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Papa, Mussolini re
mia Habsburgų Otto 

į Vengrijos sostą
Sako, kad dar tik 17 metų vai

kęsis busiąs ateinantį lap
kritį karūnuotas Šv. Stepono 
karūna

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
21. — Vietos laikraštis Pravo 
Lidu sakosi turįs tikrų žinių, 
kad didkunigaikštis Otto, pre
tendentas į Habs'burgų sostą, 
ateinančio lapkričio mėnesį bu
siąs karūnuotas Vengrijos ka
raliumi. Už Otto pasodinimų 
Vengrų sostan stojus pats Ita
lijos diktatorius IMussolini.

Lapkričio 22 dienų Otto su
kaks 18 metų amžiaus, ir tą 
dienų busiųs paskelbtas jo su- 
sižadėjimas su princese Marija, 
jauniausia Italijos karaliaus 
Viktoro Emanuelio dukteria. 
Mussolini ir papos valstybes 

-sekretorius, kardinolas Pacelli, 
pilniai tam pritaria.

Tų pačią lapkričio 22 dienų 
Vengrijos parlamentas oficia
liai paskelbsiąs, kad admirolo 
Horthy regentura pasibaigus, 
ir nominuosiąs Otto karalium.

Toms žinioms tačiau nelabai 
norima tikėti. Legališkai, Ven
grija tebėra neva karalystė, ir 
vengruose netrūksta monarchi- 
stų, kurie norėtų matyti Otto 
Habsburgų Vengrijos soste. 
Tačiau mažosios (antantės val
stybės ir jų gloliėja Franci ja 
yra pareiškusius, kad jos nie
ku budu neįeisiančios a įsteig
ti Habsburgų sosto, nors tam 
tektų ginklo jėgos pavartoti.

Illinois moterys pa
sisakė už Tarptau

tinį teismą
SIPRINGFIELD, III., geg. 21. 

— Illinois Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas šiandie 
269 balsais prieš 131 pasisakė 
už Tarptautinį Teisingumo 
Teismą.

Suvažiavimas nutarė raginti 
Jungtinių Valstybių senatorius 
Deneenų ir Glvnną, kad jie bal
suotų už Tarptautinį iteismą 
kaip už jiasaulio legalios 'proce
dūros metodų, kuris sustiprins 
ir veiklesnį padarys Kelloggo- 
Briando paktų, o Kelloggo- 
Briando paktas esąs vienas di
džiausių musų padarinių pasau
lio taikai.

[Tai labai nemaloni žinia po
niai Ruthai McCormickienei ir 
jos mouthpiece’ui Chicago Tri
būne, garsiai skelbusiam, busiu 
Rutha gavus kandidatūrų į se
natą dėlto, kad ji griežtai nu
sistačius prieš Tarptautinį teis
mų.]

HAMIMOND, Ind., geg. 21.— 
Del finansinių nepasisekimų 
čte, nusižudė Vincent Smogą, 
58, Indiana Harbor biznierius.

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

Didėjąs debesiuolumas; gali 
būt lietaus apie vakarą ar nak
tį; vėsiau po pietų; stiproki, 
kartais stiprus pietų ii> pietų 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 59° ir 840 F.

Šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:69. Menuo teka 2:46

Lloyd George skeptiš
kai žiuri į Europos 

unijos projektą
MANCHESTER, Anglija, geg. 

21. — Kalbėdamas čia Lloyd 
George, britų liberalų vadas ir 
buvęs premjeras, apie Franci- 
jos užsienių reikalų ministerio 
Briia.ndo pasiūlytų Europos val
stybių unijos projektų pasakė, 
kad kol Europos kraštai lai
kysią ir didinsią tarifo sienas 
prieš vieni kitus, tol Europos 
federacijos idėja pasiliksianti 
tuščia.

Sovietų Rusijos at
stovas deportuotas 

iš Meksikos
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

21. — Meksikos vyriausybės 
įsakymu tapo deportuotas iš 
Meksikos sovietų Rusų atsto
vas Jokūbas Frydmanas. Jis 
buvo Vena Kruze pasodintas 
vokiečių garlaiviu ir išgaben
tas. Kartu su juo buvo depor
tuotas ir vienas ispanų studen
tas, Jose Bosche vardu, kalti
namas dėl komunistinės darbuo
tės.

F rydmanas buvo pasilikęs 
Meksikos Mieste žiūrėti sovie
tų legacijos reikalų po to, kai 
prieš keletą mėnesių pasitrau
kė sovietų ministeris Makaras.

Nerimstančioj 
Indijoj

Patel vadovaus prieši- 
. nimos kampanijai
DHARASANA, Indija, geg. 

21. — Kadangi indų poetė Sa- 
rodžini Naidu, civilio priešini- 
mos vadas, tapo suimta, Ma
hatmos Ghandi pradėtai prie
šinimas kampanijai vesti į 
Dliarasanų šiandie atvyko V. J. 
Patel, buvęs Indų seimo pir
mininkas.

Poetės Naidu ir dauge
lio kitų suėmimas

BOMBĖJUS, Indija, geg. 21.
— Britų policija šiandie rytą 
suėmė indų poetę Sarodžini 
Naidu, indų civilio priešinimos 
kampanijos vadų.

Ji buvo suimta, kai su savo 
sekėjais bandė pagrobti vald
žios druskos sandėlius Dhara- 
sanoj. Susikirtime su policija’ 
apie šimtas indų nacionalistų 
voluntierių, vadinamų satjagra- 
fu, buvo sužeisti.

Be poetės Naidų buvo dar 
suimti Maniliai Gandhi, Mahat
mos Gandhi sūnūs; Mahatmos 
sekretorius Pyarelal ir dauge
lis kitų.

Policija puolė Indų kon
greso centro įstaigą
BOMBĖJUI Indija, geg. 21.

— 350 policininkų, oficierų ve
damų, šiandie puolė čia tauti
nio visos Indijos kongreso cen
tro įstaigų. Visi įstaigos valdi
ninkai ir tarnautojai, jų tarpe 
vietos tarybos pirmininkas Nu
rimai, buvo suimti.

Minios indų bandė suimtuo
sius iš policijos paveržti ir dėl 
to įvyko susikirtimas, kuriame 
keturiolika asmenų buvo su
žeisti.

DVI MERGAITĖS SUDEGĖ

LAONA, Wis., geg. 21. — 
Popple River kaime sudegė fer
merio Stonke namai, ir jų liep
snose žuvo dvi farmerio duk
terys, viena 15 metų, antra 9 
mėnesių kūdikis.

[Atlantic and. Pacific Photo]

Rangoon, Burma. — Žymiausi gatvė. Tas miestas skaudžiai nukentėjo nuo žemės drebėjimo.

Tautinė kiną kariuo
menė sumušė šiau
rės generolų jėgas

Mūšiuose Honano provincijoj 
krito 3,000 šiauriečių ir 1,- 
500 Kinų valdžios kareivių

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 21. 
— Po stiprių musių su šiau
rės generolų jėgomis, tautinės 
Kinų valdžios kariuomenė, nu
veikus priešus, vakar užėmė vi
sų Kveiteh, Honano provinci
joje.

Per paskutines atakas gen. 
Čiiang Kaišek, tautinės Kinų 
valdžios prezidentas ir vyriau
sias karo vadas, mažne pate
ko į priešų rankas.

Mūšiuose, kaip apskaičiuoja, 
krito apie 3,000 šiauriečių ir 
apie 1,500 tautinės Kinų val
džios kareivių. Apie 6,000 šiau
riečių buvo paimti į nelaisvę. 
Paimta taipjau daug ginklų.

Įkalintam priešui 
siūlo ministerio 

portfelį
SANTO DOMINGO, Domin- 

go Respublika, geg. 21. — Gen. 
Rafaelis Trujillo, naujai išrink
tas Domingo prezidentas, pasiū
lė Frederikui Velasųuezui, — 
kuris dabar yra kalėjime, kal
tinamas dėl konspiracijos pra
dėti krašte revoliucijų prieš 
valdžią, — iždo ministerio port
felį.

SAko kad Velasųuezą paskir
ti ministeriu gen. Trujillai pa
taręs veikiąs prezidentas Pey- 
nado, sakydamas, kad tai bu
siųs geriausias būdas opozicijai 
nuraminti.

Velasųuez įbuvo gen. Trujillo 
oponentas pastaruose preziden
to rinkimuose.

Lakūnas užsimušė ae
roplanui nukritus

NEW YORKAS, geg. 21. — 
Jų aeroplanui nukritus į Bar- 
ren salos lieknus, Jamaikos į- 
lankoj, mašinistas 'Levin Nor- 
heim užsimušė, o pilotas Con- 
rad Jatsa pavojingai, turbūt 
mirtinai, (užsigavo.

Norvegų kronprinco re
zidencija sudegė

OSLO, Norvegija, geg. 21.— 
Praeitą naktį kilęs gaisras su
naikino medinę norvegų kron
princo Olafo rezidencijų Skou- 
gume. Ugny žuvo daug bran
gių paveikslų ir kitokių meno 
kurinių.

“You are no lady”, šovė 
britų darbininkė

Astorienei
NOTTINGHAM, Anglija, geg. 

21. — Lędi Astorienė — ame
rikietė, ištekėjusi už britų lor
do Astoro, — kalbėdama čia 
moterų susirinkime, neiškentė 
nepalojujus George’ų Lansbury, 
darbo komisarą darbiečių ka
binete. Vargšas Lansbury esąs 
ir pusgalvis ir šioks ir toks.

Viena darbininkė, pasipikti
nus, iš vietos atšovė poniai 
Astorienei:

“Lansbury bent yra džentel
menas, o tamsta tai visai nesi 
ledi!”

Del ko Mosley pasi
traukė iš darbiečių 

kabineto
LONDONAS, geg. 21. — Sa

ko, kad Sir Osvvald Mosley, 
Lankasterio kunigaikštystės kan 
cierius Anglijos darbiečių kabi
nete, iš tos vietos rezignavo dėl 
to, kad nesutiko su vyriausy
bes politikių nedarbo klausimu.

Neseniai Mosley pateikė me
morandumą, ragindamas vy
riausybę daryti drąsesnių žing
snių kovai su nedarbu, bet J. 
II. Thomas, ministeris bedar
bių reikalams, jo pasiūlymų at
sisakė priimti. Tada Mosley ir 
du kiti kabineto nariai, Lans
bury ir Johnston, įteikė tam 
tikrą įmemorandumą tiesiai 
premjerui MacDonaldui. Spe
ciali kabineto subkomisija iš
nagrinėjo Mosley’o projektų 
kovai su nedarbu — jam vy
kinti butų reikėję išleisti bili
jonas dolerių — ir projektą 
taipjau atmetė.

Del to Mosley nutarė iš ka
bineto pasitraukti.

Zeppelino dirižablis ar
tinas j Braziliją

Skrendąs iš Europos į Pie
tų Ameriką vokiečių dirižab
lis “Graf Zeppelin” vakar 6:15 
vakaro vidurines Europos lai
ku (12:15 popiet Chicagos laik
rodžiu) bevieliu pranešė Fried- 
richshafenui, kad jis esąs apie 
800 mylių į žiemius nuo ekva
toriaus ir apie 1,400 mylių nuo 
Pernambuko, Brazilijoj.

WAlStHINiGTONAS, geg. 21. 
— Prezidentas Hooveris davė 
žinot, kad jis norįs, idant se
natas, ligi išsiskirstys atosto
gų, ratifikuotų Londono laivy
nų sutartį.

Brightone vienos krautuvės 
lange padėtas toks skelbimas:

^Pmvluodamas buldogas, ūda 
viską. Labai mėgsta vaikus.”

Argentinoje susekta 
moterų pirkliautojų 

organizacija
. ■ .4. .

“Kompanija” vilioja mergaites 
iš Europos į Argentiną ir par
davinėja jas į patvirkimo 
namus

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 21. — Buenos Aires Ali
cija susekė; didelę moterų pirk- 
Jiautojų organizaciją, kuri per 
savo agentus vilioja iš Euro
pos — iš Lenkijos, Rusijos ir 
kitų, ypačiai naujų valstybių 
— merginas važiuoti j Argen
tiną, kur joms esti prižadamas 
geras -darbas ir gera alga, bet 
atvažiauvusias tuojau parduo
da į paleistuvystes namus.

Ta žulikų organizacija yra 
įsiregistravus kaip akcinė ben
drovė ir dūri savo agentūras 
visuose idi(įesniuosc Argentinos 
miestuose. Iš 424 jos “dalinin
kų”, daugiau kaip pusė turi 
vietos policijoj rekordus kaip 
moterų pirkliautojai.

Tariamos “akcinės bendro
vės” rekordai vedami žydiškai.

Pakliuvusi ois į išnaudotojų 
nagus nelaimingos mergaites 
nieko negauna, kaip tik išlai
kymų. Po kiek laiko jos vėj, 
aprūpintos dirbtiniais pa spor
inis, danginamos į kitas pietų 
Amerikos respublikas, kad pa
darytų vietos naujoms “baltoms 
vergėms,” kurių kasmet tūks
tančiai pargabenama į Argen
tiną.

$6,000,000 fondo galva 
nusižudė

NAHA'NT, Mass., geg. 21. — 
šokęs nuo stataus skardo į ju
rų, netoli nuo čia, nusižudė tur
tingas bostonietis George W. 
Phelan, George Robert White 
$6,000,(XX) fondo administrato
rius. Spėja, kad nusižudęs dęl 
pairusios sveikatos.

WASHINGT()NAS, geg. 21. 
— Jungtinių Valstybių minis
teriu Kanadai prezidentas Hoo
veris paskyrė 'Hanfordą Mac 
N i derą ,iš lovvos.

3000 litų arba 3 mėne
siai kalėjimo

KAUNAIS. — Už kurstymą 
vienos visuomenės grupės prieš 
kitų Kauno Karo komendantas 
nubaudė R. Furmanaitę, J. Ho- 
zaną, R. Romanaitę, I). iPerso- 
naiitę, J. Vicų, H. šmersovičai- 
tę, L. Švarcaitę, H. Zelinkavi- 
čaitę, Z. Jakovičaitę, J. Zame- 
lavų ir G. Palensteaitę 3000 
lt. arba 3 ■ men. kalėjimo.

Angliakasiai reikalauja 
Lewiso ir Howato 

rezignacijos
BFJLLEVILLE, III., geg. 21. 

— Laikoma čia angliakasių 
taikos konferencija šiandie pri
ėmė rezoliucijų, kuria reikalau
jama, kad tiek senosios United 
Mine Workers unijos interna
cionalinis prezidentas John 
Lewis, tiek reorganizuotos uni
jos prezidentas Alcxander Ho- 
\vat iš savo vietų rezignuotų.

Reikalavimas pamatuojamas 
tuo, kad kilusi tarp abiejų ša
lių kova angliakasių uniją vi
sai sunaikinsianti.

9

Anglija pasirengus 
suteikti Indijai do

minijos teises
LONDONAS, geg. 21.—Pra

neša, kad britų vyriausybė esan
ti pasirengus suteikti Indijai 
dominijos teises. Tuo klausimu 
liberalai pilnai pritariu darb-ie- 
čiams.

Pas Indų nacionalistų vadą, 
Mahatmą Gandhi, kuris laiko
mas kalėjime Poonoj, buvęs 
pasiųstas neoficialus pasiunti
nys, Londono Daily Heraldo 
korespondentas Bombėjuje, pa
tirti jo nuomonę. Indų nacio
nalistų vadas esą sutinkąs dau
gumo nacionalistų reikalavimų 
(įiskusavimą atidėti, jei britų 
vyriausybė suteiksianti domini
jos status Indijai tuojau.

Baisus užpuolimas Ru
sų geležinkelio stoty

Puolikai užmušė 16 žmonių ir 
viską nuo jų atėmė

—------
Iš Maskvos praneša, kad ša- 

jaguno geležinkelio stoty, ne
toli Murmansko, buvo nužudy
ti šešiolika asmenų, jų tarpe 
astuonios moterys ir keturi 
vaikai.

Žmonės buvo susirinkę gele
žinkelio stoties laukiamoje sa
lėj ir laukė traukinio. Staiga 
stotį puolė ginkluotų banditų 
(būrys ir visus buvusius ten 
žmones išžudė. Po to, pasiplė- 
šę ką radę, banditai pabėgo.

Prasidėjo Lietuvos su
sisiekimas su Lenkija?

Berlyne einąs laikraštis “Rul” 
rąšo, kad tarp Lenkijos ir Lie
tuvos prasidėjęs vadinamasis 
“mažas susisiekimas”. Pirmų 
dieną .Lenkijos Lietuvos sienų 
perėję 1000 žmonių. Iki šiol ši 
siena buvusi uždaryta.

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

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

HIUMHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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LIETUVOS ŽINIOS
Užmušė meilužę, lova- 

ną užkasė ir užsėjo 
rugiais

KAUNAS. — l^enkų okupuo
tojo j Vilnijoj įvyko šiurpi 
žmogžudystė, kurios sensacin- 
gumas didesnis, nes jų papil
tas Olšauskas, tik ne pralotas, 
bet ūkininkas, Stasys Olšaus
kas, Miškinių vienkiemio savi
ninkas. Užmuštosios vardas taip 
pat Stasė.

žmogžudys ilgų laikų gyve
no su gretimojo kaimo ūkinin
ke — Stase Siedlinskaite 22 m. 
amž. Siedlinskaite pradėjo rei
kalauti primygtinai iš Olšau
sko, kati jų vestų. Tas spyrė
si, bet pagaliau neva sutikęs 
nuviliojo ją į savo vienkiemį.

Čia jis užmušė Stasę ir, no
rėdamas paslėpti baisų savo 
darbą, užkasė lavonų lauke, kur 
vėliau pasėjo rugius.

Nesuprantamas Stasės dingi
mas sukėlė daug kalbų apylin
kėj. Policija pradėjo sekti ir 
pagaliau susekė, kad prieš savą 
dingimą Stasė buvo Miškiniuon 
se. Suimtas ir tardomas Olšau
skas prisipažino po ilgo spy- 
rimosi jų nužudęs ir nurodė 
vielų kur pakastas lavonas.

Kūnų iškasė, žmogžudys pa
sodintas Nemenčinos kalėjimai! 
ir ten laukia teismo. 

o

Pabaltijo valstybių pre
kybininkų ir pramonin

kų pasitarimas
Bygoj įvyko Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos prekybininkų 
ir pramoninkų tautinių grupių 
atstovų pasitarimas, kuriam 
nutarta trečią Pabaltės valsty
bių ekonominę konferenciją 
šaukti Kaune, birželio 16, 17 d. 
d. Programa numatyta laibai 
plati. Ji apima 14 svarbių punk
tų, būtent: Pabaltės muitų po
litikos kryptį, prekių standar
tizaciją, kovų su užsienių pra
moninkų siekimais parduoti 
savo prekes nepaprastai žemo
mis kainomis, Lietuvos uostų 
politikų ir kit.

Olšauskas nesumokės 
gynėjams?

KAUNAS. — Kaune paskli
do kalbos, kad teismui atėmus 
iš Olšausko turto teises, nuken
tėsiu... jo gynėjai. Praloto tur
tas visas pereinąs jo įpėdiniams, 
daugiausia seseriai, kuri su juo 
gyvenus piktuoju, ir advokatai 
negalėsią išreikalauti iŠ betur
čio kalinio savo honoraro.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.
Iš draugijų veikimo

Balandžio 27 d. įvyko Drau
gystės Lietuvos Balso susirin
kimas. Narių susirinko gana 
daug. Po j vairių raportų prieita 
ir prie 20 metų sukaktuvių >sp- 
vaikšėiojimo raporto. Pasirodė, 
jog gana gerai uždirbta, —$180 
pelno liko. Bet čia jau iškalno 
buvo taip sutvarkyta, kad butų 
nubausti trys nariai. Būtent, 
pirmininkas J. Badavičia, sek r. 
J. Kasputis ir Kaz. Brazevičius. 
Komunistai bėginėjo po namus 
mobilizutMhini savo pritarėjus., 
net'fundijo, kad tik į susirinki
mų atvyktų. Žinoma, jie laimėjo. 
Einant konstitucijoj nustatyta 
tvarka, pirmininkas užleido savo 
vietą pagebininkui, kadangi 
turėjo pasiaiškint. Suužė, kaip 
bitės avilyj. Girdi, pirmininkas 
tam tikrus narius pavadinęs 
puspročiais. Tikrumoj jis pa
sakė, jog keli mažai manantys 
padaro ir kitus nemanančiais, 
jtet juk tai yra tiesa.

Nubausta K. B. ir J. K. Pir
mininkas gavo po lygų skaičių, 
tad nubausti jo negalėjo.

Reikia stebėtis tik deliai to, 
kad nariai duoda save mulkinti 
mažai manantiems (komunis
tams). Tie komunistai paskui 
giriasi per “Vilnį”, kad esą pa
gal konstituciją tas ir tas tapo 
nubaustas (žiūrėk“Vilnies” No. 
104). Turiu pasakyti, kad tas 
“Vilnies” koresponden. Skard
žius yra žioplas. Jis visaiškai 
nežino DLB konstitucijos. Pa
tariu aš jam susipažinti su kon
stitucijos šešto perskyrimo šeštu 
parsgrafu. Tąsyk jis pamatys, 
kad tas komunistų nutarimas 
neturi jokios vertės. Antra, rei
kia tikrų įrodymų, o ne taip sau 
bausti.

Kas tas lemiąs iškėlė, jei nb 
bolševikai? Klaidingai liudijo K. 
Užusienis ir Žiliene. Juodu turės 
Įrodyti, nes kitaip bus patraukti 
atsakom\bėn. Užusienis yra vice 

pirmininkas, o konstitucijos 
nepildo. Nariai suserga, o ar 
jis eina jų aplankyti? Kur tau! 
Pirmininkas visur eina, ir mes 
jį turėtume pagerbti ir jam 
ačiū pasakyti, nes jis tikrai rū
pinasi draugystes reikalais. Pro
tokolų sekr. J. K. irgi dirba 
gerai. Nejaugi mes norime vėl 
“draugą” J. iMačulį, kuris atlik
davo darbą, kaip su kojomis. Jo 
darbą turėjo pirmininkas dirb
ai. Na, o kai dėl Braževičiaus 
tai jis koks buvo, toks ir tebė
ra, — savo idėjų nekeičia ir ko
munistus nepeikia. Jis sako, te
gul jie dirba ir veikia savo or
ganizacijoj, o nekiša nosies 
ten, kur nepridera.' Brazevičiui 
susirinkimuose niekas nešau
kia: Nutilk! Sėskis, o J. Mačulis 
tokių pastabų visur susilaukia. 
Tegul Mačulis ima pavyzdį iš 
Baubanio. Tas žmogus, nors ir 
komunistas, bet visuomet sten
giasi kalbėti nuosakiai ir į rei
ksią.

Kaikurie pyksta, kadi juos 
pavadini komunistais. Well, 
kodėl jie palaiko jų pusę? 
Daug musų draugų, kurie buvo 
pirma geri tautiečiai (pavyzd
žiui, J. R. ir B. K.) dabar per
simetė į bolševikų pusę ir 
juos remia. Ir jie dar nepaten
kinti, kai pavadini juos komu
nistais. Juk žmogų galima pa
žinti tik iš jo darLų. Tačiau 
pakaks rašyti apie Draugystę 
Lietuvos Balso.

♦ ♦ #
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kuopos susirinkimas. Susirin
kime nieko tokio svarbaus 
neįvyko. Tik tapo nepriimtas 
vienas delegatas ir išbrauktas 
vienas narys? Drg. Juozas/ Kas
paras gyrė pirmininką A. Kun- 
cą, o tasai pasirodė kuo esąs: 
nestabdė tą narį, kuris peikė 
Centro Valdybą ir norėjo, kad 
J. K. butų pašalintas iš sekre
toriaus vietos. Tačiau balsavi
mas parodė visai ką kitą.
Pasftbėjatr “Naujienose” pra

nešimus iš musų kolonijos,

Gegužės 7 d. musų lietuviš
kieji biznieriai surengė šaunią 
“bunco” parę pas ponus Meš
kinius. Mat, ponai Meškiniai 
turi gražius namus su daugy
be kambarių, tai vietos yra pa
kankamai. Dalyvavo ponai Mai
gai, Legotai, Žemaičiai, Jakob
sonai. Katkauskai, Bukšniai, 
Maklauskai ir poni Kudirkienė. 
Visi biznieriai dalyvavo kartu 
su savo moterimis. Jie, mat, 
nori, kad ir jų moterys turėtų 
progos kartu su jais pasilinks
minti. Tuo tarpu visai kitaip 
elgiasi Moterų Kliubas, kuris 
■tokias pares rengia kas mėne
sį, tačiau vyrų neįsileidžia. Vy
rus jos kviečia tik du kartu 
per metus. Bet ką padarysi, 
kad moterų tokis nusistatymas.

Grįžkime prią/parės. “Bunco” 
pradėjo lošti nuo šešių vakaro 
ir baigė šeštą valandą ryto. 
P-nas Maiga skundžiasi, kad 
pralošęs keturis šimtus. Ir esą 
turėjęs ilgai kovoti, kol atsiė
męs atgal. P-nas Legota turėjo 
tikrą giliukį. — ir viską užmir
šo, kas dedasi aplinkui. Na, ir 
jo žmona tuo žvilgsniu neatsi
liko; ji taip pat laimėjo.

P-nas Kutkauskas linksmino 
svečius, dainuodamas Vanagai
čio liaudies dainas. Ir reikia pa
sakyti, kad jam tatai sekasi. 
Ponai Meškiniai jam pritarė 
dainuoti. Beje, bučiau dar už
miršęs ponus Gudinus. Gudinąs 
yra tvirtas vyras. Užtat jam ir 
lošti sekėsi. Mat, visi jo prisi
bijojo.

žodžiu, visokių linksmybių 
buvo iki valios. Gardžių valgių 
irgi netruko. Reikia pasakyti, 
jog p-ni Meškinienė valgių ga
minime yra tikra ekspertė.

Beje, parėj dalyvavo ir seni 
ir geri naujieji iečiai ponai Ado
mėnai. Tai yra linksmi ir malo
nus žmones, su kuriais visuo
met smagu susitikti.

# *
P-nas Tarmaitis, senas nau- 

jienietis, sumanė įsigyti vištų 
ūki. Na, prie Caro, Mich., ir 
nusipirko 24 akelius žemės su 
visais įrengimais. Pradėjo savo 
sumanymą vykdyti. įsigijo apie 
penkis šimtus vištų, tris antis 
ir vieną balandį. Kitas balan
dis pats iš kur tai priklydo. Ir 
tas balandis su p. Tarmaičiu 
labai susidraugavo/ Jis susipo
ravo su balandike ir dabar jau 
turi porą baiandukų. Gi antys 
turi antukų, o vištos viščiukų, 
žodžiu. Tarmaičiui nieko ne
trūksta, — turi pilnas galybes 
visokių paukščių. Pats Tarmai- 
tis yra tikras ekpertas. Jis pri
verčia vištas dėti po tris kiau
šinius per dieną. Tos kad ir rė
kia, bet deda.

Giriasi Tarmaitis, kad ukyj 
yra puikus gyvenimas. Girdi, 
nereikia nei daktarų nei vaistų, 
— blogą kraują ištraukia su 
muzika (matomai, jis turi ome- 
nėj uodus). Tik vieną dalyką 
Tarmaitis neišpildė: jis sakė 
savo žmonai, kad ant ūkio jai 
dirbti nereikėsią. Gi dabar ji 
skundžiasi, jog ji turinti tris 
kartus daugiau dirbti nei dir
busi mieste. Reikia surinkti 
kiaušinius, suskaityti juos, su- 

o prie viso topo dėti ir išsiųsti,

kuriais pasirišo Kenoshiets. 
Tas korespondentas negerai da
ro, naudodamas mano slapivar- 
(!j. Kaikurie draugai Įtaria ma
ne tų korespondencijų rašymu. 
Mat, nuo 1907 metų aš pasirin
kau slaptvardį “’Kenoshietis”. 
Daugelis tatai žino. Butų ge
rai, kad mano antrininkas pa
sirinktų kitokį slaptvardį.

Beje, turiu priminti, kad vie
na poniutė O. V. nepatenkinta 
“Naujienomis”. Girdi, jos per
daug rašančios apie bolševikus. 
Ką padairysi, — toks jau jos 
supratimas.

— C. K. Braze.

Detroit, Mich.
Galybės naujanybių

lAtlantic and Pacific Photo]

Bayonne, N. J. — Gaisras Gulf Refinery kompanijoj. Nuostolių buvo padaryta už $3,000,000

dar ir pinigus priimti. Dau
giau, sako ji, taip neapsigau- 
sianti.

Ponai Tarmaičiai yra geri 
žemaičiai ir geri žmonės. Komp. 
Vanagaitis jiems daug kartų 
yra padainavęs apie gerus že
maičius. —Vandupė.

Winnipeg, Kanada
Tūlas Winnipegietis “Naujie

nų” No. 102 neva kritikuoda
mas S. Gumbaragį, iššoko iš 
vėžių, apie ką čia ir kalbesiu, 
nes rimta kritika pilnoj to žo
džio prasmėj reikalinga musų 
pažangai. Bot Winn-čio esama 
per karšto 4r pilno keršto, dėl 
to ir negalima praleisti Į tai 
nieko nepasakius.

Winnipegietis pirmais savo 
žodžiais “pasveikino” drg. Gum
bai ag į “kukurbezdžiu”, mažu ir 
kuprotu. Kad žmogus mažas 
ir kuprotas, tai susipratę žmo
nės tokius apgailestauja kaipo 
gamtos nuskriaustus, o ne 
šmeižia jų asmenį per laikraš
čius, kaip daro Winnipegietis.

Bet kalbant apie mažus, vei
kiausiai patį “Winnipegieti” 
reiktų pridurti pirma, negu 
apie mažus kalbėti: Kaip “ge
rai”, kad žmogus pats savęs ne
mato nė jaučia!..

VVinnipegietis sako, kad visi 
winn-čiai vadina Gumbaragį 
“kukurbezdžiu”. Čia galima 
daryti išvadą, jog Winnipege 
lietuviai turi “dirbtinos” pavar
des ir yra vadinami “kukur- 
bezdžiais, mažais, kupriais ir 
perkeliais/”. Visgi puiku, ar 
ne? Tolinus , vėl W. sako: 
Gumbaragis “fašistas — žydų 
fornyčių pečkurys. Argi iš to 
jį ir Įtari “fašistu’, kad pas 
žydą tarnauja?.. Civilizuotas 
pasaulis žydų tautą laiko lygia 
visoms kitoms tautoms. Bet 
winnipegietis, matyt, žydą laiko 
labai “baisiu” esant.

Kaslink “fornyčių kūreni
mo”. Kasgi tame svarbaus?.. 
Šiuo milžiniškos bedarbes metu 
žmogus darbo pasirinkti negali 
ir dirba bile darbą ir džiaugia
si, nes šimtai bedarbių badau
ja. išskyrus winnipegietį, kuris 
lig iš “debesų” kalba. Nejaugi 
kunigu ir esi... ,

Tolinus sako: Gumbaragis 
“meiža karves pas farmerius”. 
Ar ir čia Tamstai naujiena?.. 
Jei nemilš Gumbaragis, tai milš 
karves pats winnipegietis, nes 
pieno ir Tamstai reikia', be ku
rio apseiti negali. Prie to dar 
Kanadoj karves milšti vyrams 
yra madoj. Argi ir to Tamsta 
nežinojai?..

Winnipcgietis smerkdamas 
Gumbaragį palietė ir tris ko
munistus, palygindamas juos 
prie asilų, kurie jo nė nekliudė. I 
Visgi “puikus kritikas” iš I

Tamstos išeina...
Winnipegtieis sakai, kad “pa

žangus korespondentai į “Vie
nybę” nerašinėja”. Bet kad 
Tamsta: parodytum tikrą savo 
veidą iš po slapyvardės, viliuo
si jog aš duočiau atatinkamų 
Įrodymų, jog ir Tamsta į “Vie
nybę” esi rasinėjęs...

Winnipegietis sakai, kad W. 
L. D. P. draugystėj men. su
sirinkimas įvykęs balandžio 6 

astedUŽStlK— Lucky 
Strikt šokių Or
chestrą kas ket
virtadieni ir Šeš
tadienį vakarais, 

N.B.C. tinklų.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus 
puikiausių tabakų 

JIE 
Lucky Strike turi extra, slaptą

‘‘Ateinanti Įvykiai 
metą savo 

šmėklas prišakin

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk tos 
ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjitųų, jei nori išlaikyti tą modemišką, 
visada jauną figūrą. “Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky”.

kada rukėt, pagaminti
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus 
SPRAGINTI
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų gerklę.

Jusu Gerklės Apsauga— Prieš knitejimus—prieš kosulį.

* Nuosai urnas diete, man rodos, yra pirmas ir didelis reikalavimas bet kuriam gydyme kurį galėtumėt pavadint galutinai patenkinančiu,” sako 
Dr. Bevprley Robiuson, York Medikai Ziurnale. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar 
sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdąug gerumų išbandėt, “jų vietoj—už&irūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų daly- 
kuo.i, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

< 1930, The American Tobacco Co., M f re

pegietis grasina Gumbaragiui 
neva teismu. Matyt, nori su 
kelti “baimės”, kad į jo nevy
kusią “kritiką” kas neparašy
tų atsakymą. Bet ir čia tai 
tik muilo, burbulas! Argi gali 
butit Įžeidimu, jei Tamsta kalbi 
slapyvardžiu prisidengęs. Prie
šingai. čia jokio asmens įžeidi
mo nėra ir Tamsta teisme savo 
“skundui” vietos nerasi... Ki
taip yra su Gumbaragiu, nes 
Tamsta iš jo, kaipo iš vyro nie
kuo neprastesnio ir už patį 
VVinnipcgictį, padirbai striuką, 
susitraukusį ir kuprotą pecke- 

i Ii, minėdamas jo tikrą vardą 
ir pavardę... Iš Winnipegiečio, 
kaip matome išeina geras 
“darbininkų idėjos” žmogus (ir 
ne fašistas) : pats muša pats 
rėkia!

—Wi ii nip cg i c šio k ai m y naj.

30, kur visi nariai “vienbal
siai” Gumbaragį “kukurbez
džiu” pavadino. Tai visgi esa
te “gerai organizuoti”, kad visi 
“vienbalsiai” pataikėt “kukur- 
bezdį” ištarti... »

Pageidaujama, kad čia kas iš
to susirikimo dalyvių per “Nau
jienas” pasakytų,, ar tai ištie- 
sų jums vyko sugiedoti “vien
balsį kukurbezdį ?”

Pačioj “apieravonėj” winni-

Kaip keliaus “Nau
jienų” ekskursija iš

Londono
“Naujienų” ekskursijos rei

kalai taip sutvarkyti, kad lai
vo mainymas! Anglijoje nesu
darys jokių nesmagumų. Sun
kusis bagažas eis iš New Yorko 
stačiai Į Klaipėdą ir juomi ne
reikės kelionėje rūpintis visiš
kai. Valizas paims Į tam tik
rus trokus ir nuvež iš stoties 
stačiai Į hotelį, o ant rytojaus 
- stačiai į laivą. Keleiviai taip
gi nuvežami pasažieriniuosė au
tobusuose. Taip kad nei pundų 
nešioti, nei vežėjais rūpintis 
nebus reikalo.

Iš Londono stačiai į Klaipėdą 
ekskursija važiuos šią žiemą 
pastatytu gražiu laivu “Balta
via”. Tasai laivas Britų 

Lloydo pripažintas kaipo šimto 
procentų pirmaklesis (100% 
A-l). Jis yra arti keturių tūks
tančių tonų talpos, 344 pėdų 
ilgio, 43 pėdų pločio ir 31 pd. 
gilio, aliejumi kūrenamas, bei 
dviejų propelerių varomas, 
greitumas 18 su puse mylių per 
valandą. Jame telpa 474 ke
leivių visose trijuose klasėse ir 
apie 100 tarnybos.

Laive “Baltavia” ypač puikiai 
įrengta trečioji klasė: visi at
skiri kambariai po 4 lovas su 
prastuvais, veidrodžiais, muilu, 
rankšluosčiais ir kitais patogu
mais, lygiai taip, kaip ir lai
vuose plaukiojančiuose per At- 
lantiko vandenyną. Tai geriau- 
sis ir greičiausis laivas iš visų 
ikišiol buvusių tarnyboje tarp 
Londono ir Klaipėdos.

“Naujienų” ekskursijai už- 
čarteriuotas visas “Baltavia” 
laivas, todėl jame bus vieni tik 
lietuviai ir plauks stačiai į 
Klaipėdą.

Esi Pavargęs?
Jgykit Naują Energiją / 

su Esorka! V
Ar jus jaučiatės ,nuolatos 

pailsęs? Kodėl nęalg>uti reikia
ma energija ąų . Esorka? Sis 
laiko įrodyta* tonikas pagel
iam fums Bugryšti į normalumą. 
Pagerina jūsų vįrikiniui^, paba
lina pilvo pakrikimus, konstt- 
p»elja ir pairusius nervus. 1 
Klausk savo apieklninko. 14 J

LSeveras CSORKa

Phone Virpnia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St„ 

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės ‘N-nose’
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Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestantas 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus
Lygias ir Dovanas _____ '

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

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

•
V

Kontesto Numera- 
torius:

I

A. Ripkevičius

Kontestantų laiškai
“N.” Kontesto Vedėjui,

J. Mickevičiui.
Gerb. Tamsta:

Laišką iš Tamstos aplaikiau, 
ačiū. Dirbu kiek galiu, bet ta 
nelemta bedarbė trukdo mano

blogumas laikų yra’ jaučiamas 
ir farmeriuose. Tiesa, pas far- 
mierius valgio nestoka, gyven- 

J

ti irgi yra kur, bet “cash” vis
iką gadina. “Naujienų” reika- 
; lais aplankiau daug ūkininkų — 
didžiuma jų nusiskundžia laikų 
blogumu, nes farmų prekės pi
gios.

S. L. A. 6-to apskri
čio suvažiavimas

įSusivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 6-to apskričio suvažiavi
mas Įvyks sekmadienį, gegužės 
25 dieną, 1 valandą po pietų, 
adresu 3707 Deodor slreet, In
diana Harbor, Ind.

Šis suvažiavimas yra vienas 
iš svarbiausių, nes turime tin
kamai prisirengti prie S. L. A. 
seimo šią vasarą, taipgi paren
gimų seimui, būtent, bankieto, 
koncerto, (šokių ir išvažiavi
mo.

Visi delegatai prašomi suva
žiuoji prie 03-čios ir South Park 
avenue, ties White City — ne 
vėliau, kaip 11 valandų ryte. 
Iš čia visi važiuosime kartu j 
Indiana Harbor.

Geo. J. Stungis, pirm.
J. Vaišvila, s e kr.

ii Lietuviu valanda
Lietuvių valandos per radio 

klausiaus gegužės 18 <1. — nuo 
1 iki 2 valandos po pietų. Bu
vo labai mraJonu klausytis.

Į
Pirmas numeris buvo “Radio 

šokis”, Danelkaus įgraijitas — 
tai senobinis lietuvių šokis. Se
kantis — Sharkey kumštynės, 
labai juokingas ir patriotiškas 
muzikiališkas numeris.

Dainavo p-le Ona Vilkiutė net 
tris kartus. Ji dainavo labai 
gražiai ir visi jos maloniu balsu 
gėrėjosi.

Dialogas, išpildytas p-lės Ad

ams, Budriko, Brusoko ir Va
lančiaus, daug prijuokino.

Stepukas pakrėtė juokų apie 
gaidį.

Buvo girdėtis Sodeikos re
produkcija iš operos “Demo
nas” ir arija ‘‘Neverk brangi”.

Vargonininkas Sauris jau į- 
gijęs daug patyrimo groti lie- 
tuivių melodijas vargonais. La
bai gražiai išėjo.

Girdėjau, kad Lietuvių Va
landa tęsis per visą vasarų, ir 
jeigu lietus pasilaikys nedalio
mis po pietų, tai bus dvi va
landos lietuvių muzikos, kaip 
kad buvo jau tris nedėldienius, 
nes radio stotis WCFL taipgi

mėgsta duoti Budriko valan
das.

Girdėjau, kad kitą nedėldie- 
nį dalyvaus Budriko Lietuvių 
Valandoj operos dainininkas 
Brunwaldas.

Klausytojas.

Miller padėjo jį probacijai; du 
jo draugai bus 'pasiųsti Į pa-, 
taisos namus.

Lietuvis padėtas pro- 
bacijai

— . . i
Trys jauni vyrukai pi’i.sipa

žino Ipriėminėję vogtus daik
tus. Vienas jų yra vardiu James 
Batakas — gal būt lietuvis. Ka
dangi jis neturėjo prmesnio 
(policijos rekordo, tai teisėjas

Tel. I^ifuyette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja .
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementų dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasterj ir kalkes dėl 

sienų. Mos taipgi aprokuojame visą darbą.
, Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.

Greitas pristatymas. x »

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

14th Street & Western Avė.

sėkmingam veikimui. Siunčiu 
porą naujų skaitytojų, tuoj 
vėl prisiųsiu daugiau. Iki už
baigai kontesto pirmą laipsnį 
visgi išlyginsiu.

Su pagarba, \
P. Džiaugys, 
Kenosha, Wis.

* *
“N.” Kontesto Vedėjui,

J. Mickevičiui.
Gerb. Drauge:

Ačiū už laišką ir skatinimą 
darbuotis. Aš dirbu išsijuosęs, 
bet deja, kur tiktai nueini, vi
sur girdi žmonių dejavimą apie 
blogus laikus. Kai kurių mano 
prospektų padėtis taip bloga’, 
kad aš pats esu prisirengęs, 
kiek man sąlygos leidžia, jiems 
prigelbėti. Siunčiu šiek tiek 
biznio, sekamą savaitę gausite 
dar daugiau. Man smagu gir
dėti, kad “Naujienos” kontes- 
tantams rengia bankietą. Aš 
pirmutinis jame, su visa savo 

"šeimyna, dalyvausiu.
Draugiškai,

K. G. Urnežis,' 
Chicago, III.

♦ >:« ♦

“N.” Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui.

Gerb. Tamsta:
Prisiunčiu dar kelioliką nau

jų skaitytojų. Sekamą savaitę 
darbą galutinai baigsiu ir šeš
tadienyje atvyksiu į '“Naujie
nų” kontestantų bankietą. Bai
giantis kontestui mari sąlygos 
veikimui pasidarė kiek sunkes
nėmis — prospektai sumažėjo. 
Bet kaip ten nebūtų. Rockfor- 
do dirvą šiame “Naujienų” kon- 
teste pusėtinai apariau. Jeigu 
ne ta nelemta bedarbė, tai bu
čiau daug daugiau skaitytojų 
gavęs. Bet ką darysi, prieš vė
ją nėra galima papusti.

Spaudžiu Jūsų dešinę,
J. J. Petraitis, 

Rockford, III.
♦ ♦ ♦

“N.” Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui.

Gerb. Tamsta:
Pas mus sunkus laikai. Ne 

vien sunkių laikų blogumą jau
čia miesto darbininkai, smul
kus biznieriai, bet ne mažiau

Jeigu butų buvę laikai geres
ni, bučiau daug didesnį bizn 
padaręs ir šiame “Naujienų” 
konteste, bet dabar negalėjau 
sėkmingai išvystyti savo dar
buotės. Siunčiu porą naujų 
skaitytojų, sekamą savaitę dar 
kiek prisiųsiu. Beje, rengiuos 
dalyvauti “Naujienų” kontes
tantų bankiete, jeigu sąlygos 
nepasimainys — tikrai busiu. 
Esu labai dėkingas už pakvieti
mą.

Su pagarba,
P. D. Andrekus, 

Pentwater, Mich.
« * ♦

“N.” Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui. 1

Gerb. Drauge:
.Atleiskite, kad darbo negalė

jau tinkamai išvystyti iš prie
žasties ligos. Bet atminkite, kad 
aš čia esu “Naujienų” dirvos 
antpjas. “Naujienos” yra vie
nintelis laikraštis, kuris nuo
sekliai rūpinasi darbininkų rei
kalais. Aš jas myliu, aš su 
“Naujienomis” — dieną ir nak
tį, rytą ir vakarą. Sykiu su ši
tuo laišku siunčiu 3 metinius 
skaitytojus, greitu laiku pri
siųsiu vėl. Kojos kiek pradėjo 
taisytis, gal galėsiu daugiau 
apeiti.

Su draugiškumu.
P. J. Juzeliūnas, 
So. Omaha, Nebr.
♦ ❖ *

“N.” Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui.

Gerbiamas Tamsta:
Tamstos laišką, kuriame prie 

pabaigai kontesto raginate dau
giau paspausti, gavau, ačiū. Aš, 
kiek sąlygos man leidžia spau
džiu, bet Tamstoms yra žino
mos sąlygos spaudimui pa’s 
mus. čia rasi vieną naują me
tinę prenumeratą mano seno 
draugo Jono Šalavėjaus. Greitu 
laiku dar kelioliką naujų skai
tytojų prisiųsiu.

Su pagarba,
Aug. Janeliuitas,

Regina, Sask., Canada.

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu '
*

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — dė
vimuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai. yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milįonai žmonių per 50 me
tų nuolatos didėjančio vartoji
mo.

šaukštas Phillips Milk of 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra-prie kiekvieno pa
kelio.

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

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

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

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

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

Išpardavimas
Seklyčių Setu

Naujo komforto akiniai
Hpedalio Hpnrdavlmo kaina tik (PO QQ

Populiarus visur «Į)^»vO
Garantuoti, kad neaulul ir nenubluks.

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Kafayette 1083

A. Grigas & Co 
3114 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4898

2839 W. 63rd St 6542 So. Western Avė
Prospect 21Q2Republic 8899

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.

Tel. Prospect 3140

3335 So. Halsted St
Yards 6894

339 S. Central Avė.
I. Cor. Archer and Central

Tel. Prospect 8759

Tel. Lafayette 5107 Yards 0145

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

teisingas patarnavimas pas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
I arti St. Ix)uia Avė. 

CHICAGO. ILL.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ross

DVIEJŲ ASMENŲ 
BLEIDAI

Geriausi . skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeigu ju»ų pardavikaa ne
gali jus aprūpinti, rąžykite 
UeslB1

>1 50c už 5 — $1 už 10 
Seinpeilo bleldaa — lOe

Ii PROBAK CORPORATION

Nauji akiniai xw u.v..ų 
išbandymui

Leiskite mums pasiųsti jums šiuos va
liausio styliaus Naujo Komforto Akinius su 
aiškio regėjimo stiklais 100 dienų iftban- 
tlj-mui. Gražiausi akiniai, kokiuos paga
minta per daureli metų. Nešiojami dauge
lio žmonių. Populiarus visur. Pasižymin
čios išvaizdos. Nepalieka ženklų ant no- 
»ies. Lengvus. Leis jums skaityti amui- 
kimiai raita. iyorti ploniausią lulatą. matyti 
’V<>L.I nr AIVVI. Pridedam DYKAI <ra*li» tlAiutę. Patenkinimu* sarantuotas. Jeigu Jus nemanysite, kad musų akiniai ui TIK
TAI $2.98 yra fferesnl negu tie, kurte ki
tur pardavinėjami po $15.00. jus galite juos 
sugražinti. JUS NERIZIKUOJATE N® VIE
NU CENTU.

Nesiųskite pinigų!
NESIŲSKITE PINIGUI Prislųskite tik ku
ponų. Pasinaudokite iluo barbenu. Atsimin
kite — nė vieno cento ik kalno dabar. Lai
kykit pinigus namie.
------ PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE---------
S. T. OPTICAL Co.. Dept. H. G. 421 

1447 Jaekson Blvd., Chlcagro, III.
AS noriu iėbandyti jūsų Naujo Komforto 

Akinius per 100 dienų.
Vardas ------------------------------ Amžius
Gatvė ir nr.------------- R. F. D. ___  Box ....

Miestas ---- ------------------- Valstija ________ :

KRAUJO 
LIGOS IŠGYDC
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau
jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy
dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus it nepri 
leidžia pa r a 1 y 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau 
giausi ir geriau 
si žinomi meto 
dai. Dr. Ross iš
bandyti gydymai
išgydė tūkstančius. Užsikrėtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
žemiausia kaina, kokia galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy
kai.

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METŲ PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
Kambarys 500 dėl vyrų, 

<lel moterų.
S to ______
Kambarys 508

Virš trisdešimt metu praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų, privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialia gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE.

Garsinkitės “N-nose”

$425.00 kainuoja kitose krautuvėse, o musų 
žema kaina ........................................................

Musų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai.
Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. Pamatysit musų setus, 
dirbtuvę ir pamatysit kainas. Po to galėsit palyginti musų kainas 
su kitų kainomis.

Pas mus jus nusipirk
site .setą pigiau, negu 
pas kitus. Pas mus 
jus nusipirksite rakan
dų setą perpus pigiau, 
negu kitur.
$135.00 vertės Jacąu- 
ard setas 3 šmotų

$59.00
$195.00 vertės 3 šmo
tų Mohair setas

$98.00
$265.00 vertės 3-jų 
šmotų Mocųuette se
tas

$165.00

į 
r
1

$195.00

Archer hirnituro
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIK, Savininkas 
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9733 Chicago, III,

Apdrauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtų.

Taipgi gyvastį.

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

informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą, ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.
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LENKAI, RUSAI IR LATVIAI

kaip Lenkijoje visai negeistų kelti ginklą prieš savo 
kaimynus.

Bet kokią poziciją šito pavojaus akyvaizdoje užim
tų Latvija?

Yra žinoma, kad dešiniosios latvių partijos stoja 
už susiartinimą su Lenkija. Jos bijo bolševikų Rusijos 
ir tikisi, kad lenkai padėtų Latvijai nuo Maskvos atsi
ginti, jeigu bolševikai bandytų užgrobti latvių uostus, 
Rygą ir Liepojų.

Latvijos socialdemokratai laikosi kitokios nuomo
nės. Jie stoja už tai, kad Latvija neturėtų su lenkais 
jokių ryšių, taip kad kilus konfliktui tarpe Rusijos ir 
Lenkijos arba Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos,- latviai 
galėtų stovėti nuošaliai. Socialdemokratų pastangomis 
pavyko šitokį nusistatymą pravesti Latvijos seime ir 
šiandie, anot Cielenso, latviai neturi su Lenkija nei ka
rinių, nei politinių sutarčių.

Jei ne Latvijos socialistai, tai visi Lietuvos kaimy
nai Pabaltijy jau gal butų seniai pasidavę Varšuvos 
hegemonijai ir Lenkija butų pasiruošusi sunaikinti Lie
tuvą arba pradėt karo avantiūrą prieš rusus.

NEPAGEIDAUJAMA, KAIPO PILIETĖ

P-lė Averil Bland, kanadietė, kuri didžiojo karo 
metu tarnavo, kaipo slaugė (sesuo mielaširdystės) mū
šių laukuose, norėjo gauti pilietybės popieras Ameriko
je, bet jos ekzamenuotojai pasisakė prieš ją, kadangi 
ji pareiškė, kad kilus karui ji sutiktų eiti slaugyti su
žeistuosius, bet atsisakytų imti į rankas ginklą.

Aplikantė nurodė, kad vartoti ginklą jai neleidžia 
jos religiniai įsitikinimai, o Jungtinėse Valstijose pi
liečiams esanti užtikrinta religinių įstikinimų laisvė. 
Bet šis jos argumentas nepakeitė teisėjo nuomonės. Ji
sai surado, kad tie. asmens, kurie nori priimti pilietybę, 
dar negalį naudotis piliečių privilegijomis! Juokingas 
protavimas: juk p-lė Bland, priėmusi pilietybę, butų 
įgijusi visas teises, kurias turi ir kiti piliečiai.

Ir iš- viso, keistas yra tJk aplikantės klausinėjimas, 
ar ji eisianti su ginklu rankose ginti Jungtines Valsti
jas nuo priešo, kilus karui. Amerika iki šiol dar nie
kuomet neimdavo moterų į armiją.

Matyt, kad Amerikos federaliuose teismuose sėdi 
atžagareiviai, kuriems yra nepageidaujamas, kaipo pi
lietis, kiekvienas karo priešas. O betgi Amerika didžiuo
jasi, kad buvęs jos valstybės sekretorius, p. Kellogg, su 
Francijos užsienių reikalų ministeriu Briand’u sugal
vojo “amžinos taikos” paktą!

YLA LENDA Iš MAIŠO

Visi yra girdėję apie tas triukšmingas kovas ada
tos pramonės darbininkų unijose, kurias vedė komunis
tai, žadėdami išvaduoti jas iš “parsidavusių darbda
viams biurokratų” jungo. Bet šiandie tie kovotojai pe
šasi, tarp savęs. Visa eilė komunistų vadų, kurie buvo 
kaip tik daugiausia “pasižymėję” triukšmo kėlimu dar
bininkų unijose, jau yra už įvairius “nukrypimus” nuo 
tikrojo leninizmo kelio išmesti iš partijos. Išmesti yra 
Gitlowas, Zimmermanas, Grossas, Shapiro ir kiti.

Ir dabar ištikimoji Maskvai komunistų spauda 
skelbia, kad tie išmestieji lyderiai turėję santykių su

Buvęs Latvijos užsienių reikalų ministeris, F. Cie- 
lens, rašo, Berlyno “Vorwaerts’e” apie grasinantį Eu
ropai pavojų karo tarp Rusijos ir Lenkijos. Rašytojas 
mano, kad tokį karą gali iššaukti viena iš dviejų prie
žasčių: arba tautinis judėjimas sovietų Ukrainoje, ku
rį Lenkijos nacięnalistai nepraleistų progos remti pi
nigais ir ginklais ir tuo budu išprovokuotų karą su Ru
sijos valdžia; arba Lenkijos mėginimas prasimušti per 
Lietuvą į Klaipėdos uostą, karp, rusai irgi visomis jėgo
mis pasipriešintų.

Cielens sako, kad tas karo tarp rusų ir lenkų pavo
jus yra ypatingai aštrus dėl to, kad kiekvieną šitų dvie
jų šalių valdo diktatoriai, kurie visai nesiskaito su vi
suomenės opinija. Savas prestyžas (autoritetas, garbė) 
diktatoriams yrą svarbesnis dalykas, negu viskas kita. 
Stalinas, nenorėdamas apsileisti Pilsudskiui, arba Pil
sudskis, nenorėdamas apsileisti Stalinui, gali įvelti savo 
šalis į karą, nežiūrint to, kąd žmonės taip Rusijoje,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............-.................. $8.00
Pusei metu ............................. 4.00
Trims menesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ..............-......  1.50
Vienam menesiui _....................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 3c
Savaitei ___    18c
Mėnesiui ~.......................i._____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _______  $7.00
Pusei metu ..........   _ 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ....................  1.25
Vienam mėnesiui ..................  ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose L Atpiginta.]
Metams ........... „...............  $8.00
Pusei metų................... — 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

New Yorko policija, su Tammany Hali politikieriais, 
su šapų “bosais” ir su kapitalistų asoci^pijos atstovais.

Pirma komunistai apie tai tylėdavo ir griežčiausia 
užginčydavo kiekvieną žinią laikraščiuose apie keiktus 
ryšius tarpe komunistų, ardančių darbininkų unijas, ir 
policijos bei darbdavių. Dabar jie išduoda savo paslap
tis. Tie, kuriuos jie dabar denuncijuoja, neperseniai dar 
^uvo jų draugai ir bendradarbiai.

Reikia manyt, kad ir Gitlowas, Shapiro ir kiti ata
kuojamieji “karingojo unijizmo” vadai neilgai trukus 
iškels aikštėn tų savo buvusių bičiuolių šunybes, kurie 
šiandie kontroliuoja “staljncų” partiją. Tuo budu pa
lengva išeis į viršų visa tiesa apie komunistiškus darbi
ninkų mulkintojus.

Skaitytojų Balsai
T. M. D. reikalais
Ttfli, rūpestingi Tėvynės My

lėtojų Draugijos nariai laukia 
SLA. Seimo, kur suvažiuos ap
tarti ir TMD. reikalus — atgai
vinti Draugiją kuri dūliai sto
kos rašytojų ir pinigų yra su
stojusi veikti.

Kaip kas negalvosime ir ra
šysime, Amerikoje tokia drau
gija tikrenybėje, neišsilaikys, 
tai viena, o antra, kitokie lai
kai virto—pasikeitė. Jokis au
torius ar rašytojas neduos sa
vo raštų dovanai, o pinigų nė
ra ir noroms-nenoroms TMD. 
reikia likviduoti.

Vietoje TMD. susidėkime su 
“KULTŪRA” Lietuvoje (Šiau
liai, Aušros Alėja 15, Lithua- 
nia), mėnesiniu žurnalu, jau 
aštuntus metus einančiu, dai
liai iliustruotu ir pigiu, su pri- 
siuntimu į Ameriką $3.00, ar
ba po 25 centus kas mėnuo.

“KULTŪROJE” bendradar
biauja' virš 30 inteligentų—pro
fesorių, daktarų, docentų ir 
šiaip mokslo vyrų, kurie “KUL
TŪROJE” rašo apie kapitaliz
mą, socializmą, demokratiją, 
fašizmų, bolševizmą, komuniz
mą, evoliuciją, revoliuciją, pro
gresą, fiziką, techniką, astro
nomiją, chemiją, zoologiją, bo
taniką, matematiką, politiką, 
tikybas ir kitus reikalus, taip, 
kad skaitytojai per metus gau
na apie* 700 puslapių didelio 
formato gausiai iliustruotą 
knygą (64 puslapių kas mė
nuo).

Amerikiečiai taip įvairų žur
nalą. niekad neišleis.

Taigi susidėję su “KULTŪ
RA” daug apsišviesime patys, 
kaipo ir kitus apšviesime per
duodami perskaitytus nume
rius. Priegtam padidinsime 
“KULTŪROS” materiales jė
gas. prisidėsime prie bendro 
kultūrinio darbo Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Todėl busiantysis TMD. sei
mas lai tik užgiria paduotą su
manymą ir visi idealistai už
sirašykime “KULTŪRĄ”.

—P. Mikolainis.
Toliaus TMD. turi šaunų 

skaitlių įvairių knygų, kurios 
ti užima vietą, ką reikia apmo
kėti. Tokias visas knygas rei
kėtų paaukoti Lietuvos Kultū
ros Fondui Suaugusiems švies
ti, (Gedimino gatvė 38, Kau
nas, Lithuania). Knygas rei
kėtų sukrauti į baksus po 3-400 
svarų svarumo ir atsiųsti New 
Yorkan, iš kur su ekskursan
tais nusiustame į Klaipėdą do
vanai. Lietuvoje tos knygos 
padarytų didelę naudą švietimo 
dirvoje.

Neištirti kraštai
Neseniai iš Antarktikos su

grįžo amerikiečio Birdo ekspe
dicija'. Ryšyj su tuo kyla 
klausimas: ar daug dar pasau
lyj yra tokių kraštų, kurie 
žmonėms nėra žinomi? Birdo 
ekspedicijos, nariai rogėmis ir 
lėktuvais ištyrė nemažą Ant- 
a'rllcikos žemės plotą. Bet rei
kia žinoti, kad Antarktika yra 
pusantro karto didesnė nei 
Amerika. Tad ten dar pasiliko 
labai daug neištirtų vietų.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie teritoriją, kuri randasi

prie šiaurių ašigalio. Grenlan
dija, šiaurinė Kanados dalis ir 
kaikurios salos dar riėra pilnai 
ištirtos. Net šiaurinėj Sibiro 
dalyj galima užtikti tokių vie
tų, apie kurias mes nesame 
girdėję. Prieš porą metų ekspe
dicija, kuri bandė pasiekti 
Kamčatką, užtiko neištirtą te
ritoriją daug-maž tokio didu
mo, kaip Vokietija.

Jei mes dabar pažvelgsime į 
pietinius kraštus, tai ir ten 

rasime daug neištirtų kraštų. 
Pavyzdžiui, imkime Australiją. 
Vakarų ir centralinėj jos dalyj 
randasi milžiniškos dykumos, 
su kuriomis nėra susipažinęs 
nei vienas civilizuotas žmogus.

Dar daugiau paslapčių slepia 
Naujoji Gvinėja’, — milžiniška 
sala, kuri randasi į pietvaka
rius nuo Filipinų. Tik maža 
tos salos dalis tėra ištinta, šal
tas ir drėgnas klimatas, ne
praeinami miškai ir balos su

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verte Emile Skujenieks

(Tąsa)
Mandelis peiliuku su perla

mutro kriaunomis piovė ciga
rui galą. Sprigtuku nubloškė 
nuo baltosios liemens užkritus] 
tabako lapelį.

“Ko tu čia nervuojiesi? Juk 
aš tau ne sykį sakiau: kas ten 
bus daroma, tas bus padaryta. 
Jei neišardė Brikis su Bambi- 
tu — aš beveik užtikrinčiau...”

“Argi aš žinojau... Argi aš 
galėjau įsivaizduoti, kad su to
kiais galvijais turėsiu reikalą?.. 
Bet tą aš tau sakau: jokio tau
pymo čia nebegali būti. Jei jau 
pasaulyje nebėra teisybės, tai 
ir tegu nebėra...”

'Robertui šios girdėtos, kalbos 
jau buvo Įgrįsę iki gyvo kaulo. 
O be to jis dar šį vakarą turė
jo pareigas prieš svečius. Savo 
pareigų jis niekuomet nepa
miršo. Jis atsistojo ir nuėjo j 
mėlynąjį salioną.

Šusteris, ištikimas savo pa
pročiui. buvo suorganizavęs 
chemin de fer prie didžiojo sta
lo. Ten jau gulėjo pinigai pa
garbos vertu kiekiu, didelėmis 
krūvomis. *

Ponia Sudrebienė, parėmusi 
išvirtusią krutinę supintomis 
rankomis, geroką glėbį popie
rinių pinigų ranka pridengusi, 
žvilgterėjo į įeinantį, bet tuo- 
jaus vėl atkreipė dėmesį į kor
tų dalintojo pirštus. Tuos čia 
jau niekas kitas nebe,įdomavo. 
Likerib bonka buvo nustumta 
į šalį. Stikliukai stovėjo pilni, 
nepaliesti. Robertas priėjo prie 
pokerio stalo, prie kurio buvo 
atsisėdę ir ponia škerbelienė su 
uošve. Ten škerbelis buvo at- 
sakominguoju tvarkytoju, čia 
buvo dalinama, lošiama ir mo
kama šeimyniškais šposais ir 
pajuokomis. Visi turėjo tokius 
veidus, lyg butų čia prisisedę 
vien tik dėl juoko ir tam mo
mentui. Ponia Tomberg. kiek
vieną kartą ėmė su juoku ir 
kokia nors pastaba, bet vis tik 
jos lupos susičiaupė lyg dantį 
geliant, kuomet ji turėjo at
skaityti nedidelę sumelę nuo 
sutaupytosios krūvelės. Pama
čiusi žentą, ji net paraudo, lyg 
pagauta prie išdykavimo. Bet 
tas jau mokėjo su uošve laiky
tis kavalieriškai. Atsistojo už 

laiko ir drąsiausius keliaunin
kus. Kiek tankus yra džung- 
jiai, galima spręsti jau iš to, 
kad viena ekspedicija per tris 
savaites pajėgė tik penkias my
lias pasistymti pirmyn. Saloj 
gyvena tokie žmonės, apie ku
riuos mes beveik nieko nežino
me. Salos viduryj randasi 
aukšti kalnai, kurių viršūnės 
yra apdengtos amžinu sniegu. 
Kažkurių kalnų aukštumas sie
kia 16,000 pūdų.

Nors tai ir keista, bet net ir 
senovės civilizacijos centre už
tinkame neištirtų vietų. Imki
me kad ir Arabijos dykumą, 
kuri yra žinoma kaipo Ruba- 
E1 Kali. Per tą dykumą, nie
kas nedrįsta keliauti, tik iš 
arabų pasakojimų žinoma, kad 
jojoj randasi derlingi oazai. 
Galimas daiktas, kad ateityj 
ten bus surasta griuvėsiai se
novės miestų, kadangi mano
ma, jog prieš keletą "tūkstan
čių metų toj vietoj, kur dabar 
esti dykuma, buvo derlinga že
mė.

Neseniai Amerikos Geografi
jos Draugija išleido Cent- 
ralinės ir Pietų Ame
rikos žemlapi. Pasirodo, kad 
ir čia yra daug vietų, 
kurių kol kas dar niekas nėra 
ištyręs. Daugiausiai tokių vie
tų yra Brazilijoj ir Argentinoj.

Neištirtų vietų randasi ir 
Mongolijoj bei Himalajų srity j. 
Dm g kas dar nėra žinoma ir 
apie Afriką. Praeis daug metų, 
kol žmogui visas tas nežino
tu • • vietas pasiseks tinkamai 
ištirti.

jos kfedes, nusilenkė per petį, 
žiurėjo į jos kortas ir pamokė. 
Tą jis galėjo daryti pasekmin
gai, nes stovint jis slapčia 
žvilgterėjo taipgi į kairę ir . j 
dešinę, ir kaimynai net nema
no nuo jo slapstytis. Ponios 
Tomberg pinigų krūvelė greit 
priaugo. Ji maloniai nusišypso
jo žentui per petį.

Hermansons Ūsą laiką, kaip 
tik kėlėsi nuo stalo, seko ponią 
Ekienę — ministerio žmoną. Ta
čiau ji vis buvo senesnių ponių 
būrelio viduryje. Dabar tai jam 
pavyko ją pagauti ir pasisodinti 
mėlynojo saliono kampe. Bega
liniai laimingas tokia garbe, 
paraudęs per visą plikąjį pa
kauši, nusilenkęs, poniai iki ke
lių, jis kalbėjo be paliovos — 
rupindamąsis tuo, kad tik ji ne
pradėtų nuobodžiauti, neatsisto
tų ir nepasitrauktų. Pasakojo, 
kad jis poną Ėkį pažinojęs jau
nystėje, jog jų tėvų sodybos 
ten pat kaiminystėje. Prasima
no įvairius niekus, pats juokėsi 
jais ir bevilčiai žiurėjo, kad 
pųyia ministerienė visai nū ne- 

: piane prasišypsoti. Kairėje ran
koje ji laikė vėduoklę, dešinią
ja kartas ^-uo karto pakėlė 
vienaakį lornetą. Jos pilnos, ne
paprastai storos rankos buvo 
iki pečių nuogos, rusvos ir ap
žėlę netrumpais pūkais. Ant 
viršutinės lupos taipgi jautėsi 
balti pūkai. Ji mostelėjo jau 
antrą syk — tik tuomet Ro
bertas pastebėjo. Pirmučiausiai 
iškilniai nusilenkė, po to sku
bėjo ten.

Hermansons taip smarkiai pa
šoko, kad net palietė ponios mi- 
nisterienės kelius. Bet toji jau 
nebeatkreipė į jį dėmesio ir 
nebesiklausū jo atsiprašinėjimu. 
Atsistojo pasitikti Robertą ir 
išlengvo pliaukštelėjo jam vė
duokle per petį.,

“Na, ir jaunavedis! Tuoj iš- 
phikėjo. Per visą vakarą Tams
tos nematyti.”

Ir tuoj įsikabino į jo ranką.
Robertas nusilenkė dar sykį, 

paskui atsitiesė lyg žvakė.
“Atleisk Tamsta — aš dedu 

visas pastangas. Bet mes čia 
šiandien turime suviršum še
šiasdešimt svečių.”

Ponia ministerienė susičiau
pė. I

[Pacific and Atlantic Photo]

Paryžius. — Lena Bernstein, 
franeuzų aviatorė, kuri išbuvo 
ore 35 vai. 46 min. ir 55 se
kundas.

“Taigi,' taigi — čia jau žmo
gų sunku pastebėti.”

Robertas susigriebė, kad iš
sitaręs negerai.

“Ką Tamsta, poniut! Betgi 
Tamstą jokiu budu negalima 
pasiekti. Tamsta visuomet ap
gulos stovy.”

Dabai- tai, pataikė. Taip į po
nią ministerinę, kaip į visą, 
kam jis čia sakinėjo kompli
mentus. Ponia ministerienė 
šypsojosi.

“Na, nieko. Bus gerai. Ar 
neisime į salę? čia perdaug 
prirūkyta.”

<“Ištikro, poniut! Čia juk vi
si ruko. Mat, net poniai Sudra- 
bienei kaip tik papirosas dan
tyse.”

Duryse ponia ministerienė 
dar atsigręžė ir pakėlė lornetą 
Pfie akies.

“O kas ten per vienas?”
“Tas? Mano redakcijoje sky

riaus vedėjas. Hermansons. 
Nieko sau senukas, tik, matyt, 
kiek įkaušęs.”

Ponia ministerienė truktelė
jo pečiais ir pasidarė rimta.

“Visai lyg kaimo raštininkas. 
Matyt, padoresnėj kompanijoj 
visai nėra buvęs.”

Ji kalbėjo truputį apkapoto
mis žodžių galūnėmis, truputį 
svetimtautiškai akcentuodama 
— kaip tai jau pridera aukštai 
stovintiems asmenims. Vėl pa
kėlė lornetą prie ‘akių ir ėmė 
žvalgytis po salę.

Ten kaip tik vyko koks tai 
pertvarkymas. Salės vidurys 
ištuštintas. Foitepiana's su po
nios Sluokos senąją skambinto
ja nustumtas į kampą, žiburiai 
pusiau užgesinti. Keletas po
nios Sluokos mokinių lakstė 
išilgai ir skersai ką tai tvarky
damos. Balta ponių eilė sėdėjo 
pasieniais. Nuogosios rankos, 
krutinės ir kaklai prieblancĮoje 
atmušė rausvą šviesą., šen-ten 
mirguliavo brilijantai. Dar ne- 
išsisklaidęs šokėjų prakaito 
kvapas maišėsi su įvairiais kve
palais. Ponia ministerienė nu
leido lornetą ir vėl įsikabino 
savo kavalieriui į alkūnę.

“Eime aplinkui. Jei neklystu, 
ponia Sluoka su savo mokinė
mis rengia kokį. tai programinį 
numerį. Bet iki tam laikui dar 
galime prasivaikščioti.”

“Prašau!”
Jis stengėsi nusilenkti kiek 

galint gracingiau. Tada abu 
pradėjo eiti, išlengvo, kilniai, 
lyg kokioje parodoje. Robertas 
laikė kairę ranką švelniai iš
lenktą, dešiniosios rankos pirš
tinę lengvai gniaužydamas pirš
tuose. *Ponios ministerienės sto
roji ranka sunkiai užgulė jo 
alkūnę. Lornetas prie auksinio 
retežėlio tabalojo žemiau kelių.

Vėduokle siūbavo į padoraus 
didumo bliuzės iškarpą.

“Kodėl Tamsta, pone Nelke, 
musų niekuomet neaplankai? 
Mes priiminėjame ketvirtadie
niais nuo šešių iki ąštuonių. 
Mano vyras apie Tamstą ir 
Tamstos laikraštį visuomet ge
rai atsiliepia.”

Robertui ant širdies pasidarė 
šilta.

“Labai dėkingas. Aš būtinai 
pasistengsiu... Mes būtinai pa
sistengsime... Tai ponas minis
teris gali būti patenkintas mu
sų kryptimi

“Visiškai. Aš pati girdėjau, 
kaip jis sakė ponui prezidentui: 
“Tautos Širdies Balsu” įsigijo
me tikrai sveiką tautinį orga
ną. Roberto Nelkūs asmenyje 
atsiradęs naujas didelis visuo
menės veikėjas.”

“Dėkoju. O ką į tai ponas 
prezidentas?”

“Tą aš gerai nebeprisimenu. 
Manding, jis maždaug tokios 
pat nuomonės”...

Sėdinčiosios ponios stebėjo 
juos ir bandė nusiklausyti, apie 
ką ten kalbama'. Viena jauna 
liekna poniutė prisilenkė savo 
kaimynei.

“Ar girdi Tamsta? Apie pre
zidentą... Tuo ji visur giriasi.”

“O, ką ten, meilyt! Kai to
kios kiek pasikelia, tai jau ir 
nebežino kaip... Aš nežinau, bet 
pasakojama, kad ji kadaise bu
vusi bufetininkė Daugpilio sto
ty...”

Toliaus. prie pat fortepijono 
buvo susispietę trys galvos.

“Tautinis organas... Kai pa
sidaro ministeriai, tai virsta 
tautininkais. Bet septynioliktais 
motais ėjo išvien su socialistais. 
Kas gi to nebeprisimena...”

“Tas pats Neikė Sibire esąs 
buvęs prie raudonųjų...”

“Ko čia Neikė! Ėkienei net 
dabar dar brolis Rusijoje ko
misaru. Pasiutusiai nenori, kad 
apie tai kalba... Mano dėdė daž
nai eina pas juos su reikalais. 
Be dėdės jie toje ministerio 
kedėje ilgai neišsilaikytų...”

Tiedu negirdėjo, ką apie juos 
šnibždėjo. Bet pasijutę tiek 
daug žvilgsnių pagauti, jie 
šliaužė kilniai ir neskubėdami 
po parketą aplinkui. Nelkūs 
krūtinė nenoromis išsirieto dar 
labiau ir galva kėlėsi vis, aukš
čiau.

Pakeliui susitiko jaunąją 
žmoną. Ponia ministerienė tuo
jau pasiėmė ją už rankos ir ve,- 
dėsi kartu.

“Prašau, eime. Mes šį vakarą 
dar visai negavome pasikalbėti. 
Kodėl Tamsta niekuomet ne
ateini pas mus? Mes priiminė
jamo ketvirtadieniais nuo šešių 
iki astuonių...”

Prie valgomojo durų du ta
rėsi.

“žiūrėk! Ji. beveik tokio pat 
aukšftumo, kaip ir jis...”

“Ir turi jau vieną auksinį 
dantį! O kuip ji vaikšto? Lyg 
ją kas iš užpakalio stumūtų.”

“Jei aš turėčiau pasirinkti, 
tai aš greičiausiai imčiau tą 
Ekienę...” „
7 O pačiame kampelyje dvi 
prasčiausių jų. mažai pastebi
mos, slapčia nepatenkintos, 
šnibždėjo jau gana toli girdi
mai :

“Kaip dabar ji jam nusišyp
so! O ar matėt pirma?< Kai jis 
valgomajam su ta ponia Sluo- 
ka...”

“Na, tos ministeriu ma'da- 
mos visai negeresnės už tą šo
kėją... Matai Tamsta, kaip jai 
tie akiniai maskatuoja tarp ko
jų! O su ta vėduokle — lyg 
muses vaikydama'. Tikros ko
medijos!...”

Žiburiai visai užgeso. Salės 
gilumoje, aukščiau sėdinčiųjų 
įsižiebė raudonoji prožekto
riaus liepsna. Suaidėjo rengėjų 
šauksmai. Iš mėlynojo saliono, 
iš visų kambarių svečiai rinko
si salėn. Robertas prisėdo tarp 
abiejų ponių. Prieblandoje ap
kabino Fridą per liemenį ir 
prisitraukė arti n. Jo kraujas 
virė nuo vyno ir laimės.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Padėkavonė
šiuomi tariu širdingą ačiū
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Išpardavimas
Pranešu visiems lietuviams 

vvaiikeganiečiams ir taipgi vi
siems aplinkiniams, kad aš esu 
priverstas išparduoti savo krau
tuvę dėl sveikatos sumažėjimo. 
Tad dabar gera proga įsigyti 
krautuvę geroj vietoj gerų 
žmonių tarpe ir apgyventoj per 
daug metų. Meldžiu atsilanky
ti ir datirsite. O gal kam iš 
chicagiečių įkyrėjo didmiestis 
ir norėtų ramaus gyvenimo. 
Tai tokiam kaip sykis tiktų 
mano vieta.

Dabar aš darau išpardavimų. 
Viską parduodu labai pigiai. 
Daug tavoro parduodu pigiau, 
negu mokėjau.

Tavorų turiu dėl moterų, 
merginų ir vaikinų — šiušių, 
pančekų. dresių, apatinių ir vir
šutinių ir kitokių visokių daik
tų visiems gyvenime reikalin
gų. Vyrams kelnių, marški
nių, šiušių^ Negaliu visko, ką 
turiu išpasakoti. Tik pakarto
ju itą, kad viską parduodu ne
paprastai pigiai.

Visą krautuvę parduočiau už 
visai žemą kainą.

Ateikite ir pamatysite, kad 
dabar pas mus pirkdami sugė
dysite du pinigu. Ateikite vie
tiniai ir iš apylinkių.

J. MATULĖNAS
906 - 8 Lincoln St. 

Waukegan, UI., 

visiems savo draugams ir drau
gėms, Pirmyn IMišram Chorui, 

j poniai Subačienei, ir poniai 
Rypkevičicnei už surengimų to- 

Ikio linksnio mano išleistuvių 
vakarėlio, pereitoje nedėlioję, 
I’niversal IKliube. Taipgi tariu 
ačiū už suteiktas man tokias 
gražias dovanas.

Nesijaučiu, kad bučiau užsi
tarnavus tokios pagarbos nuo 
savo draugų, bet prisižadu su- 
gryžus iš Lietuvos smarkiaus 
darbuotis su jumis meno ir dai
lės srityje.

Kelionėje Lietuvon tikLai 
man bus smagu atminti savo 
draugus.

Iki pasimatymui
— Josefina Požerauskaitė.

Pavasario balsai 
kvięčia mus

Iteugijos piknike bus įvai
rių žaidimų, [rungtynių, bėgty- 
nių, kuriose kiekvienas (na) ga
lės dalyvauti ir turės progos 
laimėti gražių dovanų, kurių 
su pirkimui Draugija yra pasky
rusi ne mažai pinigų. Ten ga
lėsite giluti skanių, nuo lai
mų, sūrių, kiaušinių ir kitų val
gomų ir geriamų prieskonių.

čia noriu suminėti nors da- 
jlį programo.

L Traukimas virvės suval
kiečių su vilniečiais.

(a) Prie įsuvalkiečių prisi
dės zanavykai ir kapstai.

(b) Prie vilniečių prisidės 
dzūkai.

2. Laimėjusieji turės persi
tikrinti su kauniečiais, išskyrus 
žemaičius.

3. Dabar laimėjusieji turės 
persitikrinti su žemaičiais. (Kaip 
matote, žemiaičiai yra statomi 
garbingiausion vieton. Būdamas 
dzūkas, nenorėčiau jiems tos 
garbės pripažinti ir ųepripažin- 
siu tol, kol jie jos neužsitar
naus).

(c) Rungtynėse dalyvaus nuo
30-50 vyrų. i I (

(d) Laimėtojams bus teikiam 
mos gražios dlovanos ir jie bus 
tinkamai vaišinami.

4. Bėgtynės: vaikų nuo 10 
iki 16 metų.

5. Bėgtynės: > mergaičių nuo 
10 iki 16 melų.

6. Bėgtynės: merginų ir mo
terų nuo 16 iki 25 metų.

7. Bėgtynės: vyrų ir vaikinų-*

Pavasaris išaušo, Gamta at
budusi keičia susnudusios žie
mos rublis. •

Medžiai, gėlės pasipuošę ža
liais lapais ir kvepinčiais žie
deliais.... Vabzdžiai žvimbia, 
bitelės dūzgia; sveikindami auš
tantį pavasarį paukšteliai tik

g Dienos Ant Vandenyno 

P E R CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR i

EUROPA 
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba 
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St., 

CHICAGO, ILL. J

NAUJIENOS, Chicago, DL

čiulba, tik ulba... Ištikrųjų, tai 
maloniausias laikas. Darbais ir 
rūpesčiais suvargintų žmogų 
kvieste kviečia, tarsi kokia ne
žinoma spėkai traukia į parkus, 
į girias — arčiaus prie gam
tos.

Sutikdami pavasarį pačiam jo 
gražume, pasimatykime su sa
vo mylimais draugais, giminė
mis ir meilužiais, kurie suva
žiuos į piknikų,- kurį rengia Či
kagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos. Piknikas bus 
gegužes (May) 25 d., p. Liepos 
sodne, Justice Parke, prie Tau
tiškų Kapinių.

[Atlantic and Pacific Idioto]

Chicago. — Ilarry Goldstein laiko laikrodį, kuris išgelbėjo 
jo gyvastį. Plėšikas šovė į Goldsteiną. Kulka atsimušė į laik
rodį ir tuo budu Goldstein išliko sveikas.

nuo 16 iki 25 motų.
8. Bėgtynės: moterų nuo 25 

iki 100 metų.
9. Bėgtynės: vyrų nuo 25 

iki 100 metų. •
Laimėjusiems bus teikiamos 

gražios dovanos ir garbės ženk- 
Hi.

Gerbiamieji (os), kaip mato
te, draugija rengia pikniką ne 
dėl kokios vienos grupelės žmo
nių, bet dėl visos Čikagos lie
tuvių. Todėl dalyvaukite jame.

Vieta yra tinkama, laikas 
gražiausias. Vien pavasario lai
ku galima matyti ir gėrėtis kaip 
lapelis ant lapelio ir žiedelis 
ant žiedelio kraunasi; kaip rai
basis paukštelis lizdely savo 
jaunučiams minkštą patalėlį 
kloja. Žengus kelis žinksnius į 
pietus tykiame kapinyne pa
sipuošę žiedais krūmai šnabž
dai. Prisiglaudę prie motinėlės 
gamtos krutinės pajausime jos 
atgimimo malonų alsavimą... ir 
bevaikščiodami žalia, minkšta 
žolele, išklotais lakeliais ne vie

nas jausmingai prasitarsime: 
“Ar ne puikus ir malonus yra 
pavasario laikas!” O medeliai, 
linguodami savo žaliomis vir-j 
šunėmis, mums pritars: “Taip, 
lietuvi, gėrėkis ir džiaukis pa
vasario gamtai, nes gamta ir 
tu esate neatskiriami”...

Dzūkas.

18-ta Gatvė
Pilietis čalis jau sugrįžo iš 

ligoninės

Pilie tis Galis, kaip senas ame
rikonas, sunkaus darbo nemė
go. O gyventi reikėjo, jei Die
vas gyvastį davė. O koks yra 
šiandie lengviausias ir pelnin
giausias gyvenimas?

Atsakymas: biznis šluboji*. 
Na, tai Galis virė u n ša i na, 
ragavo pc.its ir kitus vaišino. 
Riet karią biesas žino kas at
siliko su katiliuku: ar paipa1 
užsikimšo, ar kataliuko šonas 

perdegė, ar kokia kita kvaraba 
ipasilaike. — nežinau, — bet ka
tiliukas sprogo.

Karšias skystimas apdegino 
Čalį, apdegino jo pilvą, kojas 
ir kitokias brangias vietas. Ča- 
lis buvo išgabentas į ligoninę, 
kurioje išgulėjo net kelioliką 
savaičių. Dabar jis jau išėjo iš 
ligoninės, ale dar nesijaučia pa
kankamai stiprus.

Biznis, žinoma, per tiek lai
ko neprižiūrėtas, pakriko. Bet, 
galima tikėtis, kad jis pavyks 
atgaivinti, nes geresnio biznio 
niekuomet nebuvo, šiandie nė
ra ir nebus. Tas’ biznis tik at
sargumo reikalauja, lir atsar
gumo Čaliui ateityje jau ne- 
slokuos.

lai tokios tokelės musų ko
lonijoj. Vietinis.

PARSIDUODA, kad baigti sutvarkyti palikimą, adresu 3729 South 
Rockvvell Street, arti West 38th Street gatvekarių linijos,

LOTAS 66'4 x 285
einantis peniem iki Mapplevvood Avė. Ant jo yra pastatytas dviejų 
aukštų, trylikos kambarių medinis namas su cementuotu beismentu, 
furnaso šiluma. Gali būti vartojamas kaip du flatai. Taipgi vieno 
aukšto su beismantu medinis namas, turintis šešis kambarius. Parkai, 
bažnyčios ir mokykla yra arti. Visas reikiamas žinias galima gauti 
rašant ar kreipiantiems asmeniškai prie ,

E. G. PIT0N,
143 West 71st Street, 

Telefonas Radcliffe 6578

j St. Lawrence Kelias Tiesiai i 
U HAMBURGĄ - į Visas Vietas

Pilnos smulkmenos ir visos kai
nos įjuo iusu vietos atstovo arba 

E. A. KENNEY, 
Steamship General Agent,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III. 
Tel. Wabash 1904

Canadian Pacific
Pasaulio Didžiausia Keliavimo Sistema.

Kaip konstipacija pagim
do daugelį ligų

Konstipacija daro blogą įtaką | kiekvieną 
organą ir kiekvieną kūno dalj. Ji pagimdo 
virškinimo pakrikimus, inkstų ar puslfis įde
gimą, aštriui skausmus nugaroje, bemieges 
naktis, netekimą svarumo, spėkos, ar ener
gijos. Ji susilpnina nervines ir gaiviąsias j fi
gas ir pagimdo daugeli šiaip išvengiamų ligų.

Nuga-Tono greitai sureguliuoja vidurius ir 
nuveikia konstipaciją. Jis išvalo kūną nuo 
susirlpkusių nuodingų atmatų, atgaivina ir 
sustiprinu nervines ir muskulines sistemas ir 
organus. Imkite Ntiga-Tone tik per kelias 
dienas ir jus pamatysite kokis tikrai velk- 
mingas sveikatos ir spėkos atbudavotojas 
jis yra.

Nnga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavinėtojų. Jeigu, just) pardavėjas neturi 
jų stakc, paprašykite j| užsakyti jų dėl jus 
iŠ savo džiaberio.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
/V Dezaininimas ir siuvimas 

dresitj moka didelę algų. 
Jus galite išmokti Šio ge- 
ra’ apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpa laika. Di-

i p*onios išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos 

T0KL knygelės.
MASTER COLLEGE

J ? Jos. U. Kasnicka,
Principalas

190 N. State at„ k. Lake St. 10 fl.

LIETUVOJE
Tik 4 dienos didžiojoj juroj, plau
kiant iš Montreal gražiuoju St. 
Lawrence keliu! Patogus geležin
kelio susisiekimai? iš Hamburgo 
su visomis vietomis Lietuvoje. 
Trečia klesa, ant Canadian Paci
fic laivų, yra pasižymėjusi rui
mingomis kajutomis, pastebėtinai 
geru maistu ir dideliais, saulėtais 
deniais. Round trip vos tik $181 j 
Klaipėda. Greitieji tiesus trauki
niai j Montrealą. Nėra susitruk- 
dymo—nėra hotelių išlaidų.
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TESTANTU STOVIS

Mrs. D
Žukas

Rockwell4400

HELEN

DEVEIKISPOVILAITIS

J. J. ČEPONIS

Chicago

Turi balsų

1410 A.VASILIAUSKAS’

SAVICKAS
LUKAUSKAS

1018 Chicago Pittsburgh
Michigan City Turi balsų

1202 1201

D. ANDREKUS

MARCINKEVIČIUSGRADUS DŽIAUGYS RAMONAUSKAS
19 Montrose Avė.

6029—34th Avė. Box 103

W]endel. Pa.
CanšdaA. SMIGELSKIS

ŽUKAUSKAS,ZIČKUS 6733 Baylis Avė.

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

Box 9241023 Gideon Ct. Chicago, III

GRADUS
MRS. N.

KAVALIAUSKAS F. GEISTER
S. K. RAKAUSKAS

4104 Mongomery J. MAKSVYTIS,7153 S. Morgan St
6400 Maryland Avė,

Chicago, III NAUJOKAITIS,
Chicago, IIIChicago

■

PAUL
2436 N

LAIPSNIS 1-mas 
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

LAIPSNIS 1-mas
Dovanos vertės $25 
Reikia balsų 1100

506 Ames Avė. 
Hammond, Ind

, Chicago, 
Turi balsų

LAIPSNIS 3-čias 
Dovanos vertės $250 
Reikia balsų 8000

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100
Reikia balsų 3800

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

j

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

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

J. KUZMICKAS 
UKTVERYS

1504 So. 48 Ct., 
Cicero, III.

PRANAS 
JURĖNAS 

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

28,343

Turi balsų
1355

JOE VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor,

ANNA 
MATULIENĖ

4848 Wegg Avė 
E. Chicago, Ind.

1518 So. 48 Ct. 
Chicero, III.

3804

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Park,

Turi balsų
1200

P. Atkočiutnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison 
Chicago, III.
Turi balsų

W. KOŠIS 
Hurlburt 

Peoria, III. 
Turi balsų 

1251

Kenosha, Wis.

207 Julės Street 
Westville, III.

Turi balsų
8003

CHAS. M. 
RACHAITIS.

806% E 
Waąhington St 
Springfield. 111.

Raciae, Wis.

Kenosha, Wis.

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norwood Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Balsų turi

1255

Cleveland, Ohio

4111 So. Richmond

K. PETRAUSKAS
2311 S. Leavitt SL 

Chicago, III.
Turi balsų

2120

42 Keith St.. 
Lee Park. 

Wilkes-Barre, Pa.

A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1670

4071 Archer Avė 
Chicago, III.
Turi balsų

1340

Irons, Mich

KAZYS BRAZAS’,

CH. SHATTAS
1843 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi balsų

1520

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av. 

Roseland, III. 
Turi balsų 

1243

W. BUKŠNIS
7707 Hartwell Aye. 
Dearborn. Mich.

Turi balsų
3895

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

Turį balsų
3889

MISS VICTORIA 
VVILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III.
Turi balsų 

4645

MRS. ANNA 
BAKES 

915 W. Church 
Benton, III. 
Turi balsų 

1260

539 Coli. Avė., 
!. St. Ix)uis, III

Toronto, Ont.

114 Moultrie

1740 Beecher St 
Detroit, Mich.

Turi balsų 
4115 ,

MISS ALDONA 
VAITKUS

1709 W. 15th Avė, 
Gary, Indiana 

Turi balsų
1215

„K. G. URNEŽIS.
5605 S. Throon St 

Chicago. III.
Turi balsų

4050

WALTER MALUS

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1209

504 S. Binkley Av.
West Frankfort, III 

Ttfri balsų 
3847

JOE. RIMKUS

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

Canada

WASKE
West Van 
St. Chicago

THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

2231

JOE BLOŽIS,

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

Turi balsų
3840

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted S 

Chicago, III.
Turi balsų 

1870

Pentwater, Mich.
Turi balsų 

1215

P. J.
JUZELIŪNAS .

3222 R St. South 
Omaha. Neb.
Turi balsų

1220

MISS Z. 1 
KONDROTAITfi 

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

J. MARTIN 
4604 — 7th Avė, 

Kenosfia, Wis. 
Turi balsų 

1200

GEO. SUGZDINIS

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, UI

DAR 10 DIENU ŪKO IKI “NAUJIENŲ 
KONTESTO UŽBAIGAI

J. ČEKANAUS
KAS, 

Fort Whyte, Man. 
CANADA

Sydney Minės, N.S.
Box 436, 

Canadft

8 S. Hesperia St 
Collinsville, III.

1702 — 74 St.

MILLER
Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

MRS. ANNA 
/ KASPER, 

6812 — 25th Avė. 
Kenosha, Wis.

MISS 
REDULJS

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St. 
St. Louis, Mo.

Turi balsų 
1947

JOT/ 
1451

Buren
Turi balsų

4030

iki “Naujienų” kontesto užbaigai liko tiktai 10 die- 
BaigiaBtis kontestui pažymėtina, kad draugai kon- 

pradėjo stropiai darbuotis, kad išlyginus neišlygintus 
Kontestantas Pranas Jurėnas jau 5-t‘ame aipsnyje.

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St.
Chicago, L1L 
Turi balsų 

4029

4441 S. Canjpbell 
A.V6* 

Chicago, III.

Taip, 
nu laiko, 
testą n tai 
laipsnius. 
Automobilių vertes $1,000 arba už tokią pat sumą kitokių do
vanų jau yra laimėjęs. Kontestante p-ia' žukienč irgi smarkiai 
žinksniuoja į laipsni 44ą. Nemažiau darbuojasi ir p-le Williams, 
Deveikis, Atkošiunas, Urnežis, Petraitis, Povilaitis, Bukšnis, 
Mitchell, # Domashevich ir daugelis kitų. Kontestantų darbas 
užsibaigs Gegužūs-May 31 d., 8 v. v. Visi gerų norų kontestan- 
tai iki tam laikui darbuosis, kad savo darbui tinkamą tašką 
padėjus.

Nepaisant sunkių bedarbės laikų, musų skaitlinga armija 
darbščių kontestantų veikia gana pavyzdingai, sulig visų ga
limybių ir esamų sąlygų. Neabejotina, kad draugai kontestan- 
tai kaip iki šiam laikui, taip ir iki paskutinės dienos kontesto, 
darbuosis nuoširdžiai, kad užbaiga’ savo darbo kiekvienas at
skirai galėtumėm pasidžiaugti. Draugai kontestantai, “Naujie
nos” pasitikėjo jūsų kilniais norais pradžioje kontesto, dar 
daugiau pasitiki dabar, kada milžiniškas darbas yra visai arti 
užbaigos. Draugai kontestantai, mes laukiam iš jūsų paskutinių 
dienų jūsų sėkmingo darbo rezultatų.

Julius Mickevičius,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.



Ketvirtadienis, geg. 22, ’30

CHICAGOS 
ŽINIOS

■RP I NU Į *-■!

Vyry drabužių nauja
' mada

Garmcnt Manufacturers Assn. 
išleido gatvėn modelius vyrų 
drabužių vasaros karščiams. 
Kelnės naujos mados drabužių 
yra iki kelių. Po to — kele
tas colių plikų kojų, o žemiau 
riškiai spalvotos pasukios pan- 
čiakos. Marškiniai be kiklarai- 
šlės. Bet bluza kostiumui už
baigti. Tokius drabužius dė
vint, sakoma, nekamuosianti 
vyrus vasaros kaitra.

Cigaretai kaip vaistas
Illinois State Medieal Society 

metinėje konvencijoje pulk. 
James J. McKinley, daktaras, 
pareiškė, ksul tarpe kita. ko, 
ir cigare tas yru svarbi pagel
tas ligoniui kai kada — ypač 
kaip viena pirmųjų pagclbų su
žeistajam.

Pranešimai per radio
Pranešimus daro viešųjų dar

bų departamentas. Pranešimai 
daroma iš stoties WCFL. Pra
džia 6:30 valandą vakare. Kal
bėtojai išpasakoja kokie dar
bai mieste yra dirbami ir ko
kios problemos tenka rišti mie
stui. Tai yra įdomus praneši
mai kiekvienam iChicagos gy
ventojui.

Nušauta stambus biz
nierius

Rasta nušautas William Si
muos, Chicagos pirklybos buto 
narys, netoli namų, kuriuos gy
veno, Kentland, Ind.

Nereikėjo nė baderiotis
Apskaičiuojama, kad Caponė 

Cicrroje turįs 40 užeigų, šeri
fas Traeger, sakoma, buvo su
galvojęs padaryti vizitą toms 
vietoms. Bet vizito nereikėjo, 
k'daugi kas ten telefonu pra
nešė apie planuojamą vizitų, 
ir iš visų vietų klijentai išsi
skirstė, užeigų durys užsidarė. 
Kam čia dar kratos daryti, jei
gu užeigos pačios užsidaro.

Ieškojo $50,000, gavo 
tik $1

Teisėjas David išnešė nuo
sprendį, sulig kuriuo Chicago 
San i tari u m turės užmokėti $1 
Samueli ui Friedmanui, kurį sa- 
nitariamas išlaikė prieš jo no
rą toje įstaigoje. Friedman ieš
kojo atlyginimo $50,000, o ga
vo i$l. Teisėjas DaVid pareiš
kė, kad negalima žmogaus lai
kyti ligoninėje prieš jo norą, 
be teismo įsakymo.

Meras pasirašė konce
siją susisiekimo lini

joms operuoti
Meras Thompsonas pasirašė 

miesto tarybos ir kompanijų 
sutartį Cbioagos gatvekarių, 
elevatorių ir bosų linijoms ope
ruoti. iSlulyg ta sutartimi, mie
stas turės iškasti požeminį ke
lią — tunelį — kuris bus pa
vestas taipjau privačioms kom- 
] .'nijoms operuoti. ♦

šiai koncesijai sutartis nu
žiūri tokias sąlygas, kad mies
tas i>er ilgą, ilgą laiką nega- 
I s atimti jos iš privačių ran
ką.

Liepos 1 dieną bus leista pi
liečiams nubalsuoti referendu- 
r.iu, ar jie tą užgiriu konce- 
s ją.

Chicaga laimėjo
Komercijos komisija Suvie

nytų. Valstijų senate, \Vashing- 
tone, dauguma 10 balsų prieš 
a Juonius, užgyrė bilių, kuriuo 
norima Cbicagai suteikti teisė 
naudoti iš ežero tiek vandens, 

kirk yra reikalinga. Manoma, 
kad bilius bus priimtas taip 
senate, kaip atstovų būite. Bi
lius taipjau nužiūri tedera los 
valdžios operavimą vandens ke
lio tarp Chicagos ir Meksikos 
įlankos. Jeigu kongresas pi ir 
ims tą bilių, lai jis, tapęs įsta
tymu, turės didelės svarbos ne 
tik Chicagai, bet ir visam dis- 
triktui, kuris yųa ži".mas kaip 
Mississippi Valley.

Jūsų saugumui
Jūsų saugumui

Policijos komisionierius, šios 
savaitės policijos departmento 
biulelene, įspėja ehieagiečius:

Daug apiplėšimų raportuota 
policijos departmentui pastaruo
ju laiku ir tos vagystės pasitaikė 
todėl, kad gyventojai nepasirū
pino užrakinti (Duris ir užsukti 
langus pirm apleisiant butus.

V giliai dirba viršlaiki, ieško
dami neapsaugotų namų ir 
apartmentų. Jūsų namai turėtų 
■atrodyti, iš lauko pusės, kai 
jusų nėra. namie, taip, leai-p k:i<l 
jus butumet 'viduje. Nenutrau

kite langų kurtinti visai žemai. 
Naktį laikykite sviesą viduje.

Kuomet tik galite, įspėkite 
kaimynus apie tai, kad išeinate 
vakare iš namų ir praneškite 
kada manote sugrįžti. Toks įs
pėjimas duos galimybės jūsų 
kainynams atsišaukti į policiją, 
jeigu kas įsibriautų tauta n jums 
nesant namie.

Žmonės, kurie laiko didesnes 
sumas pinigų ir brangmenas 
namie, tuo patimi lig gundo va

irgilius. Laikykite pinigus 
brangmenas bakse banke ir tuo 
bildu pagelbėk i te pašalinti plė
šimų priežastis.

Chicagos sveikata

lanko 
galėtų 

jų k il
gai ima

Sveikata ir apšvieta, susidėju
sius bendrai idant laimėti Chi
cagos tėvams ir jų vaikams va
dinamą “Vaikų Teisių -Bilių”— 
lai yra programas parodos, kuri 
šiuo tapti laikoma Coliseum 
trobesyje, šioje vieloje praėjusį 
šeštadienį tapo atidaryta Svei
katos ir Apšvietus paroda- ir tę
sis ji iki ateinančio sekmadie
nio, gegužės 25 dienos. Visi —■ 
tėvai ir vaikai— kviečiami at
lankyti parodą.

“Atsilankydami į Coliseumą 
šia savaitę”, sako sveikatos ko- 
misionierius. Dr. Arnold Kcgek 
“jus padėsite Chicagos vaikams 
įsigyti jų” Teisių Bilių”. The 
Bill of Bights” (Teisių Bilius) 
yra knyga, kurią Chicagos svei
katos Departamentas mano at- 
;p usdinli “ir duoti kiekvienai 
šeimynai, kurios vaikai 
mokyki,- idant tėvai 
Įsigyti informacijų apie 
dikius defektus, kuriuos 
pataisyti.

“žinia, kai jus atlankote pa
rodą, tai jus norite pamatyti ką 
nors. Ir kadangi parodų biznis 
yra paremtas daugiau ar mažiau 
ant suteikimo smagumo, tai 
Chicagos Sveikatos Departamen
tas, Chicagos viešosios mokyk
los, Chicagos Daktarų Draugija, 
Chicagos Dentislų Draugija, 
Illinois universitetas, Chicagos 
Pirklybos Butas ir kitokios vi
suomeninės organizacijos, pa
ruošė programas, kuriuose vai
dinimai, koncertai, konteslai ir 
daug į vinių kitokių pramogų su
teiks atsilankiusiem taip apšvie
tus, kaip pasilinksminimo.

Ir turite t atminti, kad jus 
suteiksite Chicagos vaikams 
vieną dalyką, už kurį jie (lekuos 
jums metų metus”, užbaigia 
j? reiškimą Dr. Kegel, “nes pel
nas, gautas iš Sveikatos ir Ap
švietus Parodos, bus panaudotas 
finansavimui, Vaikų Teilshi 
Biliaus”. Z\

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halstcd St. TeLBoulevard 7314

Jeigu jus dar nesate buvę 
Coliseume pažiūrėti Sveikatos ir 
Apšvietus Parodos, tai atsilan
kykite būtinai, nes tai yra paro
da, kurią ilgai atminsite.

* * ♦

Chicagos Sveikatos Departa
mento biuras maistui prižiūrėti 
paskelbė, kad jis užgyrė, vedimą 
(švaros žvilgsniu) Union Drug 
Co. apliekoje, kuri adresu 3459 
So. llialsted street ir kuri pri
klauso lietuviui, p. Stulpinui.

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

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
tu). Jei kiti negalėjo jumis iAgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
maa atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi- 
imaiu jus gydyti, sveikata jums sugryL Ei
kit pas tikri) specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavltno—kas jutui yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

PETRAS GEDVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 19 diena, 7:45 valan
da iš ryto, 1930 m., sulaukęs 
33 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Gedrenų miestelyje, 
Telšių apskr. Išgyveno Ame
rikoj 16 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį Johanų, 
dukterį Valerija 5 metų, tėvų 
Lietuvoj Jonų Gedvilą, broli 
Stanislova, dvi pusseseres, tris" 
brolius Amerikoj — Kazimiera, 
Joną ir Justinų, uošvi ir uoš
viene Greičius. Kūnas pašar
votas randasi 421 Indiana Avė., 
St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 22 diena, 9 vai. iš ry
to iš namų i St. Patrick para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i North Cemetery.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Broliai, 
Uošviai ir Giminės.

ir
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METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Liūdnai atmin- 
brangaus sunaus 

laikomos Šv. Mišios 
Dievo parapijos baž- 
d. gegužės m. 1930 

Kviečiame

PETRAS’ KADŽIUS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
dienu gęgužės mėn., 1929 m„ 
sulaukės 19 nietij amžaius, gi
męs Chicago, 111., rugsėjo 17, 
1909. Paliko dideliame nuliū
dime motina Ona, patėvi Pet
rą Joniką, dėdę Jos. Velavičiių 
ir gimines, 
čiai musų 
Petro bus 
Apveizi los 
nyčioje 24 
m„ 7:30 vai. ryte, 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti j pamal
das.

Mes Tave Musų brangusis 
sūneli niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrjši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Reiškiame didžiausių padėkų 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse. kaip graboriui F. J. Ra
džiui ir visiems kitiems daly
vavusiems laidotuvėse.

Nuliūdę lieka, 
Tėvai Ona ir Petras Jonikai. 

2804 So. Union Avė.

jjaujtenop ni
Lietuvės Akngerfe__ _

MRS. ANEJAA K. JARUSH* 
Physical Therapy & Midvrife

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Grabeliai
BUTKUS 

Undertaking Co.
p. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 8161
------ O-------

-O---------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da- 

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 8. Halsted St.
Chicago, III.

Tek Victorv 1115

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

------------------------- :-------------------V-
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
_________ CHICĄ^O, ILL._________

IGN. į ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
GraboriiiŠ Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phonę Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningu ir ne
brangus todėl, kad ne
turime i i laidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Simpatiškas-*— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas?

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cieero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

AkiųGydytoj^
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

DR. VALTUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama 1 mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

ŽMOGAUS
AKIS

yra^ taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apu> jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyku eszamina- 
vitno. T>use kainos. arba vedlioriai 
siūlo akinius vaikKčiodami iŠ namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue,
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare 

-------O-------
.........■ I ......................................................... .............. .............. ...................................

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaviU St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 1

Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. Iii.

Ofiso Telefonai Vlrsrlnia OO.Hfl 
Rei. Tel. Van Buren 6HS8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 31 ryto DU 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 cUe- 

M. Namq ofiiM North Bide 
3413 Franklin Blvd.

Valandoa 8:30 iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We»tern Avenue 

Tel. lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4193 Archer Avė.
Rezidencija :

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

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

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
. LIETUVIU DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs j
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit i mano oiisų dcl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: J2 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJhore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Aghland Avenue 

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

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

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

CHIRURGAS
’ OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergai»

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

Tel. Cicero 2,962

DR. S. ASHER 
Dentistas

4901 West 11 St., Cicero, III.
X Ray ir Ga:

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9 
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

Įvnirys Gydytojai___
GYDO

• r*

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr.J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefoną# Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po piety, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

________Advokatai _____

OOGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin*2460 *
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI "Į

11 s. La Šalie Street, 
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 298 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomia

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St».
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tol. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžianas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 3525

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; scr, ir pėtn. 5 iki 6;
S abato j 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPII j. grTsh
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Ręųlevard 2800

Res. 6515 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 9723 .



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, geg. 22, ’30

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie išvažiuoja 
didelė chicagiečių 

ękskursija
šiandie vakare apie 150 chica- 

giečių išvažiuos į Lietuvą. 
Plauks Oscar II laivu tiesiai 
i Klaipėdą.

šiandie išvažiuoja iš Chica
gos New Yorkan iš LaSalle .sto
ties, kaip 11 vai. vakare, Cen
tral Standard laiku didelė chi
cagiečių lietuvių ekskursija. 
“Naujienų” patarnavimu išva
žiuoja:

Marijona Slavinskienė,
Mary Filipovvicz, 
Mary Rogers, 
Petronėlė Girdenienė, 
Anthony Brais, 
John Vebas, 
Kazim. Bracas, 
Peter Bucas, 
Pet. Yesunas, 
Ancfrew Kalėda, 
Antanas Razminas, 
John Rachunas, 
Pudencija Bachunienė, 
Josephine Požerauskaitė, 
Paulina Atkačiunas, 
Joseph Selenis, 
Felix Sprindžiukas, 
Magdalena Latvėnas, 
Juozas Kadžius, 
Kaz. Podžiunas, 
Antanas Martin k us 
Petras Druktainis, 
Juozas Dudoraitis.
Taipgi didelis skaičius P. 

Baltučio, J. Zolpio, M. Stulpi
no ir kitų agentų keleivių. Taip 
kad iš viso sudarys apie 150 
ekskursantų.

Keleivius iš Chicagos paly
dės nuo Naujienų — A. Ryp
kevičia, nuo Baltučio — p. Bal
tutis ir p-ia Baltutienė; J. Zol- 
pas irgi žadėjo lydėti.

Ši kelionė tikrai turės būti 
smagi, kadangi tiek daug lie
tuvių keliauja kartu.

New Yorke pribusime 7 vai.
ryto, tiesiai ant Oscar II laivo, 
pirmo Skandinavijos-Amerikos

Radios

BUDRIKO DIDELIS PIRKIMAS 
IR DAUGYBĖS PARDAVIMAS 
PADARO GALIMU PARDUOTI 
RADIOS UŽ TOKIAS ŽEMAS 

KAINAS:

RCA Radiola AC 7 tūbų, vertės 
$150, su tūbomis, CQQ Afl 
su viskuo ...............
Atwater Kent, CQC ftfl 
su viskuo ............... ' 4>vO.UV
Majestic 8 tūbų, Dynamic, su
:rku.°............ $49.00
Sonora Kombinacija CQQ Ofl 
vertės $350, už ....
Philco 8 tūbų Dynamic, su

^kuo>............ $49.00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver-

3- ............$98.00
Bosh 8 tūbų Sųper Dynamic, su

UT“‘............... $75.00
Parduoda ant lengvų išmokėjimų, 
Jus girdite Budriko Programus 
kas nedėldienĮ iš W. C. F. L., kas 
ketvergas iš W. H. F. C.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
TEL BOULEVARD 4705

linijos laivo, kuris plauks tie
siai į Klaipėdą.

Nepamirškite visi pribūti 
ant LaSalle stoties, kaip 11 vai. 
vakare Chicagos laiku.

— Rypkevičia.

Linksma Žinia dėl 
Lietuvių

Musų rupesniu ir pastango
mis garsusis lietuvių daininin- 
kas-tenoras JUOZAS BABRA
VIČIUS, jūsų palinksminimui, 
dainuos per Radio iš stoties 
WGFL., 970 kilocycles, ateinan
tį ketvirtadienį, gegužės 22 d., 
1930, nuo 8:15 iki 8:45 vai. 
vakare.

UNIVERSAL STATE BANK 
Kampas 33 ir Halsted gatvių

Town of Lake
Graborius I. J. Zolp jau pa

sveiko ir patarnauja laidotu
vėse. P-no Zolpo ofisas yra 
adresu 16415 West 46 street; 
telefonas Boulevard; 520h.

“Naujienose” buvo pranešta, 
kad p. J. J. Zolpą skaudžiai su
mušė piktadariai, kai jis nuva
žiavo, pakviestas per telefoną, 
dėl pagrabo.

P-nas Zolp ilgokai sirgo po 
sumušimo, bet dabar jau pa
sveikęs tiek, kad atlieka patar
navimus savo profesijoje ir dir
ba, kaip dirbęs. Kuriems reikia 
jo patarnavimą, tai jie gali 
atsilankyti į jo ofisą adresu 
1646 West 46 street, arba pa
šaukti jį telefonu — Boulevard 
5203. Kreiptis į ofisą ir šaukti 
telefonu p. Zolpą galima vi
suomet — taip dieną, kaip nak
tį.

Keletas žodžių apie nelaimę, 
kuri ištiko p. Zolpą, kaip jis 
pats papasakojo.

Anksti Velykų rytmetį, per 
telefoną pkšaukė jį atvažiuoti, 
idant pasitarti dėl pagrabo 5 
mėnesių amžiaus mergaitės. Tc- 
lefonuota buvo 15 minučių iki 
1 valandos nakties.

Kviesta jis atvažiuoti adresu 
4708 Ada street. Žmonių pa
vardę balsas per telefoną pa-
davė kaip “Kazlauskų”. P-nas 
Zolp nuvažiavo pasakytu adre
su.

Nurodytoje betgi vietoje ji
sai rado ne gyvenamus namus, 
ale dirbtuvę — Casing Fac- 
tory. Išlipęs iš automobilio, jis
pnaidfejo dairytis, manydamas, 
kad gal per telefoną duodant 
adresą buvusi padaryta klai
da; kad gal namas, į kurį jis 
buvo kviestas atvažiuot, ran
dasi nėtoŲesc.

Tuo tarpu pasirodė du vy
rai. Prisiartinę, jie. tarė gru
bi joniškai “Ko tu čia ieškai?”, 
ir staiga užpuolė Zolpą. Pradė
jo mušti geležiniais krumpliais 
(knockles). Piktadariai užpuo
lė p. Zolpą ties namais 4712 
Ada St.

Matyti, kad sujudimą gatvė
je išgirdo, nes buvusiame arti 
štorelyje pasirodė šviesa. Tuo
met piktadariai ištraukė iš vie
nos p. Zolpo kišenės dolerį ir

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magpa-Screen

“No, No, Nanette”
Linksmas, gražus veikalas, kupi

nas dainų ir juokų
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

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

padarpiD.

Drillings Auto 
Body

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

55 centų pinigų ir Vytauto 
spulkos čekį, parašytą sumai 
1>300. Kišenių jie nė nekratė.

Pamatę štorelyje šviesą ir ta
rę “Let’s go. VVe’re through 
\vith him” (neškimės, mes ap
sidirbome 'su juo), piktadariai 
dingo.

Kuriam laikui praslinkus, at
sipeikėjęs, p. Zolp pasiekė sa
vo automobilį ir vargais nega
lėmis parvažiavo namo. Pama
čiusi jį visą sudaužytą, žmona 
apalpo.

Vėliau pašaukta policija per 
telefoną. Kada policijai buvo 
paaiškinta kas atsiliko, tai po
licininkas .atsiliepė: “Kurių vel
nių jus lbaladk>jatčs naktį”.

Duota žinoti daktarui Kovar- 
skui. Šis greitai atvyko. Pas
kiau, įsisodinęs savo automo
biliui!, Dr. Kovarskas nusive
žė p. Zolpą ipas dentistą dak
tarą Milės ((Milaševičių). Abu 
daktarai darbavosi kokią porą 
valandų. Pasirodė, kad pikta
dariai perskėlė apatinę pažan
dę trijose vietose vienoje pu
sėje, o kitoje — vienoj vietoj.

PRANEŠIMAI
“Birutės” choro pamokos Įvyksta 

ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Parko salėj. Visi choro dalyviai 
būtinai ir laiku pribukit.

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos Įvyks piknikas ne- 
dėlioj, gegužės 25 d.„ Justice Parke, 
Archer ir Kean Avė., prie tautiškų 
kapinių. Piknikas bus vienas iš 
puikiausių ŠĮ sezoną; daugybė Įvai
rių žaismių: kaip tai traukimas vir
vės vilniečių su suvalkiečiais, taip 
su kauniečiais.

Bėgtinės jaunų vaikų, mergaičių, 
moterų ir suaugusių vyrų. Bus duo
dami prizai laimėtojams. Visiems 
jus daug juoko ir smagumo ant 
;yro oro. Puiki orkestrą po vado
vyste Barčiaus griež visokius So
čius. Kviečiame atsilankyti skait- 
ingai praleisti smagiai laiką.

Kviečia Rengėjai.

L. S'. S. C. C. 'kuopos susirinkimas 
jus šeštadieni, Gegužės-May 24 d., 
“Naujienose”, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 v. v. Malonėkite būti

nai dalyvauti šiame susirinkime, tu
rėsime apkalbėti reikalą rengimo ap- 
vaikščiojimo paminėjimui 25-kių 
metų nuo VILNIAUS SEIMO ir 
Įsteigimo LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS. Bus ir daugiau kitų 
svarbių reikalų aptarti.

Draugiškai kviečia,
L. S .S. C. C. Kp. Valdyba.

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

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

bafoms iki 9 vaj. vakaro.

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

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

Kadja Zolp sugrįžo iš dakta
ro ofiso, tai rado jau policijos 
pilną butą. Policija, matyti, ne
siskubino važiuoti ir žiūrėti kas 
atsitiko su žmogum, dėl kurio 
ji šaukta buvo.

P-nas Zolp, kaip minėta aukš
čiau, jau pasveiko tiek, kad at
lieka pats asmeniškai patarna
vimus savo profesijoje ir pra
šo lietuvius kreiptis į jį, kai 
jo patarnavimas yra reikalin
gas.

Dar klausimas: kodėl pada
ryta šis puolimas ant p. Zolpo? 
Jisai pats mano, kad puolikai 
nesitaikė pinigų iš jo atimti. 
Nes jie paėmė tą pusantro do
lerio ir neieškojo daugiau, ne- 
krėtė kišenių. Jis mano, kad 
puolimas buvo padarytas ker
štu. Kad puolimas buvo iš ank
sto sugalvotas ir vėliau išpil
dytas. Report.

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 

........-... -... — H

CLASSIFIED ADS.
- -------------------------- - 4

Baby Chicks
_____________ Vištukai jv

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kaiųos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 .svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu
kų.

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė..

’ELGIN
Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service 
Biznio Patarnavimas *WWWW^WW*r^^****W**W^W**W***^**W-w-^^*»^^^^^*WWW 

Boulevard 6520 Res. Yards 4401 
NORKUS & CO. 

Perkraustęm rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas. 

1706 W. 47th St. 
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brtinswick7187

------- o-------
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 Įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Nonvood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

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

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145, 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, pašykite ar telefonuokite

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1321.

Vakarais Capitol 1442.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirenge pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGI AUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro, APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th Ph tel, Republic 4139

Financial
Fin»ng»i-PMkolqi

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

-----o----

--- o----
Skolinam Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesini- 

mis mokostimi*.
Mes taipjau perkame morgičiui b 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.
--- O—- ,

----- —O--------
SKOLINKIS IŠMINTINGAI

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė.,
tel. Rockwell 2000

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

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 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Di vision Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ gražiausi rakandai, 
Wilton kaurai, lempos ir daug kitų 
gražių smulkesnių dalykėlių. Turi 
būti parduota jtuojaus už dideli pa
aukojimą. Nelaukite, bet ateikite 
šiandie su pinigais, namie iki 10 
vai. vak. Apleidžiu miestą.

3052 W. 62nd St

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dlrbtuvčs už sutaupimą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokls užsakymas, nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius hu visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte ColumbuB 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

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

8138 So. Maryland Avė., 
Tel. Trangle 2817

Partners Wanted
_____ ^Pusininkų Reikia^ _

REIKALINGAS pusininkas Į va
lymo ir taisymo krautuvę. A. Yu- 
shas, 4457 So. Talman vAvę. Tel. 
Lafayette 2536. \

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

REIKALINGA
6 pardavėjai pardavinėti vėliau

sius General Motors Radios. Už
tikrinimas ir komisas. Ateikite 
ypatiškai pėtnyčioje, gegužės 23 d., 
9 valandą ryte.

Klauskite
MR. WALANTAN 
Rex Radio Shop 

3343 So. Halsted St.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale
Įvairia Pardavimai

PARDAVIMUI Toy Boston Bull 
3 metų amžiaus šuo, prijaukintas 
prie namų. Savininkai išvažiuoja.

3009 Union Avė, 2 floor

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI 

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

1,900 mylių ........   $350
1929 Town Sėd. Murray bodyt

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

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

garantija
M. J. KELLY. 4445, W. Madison

-------o-------
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai 

$19; 5 kambariai $25; 22 St. arti 
Rockwell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St., tel. Lawndale 4949.

WEST Side apielinkėj, rendon 
Storas tinka bile kokiam bizniui, 
arba kas nori mainysiu ši bizniavą 
namą ant bile ko. Parenduosiu ne
brangiai, už tai kdd namą prižiūrės. 
1613 So. 50th Ct.

PASIRENDUOJA 3 šviesus, šva
rus kambariai, $15 i mėnesi; elekt
ra, gasas, toiletas. 913 W. 20th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SAVININKAS turi parduoti be- 
kemę su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namą su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitą 
biznĮ. $9,000 iki $10,000 paims ji. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englewo6d 4678.*

PARSIDUODA duonos rau
tas su troku North West pusėj 
Chicagos. Senai išdirbtas biz
nis, kaina prieinama. Matykit C. 
Laurinovicz, arba Louis Dvorkin 
po pietų, 1021-25 N. Damen 
Avė. (Robey St.)

.........  1 1 " T" ----

EXTRA BARGENAS! Parsiduoda 
Fruit ir Vegetable Storas adresu 
10728 Michigan Avė.

TURI būti parduota Į savaitę lai
ko bučernė ir grosemė, geroj vietoj, 
nes savininkas išvažiuoja Į ligonbu- 
tj. Commodore 2523.

BEKERNĖ lietuvių apielinkėj. Pi
giai, jei parduosiu ŠĮ mėnesi. Duo
siu ir išbandymui. 7147- S. Western 
Avė., tel. Hemlock 7819.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geriausias biznio tos rūšies šioje 
apielinkėje. Su visais moderniškais 
Įrengimais. Kaina pardavimo pa
gal paties nuožiūrą, 1980 Canalport 
Avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigaru 
aiskrymo, prie didelių mokyklų, biz
nis išdirbtas per ilgą laiką. Prie- 
žastĮ patirsite ant vietos. 221 W. 
62 St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer
nė su namu, arba mainysiu Į pri- 
vatišką namą. 6001 So. Carpenter 
St. Englewood 2116.*

PASIRENDUOJA namas su biz
niu, Ice Cream Parlor, mūrinis na
mas, Storas, 2 kambariai dėl gyve
nimo ir 6 kambarių flatas, 2439 W. 
69th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardąvimui

EXTRA, TIK TRUMPAM LAIKUI
120 akrų, ant Michigan ežero 

kranto, vidutiniai budjnkai, puikus 
sodnas, 40 akrų girios. Kaina, kaip 
stovi $3,300.
x40 akrų ūkis, molis ir juodžemis, 

nauja gera stuba, taipgi kiti budin- 
kai, gyvuliai, padargai, upė teka, 
puikus sodnas, ant cementinio ke
lio. Kaina $3,400, vertas $6,000.

80 akrų ūkis, gera žemė, geri bu- 
dinkai, upė, miškas, gyvuliai, padar
gai, viskas kaip stovi, $4,000, vertas 
$7,000.

158 akrų ūkis, 30 akrų sodnas, di
delė gera barnė, taipgi miškas, 1 
mylia iki miesto, ant gero kelio. Kai
na $3,500.

95 akrų ūkis, puikiausi budinkai, 
gyvuliai, padargai, apsėti laukai, pa
čiame meste. Kaina kaip stovi 
$8,500. Vieni gyvuliai beveik tiek 
verti.

Šie ūkiai nėra ęnt maino. Bet 
turiu ir mainymui gerų ūkių.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Ix)fts, 

Pentvvąter, Mich.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KAS turite farmą netoli Luding- 
ton ar Luther, Mich., ir norite mai
nyti j Chicagos prapertę, kreipkitės 
pas mane, nes subatoj važiuosiu su 
kostumeriais Į farmas.

JOHN STANKOVITZ, 
Tęl. Grovehill 1965

160 AKRŲ farma su budinkais, 
gera žemė. Parduosiu arba mainy
siu. Savininkas, 1021 W. 6Q St. 
Englewood 2116.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. bŲira skirtumo apielinkžs ir 
kur yya ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir pąrupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455 
- O—----

----- O-----
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 

namas su 2—4 kambarių flatais už
pakaly; maudynės, pilnas beismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas įinokėįimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

—O-----

PAMATYKIT 200 VIŠ
TŲ PADEDANČIAS 
145 KIAUŠINIUS

• Į DIENĄ
Jus galite turėti tą patĮ. $150 

{mokėjimas pradės jus; kada jus tu
rėsite $650 Įmokėję, jus galėsite Įsi- 
kraustyti; 5 kambarių namas ant di
delių žemės ploto, su gasu, vande
niu, elektra, cementiniais takais; 
vištininkas; vandentiekis, lesintojai, 
guštos ir kitokis Įrengimas, priskai- 
tant 200 vištukų; rašykite tuojaus 
dėl platesnių informacijų.

H. WAKERLY 
7826 Lowe Avenue, 

CHICAGO.
-------O—

----------------------------------------------4—
-------O------

MEDINIS 2 flatų po 5 kambarius 
namas, pečiais šildomas. Randasi 
5238 S. Lowe Avė. Kaina $5,500, 
Įtnokėti $500. Tel. Triangle 5349.

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

4 ------ o------
REIKALINGA namų, lotų, farmų 

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

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

Yards 6751
arba Boulevard 0127 r

LOTAI — $3,500 paims $5,000 
vertės apartin^ntinĮ kampą arti 
Marųuette parko. Veikite greitai. 
Savininkas, tel. Wentworth 2126.

NAUJIENĄ DEL IŠMINTINGU 

INVESTORIŲ
Gatvekarių linija yra vedama iki 

nuosavybių. Nuosavybės yra pri
nokę statybai už pusę tikrosios jų 
vertės. Del faktų rašykite:

J. J. KOHN, 
322 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambarių mūrinė cottage užpaka
ly. Pusanti1© loto. Rendos neša 
$100 j mėnesi. Greitam pardavimui 
nes nėra kam namo prižiūrėti, la
bai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
Įvertinti. Atsišąukite

3055 W. 51st St. 
Tel. Prospect 1641

PARDAVIMUI 8 kambarių mū
rinė kampinė bungalow; uždaryti 
porčiai; aliejumi šildoma; 2 karų 
garažas. Medžiai, krūmai, graži 
pievelė. Labai pigiai greitam par
davimui.

2101 S. 60th Court, 
Cicero.

DIDELIS BARGENAS, 2 flatų 
Marauette apielinkėj po 4 kamba
rius, naujos mados, moderniškas, 
parduosiu $1500 mažiau negu kaina
vo. Kreipkitės po nurn. 6822 So. 
Talman Avė, l-mos lubos.

•NEĮTIKĖTINAS BARGENAS 
MES GALIME PARDUOTI Už

$2,950
Naują modemišką 2 augštų fur- 

nasu apšildomą medini 5 kambarių 
namą, lengvai vertą $5,500. 3 me
tų senumo. Lotas 45x125. Nau
jai malevo.tas. Galima tuojaus ap
sigyventi. Reikia tik $500 Įmokė
ti, likusius lengvais išmokėjimais. 
ŠĮ namą taip pigiai galima pirkti 
todėl, kad mes likviduojame staty
tojo skolas.

Agen/tas ant vietos subatoj ir 
nedėlioj.

11235 South Central Park Avė.
arba šaukite
F. BROGNI, 

Tel. Canal 5292

PARDAVIMUI 8 kambarių cotta
ge, furnisu apšildoma, garažas. 
$4,500. Abjišaukite vakarais. 5615 
S. May St. _j


