlem 

įtaisyta.

5959 So. Racine Avė.

Real Estate For Sale
j. - - _____
NAUJI augštos rųšies 2 flatai, ok- 

tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por
čiai, spalvuotos tile sienos maudvnė- 
je, dvieju 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 namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

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

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

bizniui. 
$13,500. 
mėnesi.

125.
Mažas 
Flatas

Tinka bile kokiam 
jmokėjimas. Kaina 
išrenduotas už $40 i

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino i nedidelj namą, su namu 
bučernė ir grpsernė. Priežastis — 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė.

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 biznį, to^ 
dėl priverstas pigiai ir greit pa r-. 
duoti. Iki ji i

A. BUTCHAS,
4414 So. Rockwell St.

3 FLATŲ nebrangus mūrinis na
mas išsimaino i farmą, restoraną 
arba kitokį biznį. šaukite savinin
ką vakarais arba anksti iš ryto. 
Radcliffe 2819.

PARDAVIMUI medinis naujas, 2 
po 4 kambarius namas, su visais 
įtaisymais. Parduosiu pigiai. Savi
ninkas ant vietos. 403J S. Maple- 
vvood Avė. Klauskite Charlio.

PARSIDUODA arti Chicagos 
4 lotai ir 3 kambarių narnai, 
karvė, 3 kiaulės ir paukščiai. 
Parduosiu visą už pirmą teisin
gą pasiūlymą. 5725 So. Mason 
Avė. I^afa.ye.tte 8589.

PARSIDUODA nužeminta kaina 
6 kambariu moderniškas bungalow. 
Priimsiu rezidencijos lotą i mainus.

5$34 So. Francisco Avė.

Pardavimui 5 kambariu ruimingas, 
moderniškas bungalow, miegojimui 
porčiai, šiltu vandeniu šildomas. Ide
ališka vieta šeimai su vaikais. Arti 
narko ir mokyklos. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, 6535 S. Francisco 
Avė.

PARDAVIMUI 6 flatų namas, vi
si po 4 kambarius, naujas 2 karų 
garažas; pajamų $100 į mėnesį. 
Randasi 1314 So. Irving Avenue. 
Savininkas yra 
valdžios ligoninėj, todėl paaukos už 
$9,300.

Tel. Armitage 8507.

nevedęs, randasi

PARDAVIMUI 2 flatu po 4 kam
barius medinis namas, parduosiu pi
giai; sąlygas ir priežastį patirsite 
vjetoj. 4035 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI ar mainymui mū
rinis namas, 7 flatai, 2 Ątorai, taip
gi expreso ofisas, su motoriniais 
trekais ir “van”. 3601-3603 Union 
Avė. Englewood 4086.

KAMPINIS lotas ant 72 ir 
Campbell Avė. Strytai ir visi 
improvementai apmokėti. Par
duosiu už $1600.00

Šauk Hemlock 9252 
Leon R.; Jarusz, 

6109 So. Albany Avė.

X"


