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Voldemaras vėl bandės
tapti diktatorium

Lietuvos vyriausybė suėmė jį, bijodama, 
kad buvęs diktatorėms nepaveržtų iš jos 
valdžios

RYGA, geg. 28. [Chicago 
Daily News kabletgramaj. — 
Greičiau baime, kad prof. Au
gustinas Voldemaras neatsisto
tų vėl politikos arenoj, nekaip 
jo niekinimas Lietuvos vyriau
sybės, privertė Kauno valsty
bes prokurorą apkaltinti buvu
sį premjerą dėl valstybės iš
davimo.

Voldemaro menkai kamulla- 
žuoti (terbai ir aitrios kritikos 
pilni pareiškimai spaudai, val
dančiose Kauno sferose sukėlė 
visą pasipiktinimo audrą.

P. Lapenas, tautininkų va
das, kritikuodamas buvusį dik
tatorių, sako, kad Voldemaro 
problema darantis labai nema
loni.

Senatorius Jonės už 
referendumą prohi- 

bicijos klausimu
Tai tikrasis kelias prohibicijai 

išspręsti, sako Jonės “5-10 
metų” įstatymo autorius

VVASH1NGTONAS, geg. 28. 
— Senatorius Wesley L. Jonės 
(rep., Wash.), autorius gar
saus Jonės Įstatymo, kuriuo nu
sikalusieji prohibicijos Įstaty
mui asmenys baudžiami kalė
jimu nuo penkių iki dešimt 
metų, ir vienas žymiausių kon
greso prohibicfoinkų, vakar la
bai nustebino tiek “slapiuo
sius” tiek “sausuosius” savo pa
siūlysiu, kad 18-to konstituci
jos amendmento panaikinimas 
arba pakeitimas butų pavestas 
visuotiniam krašto piliečių bal
savimui. Tai esąs tikriausias ir 
teisingiausias būdas prohibici
jos klausimui išspręsti.

Senatorius Jonės pareiškė, 
kad jeigu jo valstija visuoti
niu balsavimu pasisakysianti už 
svaigiųjų gėrimų legalizavimą, 
jis, nebodamas savo paties pa- 
žvalgų į ptohibiciją, prašysiąs 
kongresą prohibicijos įstatymo 
panaikinimo arba modifikavi
mo klausimą pavesti referen
dumui. .

Dvi amerikietės užmuštos
FLORENCIJA, Italija, geg.

28. — Automobilių nelaimėj ar
ti Rentos, 18 mylias nuo Flo
rencijos, buvo užmuštos Miss 
Helen Gee, 22, ir Miss Ruth 
Henderson, 32, abidvi ameri
kietės.

Rytoj, Gegužės 30tą
ATMINTINIŲ 

DIENA
“Naujienos” neišeis ir 

“Naujienų” ofisas bus už- 
uždarytas.

Draugijos ir biznieriai, 
kurie norite, kad Jūsų pra
nešimai arba skelbimai 
butų įdėti šeštadienyje, 
yra prašomi priduoti juos 
šiandie, iki 8 vai. vakaro.

“Naujienos”.
1 ...... A.—■- II ■ «

Pusiau oficiali Lietuvos spau
du sako, kad Voldemaras ir jo 
šalininkai pradėję žiaurią kam
paniją prieš vyriausybę. Tau
tininkų grupė tiesiai negali su
prasti, kaip Voldemaras, kurs 
vis <La»r laiko save tautininkų 
vadu, gali kovoti su savos par
tijos politika.

Laikraščiai sako, kad Vol
demaras, matyt, bandąs vėl at
gauti valdžią, kas, dėl dabar
tinių jo neprotingų darbų, esą 
visai neleistinas dalykas.

Voldemaro kaltinimai, kad 
vyriausybė daug kartų esanti 
sulaužius konstituciją, bus vie
nas svambiausių inkriminuoja
mų punktų prieš buvusį dik
tatorių.

Vetavo karo veteranu 
pensijų bilių

WASHHNGTONAS, geg. 28. 
— Prezidentas Hoovcris šian
die vetavo kongreso priimtą bi
lių Ispanų karo veteranų pen
sijoms padidinti.

Del ko sov. Rusija 
kenčia pieno badą
MASKVA, geg. 28. — Sovie

tų Rusijos miestai gyvena pie
no badą, ir nenhatyt, kad da
lykas pagerėtų bent vasarą.

Teoretiškai, kiekvienas mie
sto gyventojas, turėtų gauti pu
sę litro pieno dienai, tačiau 
tą porciją gauna tik vaikai 
jaunesni kaip 15 metų amžiaus, 
darbininkai, dirbą pavojingose 
pramonėse, ligoniai ir laukian
čios motinos. Pastaros dvi kla
sės betgi gauna pieno tik pri
stačius daktaro receptą. Visi 
kiti miestų gyventojai pieno 
visai negauna.

Pieno badą kompartijos or
ganas Pravda aiškina taip:

Pirma, “kulokai”, vadinas, 
turtingesni ūkininkai, išskerdę 
savo karves ir sukurstę kitus 
ūkininkus negaminti pieno.

Antra, dfaug pieno suvartoję 
kolektivizuoti ūkiai, kur kiek
vienas narys turįs teisės gau
ti pusantro litro dienai — tris 
kartus daugiau nei leista mie
stiečiui.

Taip aiškindama pieno badą, 
Pravdia. visai nutyli tą faktą, 
kad sovietų valdžia daugybę 
pieno produktų eksportuoja į 
užsienius, kadangi tai yra vie
nas svarbiausių jos pajamų šal
tinių.

Panaikina gegužės 15 
dienos šventę

KAUNAS. — Minisiterių ka
bi netassvarstė švenčių ir poil
sio įstatymo pakeitimo projek
tą. Tuo projektu panaikinama 
gegužės 15 d. tautos šventė. 
“Tautos šventė” bus švenčiama 
rugsėjo 15 d. Be to, vietoj 15 
švenčių, kaip senajame įstaty
me buvo, paliekama 11 švenčių, 
šventomis dienomis bus leidžia
ma 13—16 v. prekiauti, be 
Kauno miesto. Kauno priemies
čių šis Įstatymas neliečia. Kir
pyklose darbas bus leidžiamas 
iki 10 v. ryto. Vasario 16 d. 
paliekama švenčių skaičiuje.
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Meksika projektuoja 
atsteigti posėdinin- 

kų teismus
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

28. — La Prensa pranešimu*’ 
vyriausybė paskyrė vienucLko' I 
juristų komisiją sutaisyti nau
jam baudžiamam įstatymui, 
kuris pakeistu prezidento Pur
tės Gilio praeito gruodžio m<" 
nosį išleistą įstatymą. Prisie
kusių posėdininkų teismai, Gi
lio įstatymu [panaikinti, dabar 
vėl norima atsteigti.

Prohibicijos kaliniai 
verčiami atsižadėti 
namu neliečiamybės

LANSING, iMich., geg. 28.— 
Sužinota, kad asmenys, nubau
sti kalėjimu už prohibicijos Į- 
statymo laužymą, įprieš palei
dimą iš kalėjimo garbės žod
žiu yra verčiami pasirašyti pa
reiškimą, kad jie atsisako nuo
savo konstitucinių leisiu nelei
sti dalyti kratos savo namuo
se be tam tikro teismo Įsa
kymo.

Bausmių atleidimo ir garbės 
žodžiu paleidimo komisijonie- 
rius Wood įsako, k'adn garbes 
žodžiu paleidžiamieji \kaliiiiat 
verste esą neverčiami, V t tik 
prašomi tokius pareiškimus pa
sirašyti. Tai esą daroma tam, 
kad paleistieji kaliniai ateity 
dabotųsi ir nebeužsiimtų netei
sėtu svaigiųjų gėrimų gamini
mu, gabenimu ir pardavinėji
mu, ir dagi kad namie jų ne
laikytų. ■' ‘

Atsižadėdamas savo konsti
tucinių teisių, neleidžiančių da
ryti neteisėtų kratų, paleidžia
mas kalinys formaliai leidžia 
prohibicijos agentams daryti 
kratas jo namuose kada tik 
jiems paliukai ir be jokio va
rau to.

Šiaurės Kinų generolai 
giriasi dideliais lai

mėjimais
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 28. 

— Pranešimai, gauti čia iš su
kilusių šiaurės Kinų generolų 
versmių, sako, kad mūšiuose 
išilgai Haičau-Tunkuan geležin
kelio sukilėlių armija sumušus 
tautinės Kinų valdžios kariuo
menę ir paėmus į nelaisvę 50,- 
000 kareivių.

Šiauriečiai taip pat sakosi, 
k?d jų jėgos žiemių vakarų 
Šantunge persikėlusios per Gel
tonąją upę ir artinančios i Tsi- 
nanfu, Šantungo sostinę.

Išsmalavo ir plunksno
se išvoliojo dentistą
HAMIMONiD, La., geg. 28.— 

Praeitą naktį penki vyrai su
ėmė. čia vietos dentistą, D-rą 
Nevvsoną, automobiliu išvežė j Į 
į laukus, aptepė darva ir iš
voliojo plunksnose, tariamai dėl 
to, kad Dr. Newsonas meilinę- 
sis vieno ji išsmalavusių vy
rų žmonai.

D-ro Newsono skundu poli
cija suėmė penkis Starnesų bro
lius, turtingos šeimos narius.

Amerikos prekybos su
tartis su Egiptu

KAIRAS, Egiptas, geg. 28. 
— Amerikos ministeris Gun- 
ther pasirašė provizorinę pre
kybos sutartį tarp Egipto ir 
Jungtinių Valstybių.

Mirė kardinolas Luco/i
REIMS, Francija, geg. 28.— 

Mirė kardinolas Lucon, Reim- 
so arkivyskupas, 87 metų am
žiaus.

[Atlantic! and Pacific Photo 1

Chicago. — Arabų kunigaikštis Adei Arslan (po dešinei) su 
arabų žurnalistu Issa Bandek. Prieš keletą dienų kunigaikštis.

atvyko į Chicagą

Neigia gandus apie 
Ruinanų-Rusų ruo

šimąsi karui
Chicago Daily News kores

pondentas, Carroll BindĮer, sa- 
kablegramoj iš Kišinevo 

(Chisinau), Rumanijoj, sako, 
kad Maskvos ir Paryžiaus pra
nešimai, busią Rumunija kon
centruojanti savo kariuomenę 
Besarabijoj tikslu šią vasarą 
pradėti karą su sovietų Rusi
ja, esą tuščios pasakos.
/Korespondentas sakosi važi

nėjęs .po Besarabiją tyčia situa
cijai ištirti ir esąs įsitikinęs, 
kad Rumunija nesiruošianti 
karui, nei nenorinti pulti so
vietų Rusiją. Rumunija trok
štanti taikos, ir eitų į karą tik 
tą atvejį, jei sovietai ją pultų.

Tačiau, sako, koresponden
tas, kai jis buvęs Rusijoj, so
vietai nekartą užtikrinę ji, kad 
Maskva trokštanti taikos, idant 
galėtų savo industrijalizacijos 
programą vykinti.

Greitojo Chicagos trau
kinio katastrofa

FLINT, Mich., geg. 28. — 
PasažierinisiGrand Trunk trau- •»
kinys No. 17, Ncw York-Mon- 
treal-iChicago ekspresas, šiandie 
po pietų susikalė ties Belsay, 
5 mylias į rytus nuo čia.

Mašinistas Arthur Morden 
užmuštas. Pečkurio pasigenda
ma ir manoma, kad taipjau už
muštas. Pirmi pranešimai sako, 
kad rimtai sužalotų pasažierių 
nesą.

Katastrofingas gaisras
OKLĄHOMA CITY, Okla.. 

geg. 28. — Gaisre, kuris čia 
sunaikino Oklahoma City Coli- 
seum trobesį, du asmenys žuvo, 
devyni asmenų, jų tarpe šešių 
gaisrininkų, pasigendama ir ke
li kiti asmenys buvo sužaloti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pran&«
Šauja:

Iš dalies debesiuoba.; vėsu; 
daugiausia vidutiniai žiemių ry
tų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 410 ir 51° F.

Šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:15. Mėnuo leidžiasi 
9:33 svakaro.

Del potvynių Lousia- 
noj 6,000 žmonių 

be pastoges
NEW ORLEANS, La., geg. 

28. — Red River, Natcbitoches 
ir G raut parapijose tekėsian
čia dideli potvyniai, dėl kurių 
daugiau kaip 6,000 žmonių li
ko be pastogės.

Oficialiais pranešimais dau
giau kaip 105,000 akrų laukų 
vandens užlieti.

Kongresmanas As\vcll, aplan
kęs nukentėjusias vietas, tele
grafu kreipėsi i Raudonojo 
Kryžiaus centrą Washingtone, 
prašydamas pagalbos nukentė
jusioms.

N. Y. Lietuvių Dainos 
Šventės programas 

ant Radio
-—--------

[Telegrama Naujienoms]
BROOKLYN, N. Y., geg. 28. 

— Lietuvių Dainos Šventės pro- 
gramo dalis iš Carnegie Hali, 
Ne>v Yorke, bus perduota per 
miesto Radio stotį WNYC nuo 
ketvirtos iki penktos valandos 
po pietų [Cbicagos laikrodžiu 
tai bus nuo 3 iki 4 vai. po pie
tų] sekmadieni, birželio 1 die
ną. — Machulis.

Suėmė milijoną dolerių 
netikrais banknotais
NEW YORKAS, geg. 28.— 

Slaptosios tarnybos agentai 
Brooklyne vienų apartmentų na
mų viršutiniame augšte suėmė 
milijono dolerių vertės gerai 
padirbtų netikrų popierinių pi
nigų po $10, $20 ir $50 ir ge
rai įtaisytą litografijos presą. 
Trys asmenys, užklupti beope- 
ruoją presą, tapo areštuoti. Su
imtieji yra: Pericle Man neriui, 
tariamas pinigų padirbėjų ban
dos galva; Joscph dc Negros, 
kitaip vadinamas dar Joseph 
Ross, ir Matto Mat tėra, eksper
tas graviruotojas ir litografas.

Lenkų miestelis sudegė
VARŠUVA, geg. 28. — Di

delis gaisras iš’ dalies sunaiki
no Tluščo miestelį, netoli Var
šuvos. Daugiau kaip šimtas šei
mų liko be- pastogės.

Du traukinio užmušti
R()C'KWELL CITY, Iowa, 

geg. 28. — Netoli nuo čia pa- 
sažieriniam traukiniui užgavus 
automobilį buvo užmušti T. J. 
Ross ir jo žmona.

s

Svetimų kraštų protes
tai prieš Jungt. Val- 
, stybių tarifą

WASHJ'NKiTbN;LS, geg. 28. 
— Iki šiol valstybės departa
mentas gavo iš idaugiau kaip 
30 svetimų valstybių 160 su 
viršum protestų prieš Jungti
nių Valstybių tarifo bilių. Dau
guma tų protestų ir pastabų 
pareina iš užsienių prekybos or
ganizacijų ir individualių pro- 
ducentų.

Visi tie protestai perduoti se
nato finansų komisijai.

Vokiečių atsakymas 
Lenkams dėl kruvino 

incidento sienoj
BERLYNAS, geg. 28. — Vo

kietija atmetė Lenkų reikala
vimą kompensacijos dėl inci
dento sienoj ties Neuhoefenu, 
netoli Marienvcrdero, kur vie
nas lenkų kareivis buvo nu
kautas, o vienas vokiečių ka
reivis sužalotas, kolei inciden
tas bus pamatiniai ištirtas.

Užsienių reikalų ministeris 
Cur.tius instruktavo Vokietijos 
ministerį Varšuvoje painfor
muoti Lenkų vyriausybę, kad 
Vokietija sutinka, idant daly
kas butų pamatingai mišros ko
misijos ištirtas.

Darbo Federacijos 
už prohibicijos mo

difikavimą
Missouri valstijos Darbo Fe

deracijos konvencija, laikoma 
Hannihalc, Mo., ir Pennsylva- 
nijos Darbo Federacijos kon
vencija, laikoma Altoonoj, Pa., 
labidvi pasisakė už prohibici
jos Įstatymo pakeitimą.

Erelis stojo kovon su 
aeroplanu, ir žuvo

HARIUSBUUG, Pa., geg. 28. 
— įBuffalo klony, Perrino kaun- 
tčj, žuvo erelis, gindamas oro 
erdves nuo aeroplanų invazi
jos. j

Farmeriai mate, kaip erelis 
su įnirtimu įpuolė aeroplaną, 
pasirodlžiusį ia>ugštai viršuj kal
nų, tačiau kova buvo trumpa. 
Vos susidaręs su lėktuvu, pauk
štis, propelerio užgautas, ėmė 
kristi žemėn.

Farmeriai rado erelio kūną 
su nukirsta galva. Tai buvo 
didelis paukštis. Išskėsti jo 
sparnai nuo galo iki galo sie
kė 6 pėdas.

Lietuvoh
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.

HMJJIEINOS 
. f

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Už vodką ir pinigus 
Amerikos konsulas 

duodavo vizas
NEW YORKAS, geg. 28.-^ 

Ilarry Hali, buvęs Amerikos 
vicekonsulas Varšuvoje, lede- 
raliniame teisme čia prisipaži
no, kad tam tikrų imigrantų 
šmugeliuotojų pamylėtas vodka 
(degtine) ir pamokėtas $700, 
jis <(avęs neteisėtas vizas imi
grantams atvykti į Jungtines 
Valstybes.

Su Halių yra kartu inkrimi
nuoti trys imigrantų šmugeliuo- 
tojai, visi trys ncAvyorkiečiai: 
Morris įBaskin, Moszek Juda 
Faszyniiak ir Mrs. Vasza Szni- 
fer.

Hali, be to, prisipažino, kad 
Varšuvoje Baskinas siūlęs jam 
$70,000 iuž paršmugeliavimą į 
Jungtines Valstybes pakieto 
brangių prekių, vertes $479,- 
000, bet nei pakieto nei pini
gų jis negavęs.

Neramumai Ispani
joj dėl lošos įstai-.

gų uždarymo
SAN SFJBASTIAN, Ispanija, 

geg. 28. — Vakar čia įvyko di
delės piliečių demonstracijos 
protestui, kam vyriausybe vis 
dar neatidaro lošiamų kazinų, 
kurie buvo diktatoriaus Primo 
de Riveros laikais uždaryti.

Miestiečiai protestuoja, kad 
<^el gembliavimo įstaigų užda
rymo 4w4s4tai paliovę lankytis 
ir dėl to jie turį didelių nuo
stolių.

Demonstracijos virto riaušė
mis, kurioms malšinti raitoji 
policija buvo priversta pavar
toti šobles ir šaujamus gink
lus. Trisdešimt asmenų buvo 
sužeisti, keletas jų, sako, pavo
jingai.

Vokiečiai ir italai taria
si dėl biznio Turkijoj
LONDONAS, geg. 28.-Pra

neša, kad italų sindikatas, ku
rio priešaky yra Giuseppe Vol- 
pi, ir vienas vokiečių sindika
tas jau susitarę dėl prekybos 
ir biznio privjjjegijų Turkijoje 
ir artimuose rytuose.

Italija kontroliuosianti oro 
kelius į Turkiją. Vokiečiai plė
tosią prekybą ir pramonę žie
mių Turkijoj ir žiemių Persi
joj, o italai — pietų ir vakarų 
Turkijoj ir pietų Persijoj.

Vokiečiai ir italai bendrai 
finansuosią paskolą Turkijai.
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ir mane urmu įsiveržti Į mies
to gatves ir, maršuoti. Detroit 
miesto valdžia gerai žinojo, ką 
Ku Klux klaniečiai bandys da- 

I ryti. Kuomet Ku Klūx klanie
čiai susirinko i tą daržą ir ren
gėsi prie demonstracijos, tai 
miesto vadžia pasiuntė stiprią 
policijos sargybą ir apstojo 
daržą iš visų pusių, o maskuo
tiems ponams pasakė: “Tame 
darže darykite ką tik jus nori
te, bet j miesto gatves jums 
yra griežtai draudžiama išeiti. 

| O jei bandysit eiti į gatves, tai 
gausit mušt”.

Ku Klux klaniečiai, nepaisyda- 
| mi miesto valdžios perspėjimo, 
i visvien bandė urmu įsiveržti į 
; miesto gatves per policijos ei- 

Tuomet K. K. K. nariai 
įgavo skaudžiai mušti ir savo 

\ ra griež-j ^kslo neatsieke. x
\aiksčioti su, Aplink tą daržą publikos bu- 

, .. . v. ’ ?ei J.^S’ vo susirinkę labai daug tuks-
Ku Klux klaniečiai, norit mies-i. x. , , , ,. y . . tancių, —ir dauguma buvo dar-to gatvėse pasirodyti, tai nu-1.... . , . . . 4 A‘ , i bininkai. Alės komunistai tada
siimkit nuo savo veidu mas- • , ' j,-- A- ,. I miesto valdžia vadinom darbi-kas ir tada galėsit demonstruo-, . . , , . . . . . ... . • ..,M-. ninku draugais, ir kad tik biskį

n lz ,,, ,, . ¥. . i būtume pavadinę da savo drau-.
ž.noma, Ku Klux klaniečiai js komunistais. Tik už ,tai) 

nesutiko toki neprielankų niies-j^ huržujai neleidl miesto 
to valdžios reikalavimą išpil-| , - , v .__ .•T. / . . . gatvėse buržujams marguoti,(lyti. Nors Ku KIux klaniečiai 
gerai žinojo, kad jei jie mies-1 * * *
to valdžios reikalavimą neiš-Į Šiemt kovo G d. mes Detroit 
pildys, tai miesto valdžia jiems'miesto komunistai irgi taip, 
neleis gatvėmis demonstruoti ir kaip ir Ku Klux klaniečiai praei- 
j U j U 
veltui 
darni,

| KORESPONDENCIJOS

Detroit, Midi
Triukšmadariai

Pirmiausiai aš pradėsiu ra
šyti apie pirmesnius Įvykius, 
kad “Naujienų” skaitytojams 
butų galima geriau suprasti tai, 
kas atsitiko dabar.

Keli metai tam atgal De-! 
troit mieste Ku Klux klaniečiai I 
bandė surengti (ir surengė) I 
maskuotą demonstraciją. De
troit miesto valdžia neleido Į 
.maskuotiems Ku Klu kume
čiams pasirodyti miesto gatvė-! 
se, sakydama: “Šio miesto gat-j 
vėse visiems lygiai 
tai draudžiama

mušti “garbingoji rezoliucija” 
užsibaigė. Dabar tie patys be
darbiai i^ musų komunistų juo
kiasi, kAip iš kokių necivilizuo
tų sutvėrimų.

Beje! Musų komunistų laik
raščiai rašė: “Detroit mieste 
komunistų surengtoj demons
tracijoj dalyvavo 100,000 paša
linės publikos ir musų simpa- 
tikų”. Tai yra grynas musų 
komunistų laikraščių melas. Tai 
dar tikra musų laime, kad toji 
publika, “musų simpatikai”, ne
pradėjo į musų demonstraciją 
akmenimis svaidyti. Tikrą tie 
sa sakant. Detroit mieste bile 
vieną gražią Hieną netoli ir ap
link City Dali galima rast 
pubikos tarp 75-100,000, Tai 
visai ne naujiena.

Dabar mes komunistai lygiai 
kaip ir Ku Khix klaniečiai turim 
gerą progą niekinti Detroit 
miesto demokratinę valdžių 
nors toji valdžią labai daug 
bedarbių darbininkų sušelpia, 
duodama duonos. O tų bedar
bių tarpe yra ir musų draugų 
komunistų, kurie gauna iš mies
to valgytu

luptų mums kailį atlygindami 
mums už musų įvairias provo
kacijas, kurias atlikom darbi 
ninku judėjime, per praeitus 10 
metų.

O mes komunistai, gavę pro
gos, tuoj aus per savo dienraš
čius paskelbėm pasauliui mela
gingą naujieną.
“Detroit miesto

visas prisirengimas bus i tyj e sumanėm pasmarkaut prieš 
vienok i tai neatsižvelg-, miesto demokratišką valdžią, 
jie visvien rengėsi prie Į tik skirtumas tas, kad Ku Klux 

s demonstracijos. Tuo

rašydami: 
buržuazinė 

valdžia nusigando komunisti
nio judėjimo ir priversta buvo 
duot leidimą darbininkų šven
tei švęsti miesto darže po atvi
ru dangum” ir t.'t. Na, o kuo
met tokį musų melagingą pra
nešimą perskaitys Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjime^ 
pro voką toriai, kaip tai “drg.” 
V. Kapsukas, Z. Angarietis, 
Tilžiškis “Balsas” ir visa pro
vokatorių kompanija, tai iš tik
ro jie pamislys, kad mes komu
nistai esam 100,000 tvirti ir 
jau Amerikos buržuazija musų 
bijos.

Kuomet atėjo gegužės pirmo
ji diena, tai mes, keletas ko
munistų, susirinkom skirtoj 
Vietoj ir turėjom net 6 Mask
vos červoncais pasamdytus “re
voliucinius” generolus. Mes iš- 
k?lem augštyn savo raudonojo 
Oiznio įvairius apgarsinimus ii 
palipę ant “soap box” pradėjom 
nesavu balsu rėkti-šaukti, kad 
visi darbininkai eitų artyn prie 
musų pasiklausyti, kaip tie čer
voncų vergai meluos apie Sovie
tų Rusijos “proletarų rojaus 
gerumą” ir apie Amerikos ka
pitalizmo blogumą. Na, ir iš 
viso susirinko apie 200 as’abų, 
—vyrų ir moterų. Musų “revo
liuciniai” pamokslininkai, kaip 
pradėjo pasakoti apie šios ša
lies blogumą ir apie “proleta
rų rojaus gerumą”, tai mums 
net iš burnos pradėjo seilės 
varvėt, kaip tai pasakiškai la
pei, kuri pamačiusi aukštai 
šermukšnio raudonas uogas 
žiurėjo ir seilę varvino. O bar

sto v i sau ra-i mu-

>)<

Vėliau po kovo 6 dienos “re
voliucijos”, mes Detroit miesto 
komunistai vėl iš naujo rengė
mės prie gegužės pirmos die
nos “masinio užpuolimo” ant 
kapitalistų, ir. svietui skelbėm. 
kad įvyks tokia “revoliucija”, 
kokios da šis miestas nėra ma
tęs. Ir mes pilnai tikėjom, kad 
ir kitos šio miesto darbininkiš
kos organizacijos prie musų 
prisidės ir mums pagelbės de
monstruoti musu kvailumą. Bet 
neprisidėjo. Jie rengė sau at
skirai nuo musų ir turėjo daug 
darbininkiškos publikos.

Bet štai kas mums buvo lin
ksmiausiai, —kuomet dažinojo 
šio miesto buržuazinė valdžia 
kad mes komunistai rengiamės 
prie “visuotinos revoliucijos”, 
tai ji pati mums pasiūlė leidi
mą surengti “revoliuciją” (ne
reikėjo nė prašyti), sakydama: 
“Jei j ils, komunistai,-norit, tai 
galit turėti savo šventės susi
rinkimą po atviru dangum CasS 
Parke, ir ten jus galite daryti, 
kas tik jums’ patinka. Tik yra 
draudžiama iš Parko išeiti lauk 
i miesto gatves ir trukdyti rū
mų publikos judėjimą” ir t.t. 
O prie to da ta pati buržuazinė 
valdžia davė mums 214 policis- 
tų, kurie mus turėjo saugoti, 
kad ierzin'ti darbininkai neiš-

pa-1 klaniečiai buvo gerai organi
ni I zuoti ir nereikalavo pašalinės 
pa- j publikos, o mes komunistai bu

vom neorganizuoti. Tik pagal 
yra1 Įsakymą caro Juozo Stalino iš 

Bepriklausantis1 Maskvos surengėm provakato- 
jos daržas, o | riškai neorganizuotų bedarbių 
daržas aptVer- ■ darbininkų gatvinę demoiistra- 

s tvora. Daržo I ciją ir bandėm tuos kelis be- 
pristatyta įvairių i darbius
ie tinka tik dėl Pr’e buržuazinės City Hali ir 

kitokių didelių pATo- ten pagązdinti kapitalistus. Ale 
ia Ku Klux klaniečiai ■ iBiesto demokratiškoji valdžia, 

į Michigan valštijo

čiu laiku miesto valdžia 
rengėsi jųjų demonstracijai

li mies 
miestui

tas stipria 
viduryj v ra
budirtku

darbininkus nuvesti

užinojus apie musų rengiamąk
administraciją ir gavo tą dar-1 gatvinę maršą, lygiai, taip, kaip 
ž . Jie suvažiavo iš visos apy-l1^ Ku Klux kuiniečiams pasakė: 

! ‘Svetainėse darykit ką tik jus 
norit, bet miesto gatvėse 
kie triukšmadariai neturi 
sės trukdyti ramų publikos ju
dėjimą. ŠĮ patvarkymą 
žengusieji bus baudžiami 
Šio miesto įstatymus”. > v 

Nors mes komunistai 
kaip 
miesto demokratiškos 
negavom leidimo gatvėse de
monstruoti savo kvailumą, ale 

; kaipo vierni pasekėjai caro Juo- 
Į zo Stalino Rusijos visvien tą 
; dieną rengėmės gatvėse maišy
tis tarp važiuojančių automobi
lių ir gatvekarių ir trukdyti

I ramų publikos judėjimą, 
Nors Detroit mieste , tuo.

j ku buvo priskaitoma apie 
80,0(10 bedarbių, bet musų 

.munistų surengtoj demonstra- 
| cijoj aktyviai dalyvavo tik apie 
300 nesusipratusių bedarbių 

: darbininkų, kurie maršavo link 
(City Hali gatvės viduriu, mai- 
■ šydamies tarp automobilių ir 
lagtvekarių ir nešdami sekamo 
„Ulinio užrašus. “Pripažinkite 
Sovietų Rusiją”. “Mes reikalau
jame Amerikoj tokios valdžios,

i kaip Sovietų Rusijoj”. “Šalin 
Amerikos kapitalizmas nuo So
vietų Rusijos.” “Darbininkai, 

j stokite i “Komunistų Partiją”. 
' “Mes reikalaujame darbo arba 
; algos” ir 1.1. Na, o kuomet 
pmes prisiartinom prie City Hali, 
į kur sueina visi miesto gatve- 
. kariai ir automobiliu vieškeliai,' » i e

. | kur ir taip kasdien yra didelis 
^publikos susikimšimas, tai šį 
įkartą da daugiau publikos susi
rinko musų pažiūrėti. Pasida- 

‘ i ė tikra betvarke. Tada pribu
vo da daugiau policijos, kad at- 
steigti tvarka. Policmonai ra- 

ii’ir.G: “Skirstykitės, eikit 'tolyn.
eikit namo” ir t.t. O mes ko

munistai, kaipo revoliucionie- 
riai-peštukai ir jokios demo
kratijos nepripažįstantieji, po- 

i licijai pasipriešinom. Tai vieni 
j iikome suareštuoti ir per naktį 
kalėjime turėjome nakvoti, o i 'kiti Lavom nuo policijos mušt, 

nieko neatsiekėm 
žua/.i.ios įienugąsdinom,

•dos ir tame darže tinkamai 
drengė prie demonstracijom

TeVoiucija”.
mu-
Da

BUDAVOJAME
Nau.ius namus, dirbame 
cemento ir karpenterių 
Pakeliam senus namus, 
fundamentus, apmurinam 
nius po viena plytą, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

muro, 
darbus, 
dedam 
medi-

jo- 
tei-

per- 
pagal

lygiai 
ir Ku Klux klaniečiai iš 

valdžios 
gatvėse

Tei. Lafayctte 7139

Studebaker ir 
Erskine

lai

ko-

žuazinė policija 
miai, klausosi ir juokiasi iš 
su kvailumo.

Tai taip ir užsibaigė ta 
sų gegužinė
bar mums jau neliko pamato 
šio miesto buržuazinę valdžią 
ir policiją niekinti. Ją dar rei
kėtų pagirti, kad mus saugojo 
nuo Įvairių triukšmadarių.

—“Komunistas”.

atstovauja
Midland Motor

Sales
4192 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

NAUJIENOSE
GARSINKITE

Ypatiškai Vadovaujama 
Didelė Ekskursija

Į LIETUVĄ 
prisidėkit prie Ekskursantų 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių .

mirties
D

sukaktuvių
VYTAUTO

Išplaukiant

Holland America Linijos

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St., 
I’hone Yards 1806 
CHICAGO, ILK

Vėliaviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko

sėdy- 
tiktai 
viską

fšONMf*
THEATRE

351 h and Halated Street®

Gražus kalbantis nuveiksiąs 
ant Magiia-Srreen

‘Other Tomorrow”

BACON
Taipgi

Vitaphoae Vodevilio Aktai tud

Nužeminta laivakorčių kaina j abu galu. Puiki kelionė ir 
malonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkeliu susisiekimas i 
Klaipėda per Rottcrdaina.

Informacijų atsiklauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agent'&V Asociaci ios narius.
MLSS J. LEONAITĖ, “Amerikos Lietuvio” Ag.,

14 Vernon St., Worcester, Mass.
J. AMBRAZIEJUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
“VIENYBE”. 193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 811 Bank St., Wajerbury. Conn.
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St., Newark, N. J.
J. SEKYS. 226 Park St., Hartford, Conn.
“NAUJIENOS”, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
A. VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn.
F. BALTUTIS. 3327 So. Halsted St., Chicago, 111.
“DIRVA”. 6820 Sunerior A ve.. Cleveland, Ohio,.
K. MAKAREVIČIUS. 95 Liberty St.. Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA, Eranklin Savings & Trust Co., Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO, 187 Oak St., Lnwrence, Mass.
J’. MOLIS, 1730 — 24th St.. Detroit, Mieli,
J. G. BOGDEN, 322 West Ldng St.. DuBois, Pa.
J. ZOLP. 4559 So. Paulina St.. Chicago, III.
V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St.. Chicago, UI.
A. VAtiAšlŪS. S. 12 & Car-son St.. Pittburgh, Pa.
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupstas. •

322 W. Btoad'vav. Sof’ Boston, MaP^. • ’ • »•’
MISS J. RODIS (Rauktytė), 50 Sterling St., Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS, 305 Broadivay. So. Boston, Mass.
J. KAŽEMEKAS. 793-797 Bank St.. Waterbury, Conn.
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Main St.. Montello. Mass.
K. SIDABRAS. 875 Cambridge St... Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS, Richmond Trust Co., ; .

2701 E. Alh'U'henv Avė.. Philadelphia, Pa. 
MATAS BIEKŠA. "Sandaroj” Ag. vedėjas,

373 Keibihgton Avė., Roseland, Chicago, III.

SAUGIĄ IR PATOGIA VIETA ATLIKTI 
SAVP BANKINIUS REIKALUS

TAUPYMO SĄSKAITOS
' CERIŲ SĄSKAITOS

REAL ĖSTATE PASKOLOS
TRUST DEPARTAMENTAS

SAUGAUS PADĖLIO DĖŽUTĖS

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

AND
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT CO.

4150 SO. HALSTED STREET
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Tarp Chicagos

Cicero

NAUJIENOS, Chicago, III.
----------------------------------------------------------------- ---------------- \ ------ -------------------------------------------- -------------

Man rodosi, kad šiandidni-[ voti ir kovos', idant tą didžiau 
niain naujos kuopos gyvenimo' šią grynai lietuvišką organiza- pavakarieniaut. 
įvyksta labai svarbus' reikalas, 
kuriuo visi nariai privalo su
sidomėti. Tai yra, viršminotos 
dienos susirinkime bus renkami 
delegatai Į busiantį SLA. sei- dešinės puses.

Reikalinga išrinkti tokie purtyti.
nariai delegatai, kurie yra d/ą

nemesti atmatų-1 sus, pilni energijos, moka ko- j

c i ją — Susivienijimą Lietuvių vedėjas, p. Mykalauska 
Amerikoje—išlaikyti tokioj ge
roj tvarkoj, kad nė labiausia 
įdūkęs uraganas, iš kairės ar 

neįstengtų su

Po to, visi susitarėme eiti 
“Vienybės” 

pasi
siūlė nuvesti visus į lietuvišką
užeigą, kur galima gauti lie
tuviškų dešrų ir sūrio. Tikrai 
nežinau, ar tai buvo lietuvis

ork e.
Iš tolimesnės ekskursijos ei

gos gcu.iimo kablčgr.tmas paly
dovo p. J. Smitro ir pranešime 
'Naujienose”.

kos dešros ir suris, bet buvo-dar pasiliko New 
gania’ skanios.

Pernakvojęs New Ycrke, 
sekmadienio rytą sėdau trauki 
nin ir patraukiau Chicagon. 
Ponas Baltutis su savo motore rižja.

Užėjus skaisčiam pavasariui 
ir musų apielinkū yra gražina
ma, dabinama. Ne tik nauji 
trobesiai statoma, bet ir senes-1 
nieji taisoma. Ir kaip tai pui-i 
k u, kad iš seno laužo stoj 
naujas, gražus namas.

Suprantama, šiam 
reikalingi yra tam tikri specia-l 
listai. Ir reikia pasakyti, kad j 
mes jų turime užtektinai. Šiuo 
laiku jie visi užimti, ypatingai 
gi pp. Stasiūnas su Jokeliunu, 
kurie yra medžio darbų eksper- 
tai-dailydės, o Kakanauskas’ irĮ 
Tarvidas tai cemento darbų, ži
novai. Yra daug ir kitų, ku
rių nė pavardžių nežinau. L 
prie jų bedarbiai atlikinėj 
tikrus darbus. Yra keletas ir

. visai naujų amatninkų. Juk 
i suprantama, kad visi nori gy
venti, nori valgyti.

Improvement kliube buvo pa
kelta klausimas apie svarinimą 
apielinkčs ir tas nutarimas yra 
praktiškai vykinimas. Sveika
tos departamentas įsakė išma- ■ n ų. 
tems baksus-kenus laikyti tva 
ko j e, jčiose 
šiukšlių.

šalygatviai taipgi taisomi, ir 
i pirmasis pataisė S. Kieta dideli 
I plotą ties savo namu, piie 14 

Avė. Keturiolik-1 
musų Main St. — | 

Gražiausias na- 
p. Miliausko—ko

telis, daktarų ofisai ir keletas 
krautuvių.

Daktaras Asheris, dantų gy
dytojas, pirmas atidarė čia ofi
są ir pasekmingai darbuojasi. 
Jo ofise dirba lietuvaitė kaip 
patarnautoja ir perkalbetoja, 
jei yra reikalas perkalbėti lie- 

D-ro Asherio darbu

galvos ir 49
•i toji gatvė ta 

darbai (biz,,io Sirdis- 
raas čia yra

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins

t

Ekskursijos Įspūdžiai
lykų apie dabartinę Lietuvos 
valdžią, apie jos padėtį, apie 
Lietuvos šaulių ir partizanų vei- j 
kimų ir jų nuopelnus.

Ponas Puodžius savo kalboje 
pabrėžė, kad jis' atstovauja 
švedų laivų liniją Lietuvoje ir j 
jo misija Amerikoje esanti su-, 
pažindinti Amerikos lietuvius 
su minėtos linijos laivais, taip
gi išaiškinti ryšius švedų tau-. 

nan * j tos SU LietUVOS 3Q0 švedų i 
tolytis lai- 

muzika, ant lai- 
“ Lietuva Tėvynė 

(musų”. Ant kranto stovintie
ji sudarė lig kokį chorą ir su-;

| Juknio ? lur būt nėra v*e-; dainavo Lietuvos himną, ir mo
no tokio, kuris jo nepažintų. :sll0jant skepečiukėmis, kai]) 
šiomis dienomis jis nusipiiko nuo ]ajvo> -taip ir nuo kranto, 
naują naujautėlį automobilį — atsiskyrėme vieni su kitais. 
La Šalie išdirbystės.

q j tuviškai.
£ani 1 lietuviai yra patenkinti.

Neseniai Dr. Daujotas 
jau persikėlė į kalbamą 
ir jame atidarė ofisą.

O kas čia nepažįsta

Netrukus atbėga 
ris uždususi, rėkdama: 
Jėzau, Marija — vaiką pame

sčiau!” Nuvedžiau moterį prie 
į p. VVegnerio. Moteris, pamačius 
savo kūdikį, griebė jį, ir taip 
susinervavus buvo, kad net už- 

pasakyti.
pietus lai- 
veždamas

namą

miršo ir “ačiū
11 valandą prieš 

vas pradėjo judėti, 
323 lietuviu ir apie 
ir danų. Pradedant 
vai nuo krašto 
vo užgrojo

mote-
“O

Taigi neužmirškite visi būti 
virinkime.—Anton Jasas. Nusikamavęs?

Vartokit Esorka: Džiaug- 
kitės Gyvenimu!

Bandymas laikytis su frrpihi 
moderniniu gyvenimu tankini 
iSSnukia pilvo pakrikimus, kon- 
Htipaciją ir pairusius nervus— 
jeigu jtjH retkarčiais nesutvarky
site savo sistemos hu Esorka. 
šis laiko ifibandytas tonikas pa
taiso virftkinimo pakrikimus. 
Klausk savo aptiekininko. 10

ŠIE LIETUVIAI REALES f ATKINKAI 
PASIRENGS JUMS PATARNAUT!

Neleiskite rūgščiam skilviui, 
gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkah geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 

ir atlieka tai tuoj aus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi- 
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 

joninės. Per penkias dešim 
metų jis vyriauja.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit 
Prastesnis produktas 
veikti tiek gerai.

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

Ateinantį sekmadienį prasi
deda prieš-pusmetiniai susirin
kimai visų organizacijų.

Pirmas
Vakarinės žvaigždės
Susirinkimas 
dą po pietų, 
ta Lietuvių

susirinkimas’ tenka 
Kliubui. 

prasidės 1 valan- 
Susirinkimo vie- 

Liuosybes svetai-1 
šaukiama susir n- 

kiman atvirutėmis. Susirinki
me turėtų dalyvauti visi na
riai, bet to niekuomet nepasi- | 
taiko. Kaip vasaros metu, tai

Svečiai iš Lietuvos
šiaip visi keleiviai buvo už

ganėdinti ir jokių nemalonumų 
neįvyko. Su ekskursija išva
žiavo Lietuvon du krutamu j U 
paveikslų fotografai -— tai pp. 
Mikšys ir Milius. Taipjau ant 
laivo jie ėmė krutamuosius pa- 

I veikslus. Palydėti šią ekskur
sijų buvo absitankiusi ir vi
suomenės veikėjų, jų tarpe pp. 
Jankus, Adomaitis h- Puodžius 
—visi ką tik atvažiavę iš Lictu-

• ves: vieni švedų-Arnerikos li- 
Į ui jos reikalais. kiti Lietuvos

Tokiuose susirinkimuose yra i eksporto reikalais. Jie žada at-
daroma svarbus, galutini tari
mai. Tarpe kitų klausimų šia
me susirinkime turės* 
svarstomas atsišaukimas 
gystės Lietuvių Kareivių 
le Lietuvių Liuosybės

tikrojo.
gali ne-

buvo J.

lankyti visas lietuvių kolonijas.
Laivą išleidus, p. Ambrazie

jus pranešė, kad yra pasvieti-* 
mas Holandijos linijos atstovų 
pietums. Tad visi lietuviai, 

j agentų susi vieni j i- 
Bendrovės, kad bendrovės rei-1 mo nariai, susirinkome “Vieny- 
kalų klausimuose ir tarimuose Lės” raštinėje ir iš ten ėjome 
utų įvesta balsavimas nuo še- jįctums< Holandijos laivų lini

jos atstovai, Walter L Bauma.. : 
ir N. G. Van Valzen, paruošė I 
mums gardžius pietus, ir pasi
kalbėję dar kiek, sugryžome i 
“Vienybės” svetainę, kur turė
jome lietuvių agentų susirinki
mą.

Susirinkime dalyvavo ‘apie 10 
narių. Apkalbėję svarbesnius 
reikaiu?, nutarėme sekantį su
sirinkimą laikyti Chicagoje, 
birželio mėnesį, laike SLA. sei
mo.

Pasibaigus susirinkimui, bu-

būti
Drau- 
reika-
Namo laivakorčių

rų.
Yra ir kitokių svarbių klau

simų šiam susirinkimui 
svarstyti. Taigi bukite visi 
siriūkime. —N. Rašėias.

ap-
su-

ibM-16 RuuBevcii ii 
•<rti Si. Loui* A*« 

CHICAGO IL1

valdžia, iri 
ragino laivakorčių agentus i 
siųsti kaleivius Lietuvon švedų

Virgima 0117Tel.

M. Rozenski & Co.

i S

Žemiausios Kainos
«afw tetute..

NEW YORK EXPRESS

N. Zcwert & Co.

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tol. Lafayette 1083

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 
POPULIARIS KELIAS l
NEW YORKĄ

The ERIE LIMITED

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli- išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rektumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ąr gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jii tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 v. p. p.

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Dainen Avenue, Chicago, III.

qeveras 
ISORKa

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

Brighton Park
SLA. reikalais

Naujos SLA. 238 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks Su 
batoj, gegužes 31 d., 8 vai. va
kare, K. Gramonto svetainėje,
4535 So. Rockwell St. Visi na-| vo pakviesti svečiai iš Lietuvos 
liai ir norintys prisirašyti prie 
kuopos prašomi pribūti paskir
tu laiku į susirinkimą.

IŠMOKIT DEZA1NINIMĄ
Dezaimmmas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą, 
lūs gante išmokti šio ge
rai ‘ apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
nlomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

M ASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka.

Principalas
190 N. State bt.. k. Lake St. 10 fl.

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

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

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

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

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

6542 So. WestePn Avė.
Tel. Prospect 2102

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

5339 S. Central Avė.
Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

4559 So. Paulina St.
Tel. Yards 0145

Rusiškos h Turkiškos Vanos 
12th STREE'I 

Tel Kedz^t
M

kreipkitės:

Išeina ii4 Chicago (Dearborn S ta) 11:00 A. M.
Pribuna į New Yorką (Jerse 

THE ERIE
y City Sta)
LIMITED

3:15 P. M.

Išeina ii; Chicago (Dearborn Sta) 8:45 P. M.
Pribuna j New York (Jersey

ATLANTIC
Citv Sta)

EXPRESS
9:30 P. M.

Išeina ii5 Chicago (Dearborn Sta) 10:20 P. M.
Pribuna j New York (Jersey City Sta) (5:00 A. M.

Del platesnių žinių ar rezervacijų
CITY TICKET> OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Wabash 4600
Dearborn Station, Telefonas Harrison 9830 

arba
H. T. HARLOW, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St.

ERIE RAILROAD SYSTEM

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijola, o 
aš padarysiu gražia dresiukę pa

gal naujausios mados

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

—pp. Jankus. Adomaitis ir Puo
džius—patarti po keletą žodžių.

Ponas Jankus pasisakė, kad 
jo atvažiavimo čia tikslas yra 
grynai ekonomiškais reikalais, 

VAISTO PER METU kaip tai Lietuvos eksporto, ku
ris labai reikalingas Lietuvai, 
ypatingai dabar, kada vokie-

JIS IEŠKOJO TOKIO

Tu rkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nei*vų atitaisymo, šalčio ir 
taip totiaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulčs Spin
dulių treatmentai.

Mineralines, sulferints vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1G57 VV. 45th St.
Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552

METUS
“Pittsburgh, Pa., Maręh 23. —(Aš .
ieškojau vaisto prieš nervingumą irjCiai uždėjo didelį muitą Lietu- 
nemiegą per keletą metų. Malonu 
man neprašomam pareikšti, kad 

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra toks vaistas. A H. Dehler”. šis j (rodos Šerno brolio sūnūs). Jiš 
įstabus vidurių tonikas laikys tvar- i . .
ko j jusu vidurius, kepenas, pūslę ir yra energingas vyrukas, sake- 
Dilvą. Bandyk. Visose aptiekose. Ne- si esąs šauįįy Sąjungos atsto- 
mokami sempehai is Jos. Triner Co., , , . .. .
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III. Į vas, dalyvavęs kovose lietuvių; 

*su bermontininkais, bolševikais] 
ir Klaipėdos sukilimo laiku pra
žudęs koją. Visą laiką buvęs 

į Lietuvos karininkas, dabar pa
sitraukęs iš kariuomenės ir gy
venąs civiliu gyvenimu.

Papasakojo gana įdomiu da-

vos produktams.
Antras kalbėjo p. Adomaitis

L.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

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

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

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

’ sienų. Mes taipgi aprokuojame
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą. 
, \ Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO
14th Street & Western Avė.

cementą dėl beismento 
plastėti ir kalkes dėl 
visa darbą.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus; skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums įgali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d.
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

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 mąlonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms Laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia 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 į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

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

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

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

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dul.
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Pasirodo, kad komunistams sekasi tiktai\ tol, kol 

 

jie turi progos “gręžti iš vidaus”. Bet kaip tik\įie ban

 

do stoti prieš masines darbininkų organizacijas, tai jie 
būna sumušti.

KAULAI
žmogaus amžius, —r Mirusius 

žmones greit visi ^užmiršta.— 
Paminklai. Mumijos. — 
Ląstelės, 
funkcijos.
-—Ką kaulai gudi mums pa
sakyti apie praeitį?

Kauly smagenų
Kaulų sudėtis.

PREZIDENTO GRIEŽTUMAS

Ketvirtadienis, geg. 29, ’30
karo metu, tiek šiaip savo prie
šininkams žudyti. Prieš 4500 
metų Mesopotamijoj buvo gar
binama deivė Gula, kuri buvo 
laikoma nuodų valdove. O iš 
likusių parašų galima patirti, 
kad Babilionijoj ir Egipte nuo
dai buvo vartojami ne tik kaip 
žudomoji priemonė, bet ir kaip 
vaistai.

nenorėjo parduoti, bet, galų ga
le, įkalbėta sutiko parduoti už 
35O.Ct)() frankų. Pirklys telegra
favo Nauj orkų i, pranešdamas 

iš kur atėjo atsakymas 
Pirklys sumokėjo po

niai 350.000 gyvais pinigais ir

grįžęs namo, įsitikino, kad nu
pirko navo briliantą, kuri jis 
buvo pardavęs amerikiečiui, tik 
labai permokėdamas. Aišku, kad 
amerikietis daugiau nepasirodė, 
o senoji poniutė taip pat dingo.

Prezidentas Hooveris /ėmė netekti kantrybės su 
tais džingomis, kurie senate stengiasi ilgomis diskusi
jomis užtęsti Londono jurų sutarties ratifikavimą,. Ji
sai pareiškė, kad jeigu senatas nepatvirtins sutarties 
dabartinėje* sesijoje, tai bus sušaukta specialė sesija 
vasarą ir ji bus laikoma tol, kol klausimas bus išspręs
tas.

Matjt, prezidentas numano, kad senate dabartiniu 
laiku yra pakankamai/sutarties pritarėjų, idant jie ga
lėtų ją ratifikuoti (reikia dviejų trečdalių daugumos), 
jeigu ji butų pastatyta balsavimui tuo jaus arba artimo
je ateityje. Bet, atidėliojant dalyką ilgesniam laikui,

tautinio susitarimo priešai gali savo agitacija pakreip- 
ti savo pusėn kai kuriuos senatorius ir tuomet ratifika
vimas butų apsunkintas.

Kitais klausimais prezidentas Hooveris, reikia pa
sakyti, iki šiol neparodydavo griežtumo.

Kai dėl to, ar Londono sutartį verta patvirtinti, tai 
čia vargiai gali būt vietos dviem nuomonėm. Jeigu su
tarti niekina Rusijos bolševikai ir visų suinteresuotųjų 
šaiių “džingos", tai ji tur-but yra naudinga pasaulio 
taikai. felleriai ir kiti, 

turtuolių mums 
keli vardai tora

KOMINTERNO ARMIJA JRA

“bįaujienose” jau dvejetą Kartų buvo minėta, kad 
rinkimuos^ į darbininkų tarybas Vokietijos įmonėse 
(dirbtuvėse kasyklose, geležinkeliuose ir t. t.) komu
nistai šieme gauna daug mažiau balsų, negu pernai 
metais. Dabar iš Berlyno atėjo žinia, kad įmonių tary
bų rinkimai jau pasibaigė ir* komunistų pralaimėjimas 
pasireiškė galutiniuose rezultatuose taip aiškiai, kad 
Vokietijos stalincų armijoje kilo didelis sumišimas.

Viename stipriausiųjų komunizmo centrų Vokieti
joje, Duesseldorfo mieste, tas komunistų pralaimėjimas 
padarė tokio įspūdžio, kad keturiolika miesto tarybos 
narių ir partijos veikėjų pasitraukė iš komunistų parti
jos, paskelbdami laikraščiuose tokio turinio pareiškimą: 

“Komunistų partija prarado visokią įtaką Vo
kietijos darbininkų judėjime. Iš komunistų darbų 
vien tik samdytojai turi naudos. Kai dėl darbinin
kų, tai komunistų partija pasidarė išdavikė dagi 
elementariškiausių (paprasčiausių. “N.” Red.) dar
bininkų klasės reikalų. Jos politika, jos taktika yra 

kriminališkos, ir remti ją mes daugiau nebegali
me.”
Šis Duesseldorfo komunistų vadų pareiškimas, kaip 

perkūnu, trenkė į stalincų eiles. Tuojaus atsiliepė Trom- 
bacho burmistras komunistas ir dvidešimt kitų komu
nistų darbuotojų, viešai pareikšdami, kad ir jie esą to
kios pat nuomonės, kaip duesseldorf iečiai, ir traukiąsi 
iš komunistų partijos.

Tai jau yra panašu į masinį bėgimą.
Vokietija iki šiol buvo, strategijos atžvilgiu, svar

biausia po Rusijos komunizmo judėjimui šalis. Per Vo
kietiją Maskva tikėjosi užkariauti vakarų Europą. Vo
kietijos darbininkų organizacijų skaldymui ir '“pučų” 
rengimui Vokietijos teritorijoje bolševikai yra išleidę 
begales pinigų. Kai Maskvos agentai bus išguiti iš Vo
kietijos darbininkų judėjimo, tai Kominternas galės ra
miai uždaryti savo kromą ir eit gult, nes “pasaulio re
voliucijos” viltims bus tuomet galas*

Dabar atrodo, kad prie to jau ir einama.
Staigus komunistų smukimas Vokietijos darbinin

kų judėjime prasidėjo nuo to laiko, kai pernai metais 
Maskva įsakė savo pasekėjams visose šalyse išeiti atvi-' 
ron kovon prieš darbininkų unijas ir kitas didžiausias 
darbininkų organizacijas. Ši “karingoji” Maskvos tak
tika davė Anglijoje tą rezultatą, kad rinkimuose į par
lamentą ir j vietines savivaldybes nebuvo išrinktas nė 
vienas komunistas. O Vokietijoje tąja savo taktika ko
munistai sukėlė .prieš save laisvąsias profesines sąjun
gas. Pirmiaus, kai maskviniai veikdavo profsąjungų vi
duje, tai įmonių tarybų rinkimuose praeidavo profsą
jungų sąrašais ir tam tikras skaičius komunistų kandi
datų. Bet dabar komunistai buvo išstatę savo atskirus 
kandidatų sąrašus, prieš profesinių sąjungų kandida
tus, ir — prakišo. »

rašytojai. Turtais' nega- 
nusipirkti atmintį. Tiesa, 
turtuolius 
jie gyvena.

visi lenkiasi.
Bet kai jie 

greit apie 
Net ir pa-

žmogaus amžius yra' trumpas. 
Pagyvena jis keletą destčtkų 
metu —ir tai geriausiame a<t- 
vėjyj —ir nukeliauja į amži- 
nastį. Praeina dar keli ar ke
liolika metų ir niekas nebepri
simena, kad štai kadaise gyve
no toks Jonas ar 'toks Jokū
bas. Tik labai retuose atsiti
kimuose gyvenantieji žmonės 
atsimena savo pirmtakunus. Ir 
atsimena tik tuos; kurie kuo 
nors labai pasižymėjo. Mes ga
lime susikrauti didžiausius tur
tus ii- gyventi milžiniškuose pa- 
lociuos'e. bet už šimto metų mes 

busime tiek jau žinomi, kaip 
šiandien kad yra žinomi Egipto, 
Babilono ir Romos turtuoliai, 
kurie gyveno prieš daugelį šim
tu metą.

Tų laikų multį-milionieriai ir 
monopolistai nėra žinomi net 
istorikams. O savo laiku jie 
gal buvo 'tiek jau populiariški, 
kaip dabartiniai Fordai, Rocke-

Iš senovės 
šiandien tik 

žinomi. Ir tai
tik todėl, kad juos dėl vieno
kios ar kitokios priežasties pa
minėjo garsus tų laikų poetai 
•arba 
Įima 
prieš 
kada
numiršta, tai visi 
juos ir užmiršta.
minklai neilgai apsaugoja žmo
gų nuo užmiršimo. Egiptiečiai 
tatai žinojo. Todėl jie išrado 
balsamavimo būdą, kad apsau
goti kūną nuo sugedimo. Egip
to piramiddse ir šiandien dar 
randama senovės valdovų mu
mijos. šimtmečiai jų nesunai
kino. Pavyzdžiui, pradėjo jau 
3,000 metų, kaip mirė Tut-ank- 
amen, o jo mumija buvo rasta 
geriausiame stovyje.

Sir Thomas Browne sako, 
kad išmintingieji egiptiečiai 
savo valdovus ir pagarsėjusius 
generolus suvyniodavo į kve
piančią medžiagą, kad padaryti 
juos nemirtingais. Bet prieš 
tą operaciją jie iš. gendančio 
kūno išimdavo visą sugedimą. 
Tos' mumijos užsiliko ir iki šių 
laikų. Ir jos galėtų papasa
koti neįmanomai įdomių daly
kų apie praeitį.

Musų kūno dalis, kuri išsi
laiko ilgiausia, yra musų griau
čiai. Bet j tai mes mažai dė
mesio tekreipiame. Griaučiai 
muziejuj gali priminti ką nors 
fantastišką ar net ir komišką. 
O tuo tarpu kiekvienas kaulas 
žmogaus griaučiuose turi savo 
įdomią istorijų. Ir kiekvienam 
butų pravartu arčiau susipažin
ti su griaučiais ir geriau pa
tirti jų sudėtį. Tąsyk mes su
prastume, kodėl skruzdėlės ir 
kiti vabalai, kurie, pateko į 
gintarą, išsjlaike per tūkstan
čius metų. Pasidarytų mums 
taip' pat aišku, kodėl mokslinin
kai žino, kad prieš nųlioną ar 
daugiau metų gyveno, dinosau-. 
rai, bronisaurai ir kitokie gy
vūnai. / I ■

Kiekvieną dienų musų griau
čių kaulai atlieka labai svar
bias pareigas. Kaulais priduo
da musų kunui tam tikrą iš
vaizdą ir palaiko organus savo 
vietoj; jie yra atrama raume
nims ir apsaugojo kaulo sma- 
genis, kurie nuolat gamina 
kraujo ląsteles.

Ląstelės yra gyvūnų ir žmo-

gaus kūno pagrindas. Jos yra, 
taip sakant, organiškos plytos, 
iš kurių esti subudavotas mu
sų kūnas. Jos nėra vienodos: 
plaučių, širdies ir jaknų lųste- 
lės atrodo visai kitaip, negu 
smagenų arba kaulų ląstelės.

žiūrėdami pro mikroskopą į 
kaulą,'mes matome, kad jis yrą 
gana akytas' ir gerai aprūpin
tas kraujoi sudynais ir nervais. 
Organinės ląsteles yra apsup
tos neorganine medžiaga. Tą 
medžiagą sudaro vyriausiai ne
organinės druskos, štai kodėl 
žmogui yra svarbu valgyti to
kį maistą, kuris turi minerali
nių druskų;1 Jei žmogus ne
gauna tokių druskų, tai jo 
kaulai tinkamai neišsivysto ir 
jis paprastai turi blogus dan
tis. Reikia žinoti, kad apie 
75 7< musų kaulų yra minera
linė medžiaga.

Visi žino, kad didesniuose 
kauluose randasi taip vadinami 
kaulų smagenys. Bet tik ne
daugelis težino tų smagenų 
funkcijas'. O tos funkcijos yra 
neįmanomai svarbios. Be jokios 
paliovos, dieną, ir naktį, tos 
smagenys gamina raudonus 
kraujo rutulėlius Vidutiniškai 
imant, rutulėlio amžius tęsiasi 
apie vienuolikę dienų. O ka
dangi kraujas tų rutulėlių turi 
milionų milionus, tai kaulų 
smagenys privalo visą laiką pa
laikyti masinę produkciją. Ir 
niekuomet neįvyksta overpro- 
dukcijos, nors dažnai pasitaiko 
kaip tik priešingas reiškinys: 
kaulų smagenys nebepagamina 
pakankamai kraujo raudonų ru
tulėlių. Tąsyk žmogus susegę 
ga taip vadinama piktąja ane
mija. Taį bjauri liga, kurią 
sunku pagydyti.

Reikia žinoti, kad tie kraujo 
rutulėliai yra labai veiklus. 
Juos puola įvairios bakterijos 
ir ligų perai. Ir todėl visą lai
ką tų rutulėlių yra labai daug 
sunaikinama'.

Kaulai yra 
mus dalykas 
pasakyti apie 
ninkai, kurie 
juo j a kaulus,
labai daug įdomių dalykų apie 
prieš kelis šimtus metų gyve
nusius ižmones, jeigu tik yra 
pasilikę tų žmonių griaučiai. 
Dr. Alės Hrdlicka, garsus Ame
rikos rųoksliiiinkas, parodo, kas 
galima patirti iš kaulų. Prieš 
kiek laiko išėjo iš spaudos jo 
knyga vardu “Old Americans”. 
Toj knygoj Hrdlicka parodo, 
kad iš Europos į Ameriką at
vykę žmonės, begyvendami nau
jose sąlygose, gana sparčiai 
kinta. Iš Europos atvykusių 

tėvų vaikai jau gerokai persi
maino.. Persimaino savo fiziš
ka išvaizda. O jau tų vaikų 
vaikai pasidaro gana artimi 
amerikoniškam tipui

Kaulai yra tikra praeities is
torija. Juk tik iš užsilikusių 
kaulų mes šiandien ir težinome 
apie senovėj gyvenusius keis
tus sutvėrimus. Tie gyvūnai 
pranyko prieš daug tūkstančių 
metų, bet jie paliko savo pėd
sakus,— pėdsakus kaulų 
dale. Ir iš tų kaulų mes 
dien galime spręsti, kaip 
dė tais laikais pasaulis.

—K.

Homerą, Horacijus ir 
Ovidijus pasakoja apie apnuo
dytas strėlas. kuriomis šaudę 
į priešus kovų metu. Nuodai, 
kuriais buvo tepamos strėlos, 
buvo imami iš gyvačių. Kaip ži
nia, didžiausias graikų filosofas 
Sokratas buvo nužudytas , pri
verčiant jį išgerti taurę nuodų. 
Romos imperatorių laikais nuo- 
dinimas buvo labai paplitusi 
priemonė, atsikratyt nemėgia
mų draugų ir konkurentų. Ne- 
ronas ir jo motina' Agripina 
buvo tikri nuodijimo specialis
tai. Renesanso laikais Italija 
virto klasišku nuodinimo kraš
tu. Tais laikais buvo įėję ma- 
don durklai ir žiedai, kuriuose 
buvo galima' laikyti nuodus ir 
juos pavartoti, pirmai gerai 
progai pasitaikius. Taip pat 
buvo naudojamasi 'tauromis, iš 
rinocerozo ragų, kurios turėjo 
ypatybę keisti savo spalvą, jei 
įpiltas vynas buvo su nuodais. 
Tai buvo gera apsaugos prie- 
mone.' nes dažniausiai nuodyda
vo duodamą, gerti vyną.

Vag’ių gudrybės

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Ii latviško verti Emils Skujenieks

(Tąsa) . bergas ten pat gale stalo, pele- 
nynę priešais pasistatęs, mėly
nais durnų verpetais apsuptą 
galva, šone Fridą taip pat, 
kailiniuose, su visa kepure. Nu
sigręžusi žiurėjo lyg per langą, 
ir kas akimijksnis jos veido 
bruožai nuostabiai keitėsi, 
priešais, prie koridoriaus 
nos, pusiau prieblandoje, 
Jog po savo portreto —
— tas prakeiktasis... tas antras 
Neikė... Susikūprinęs, smulku
tis ir pageltęs, nervingai del
nais trynė kelius. Toki tyla, 
aad girdėti salėje tvaksant laik
rodis.

Robertas- pasilenkė
bendrai. Juk niekas į jį nežiū
rėjo. Dar jau visai nebuvo

nepaprastai įdo- 
Jie daug ką gali 
praeitį. Mok si i- 
. specialiai studi- 
gali papasakoti

pavi- 
šiaii- 
atro-

JVAIRENYBĖS
Nunuodinimai

žinomas anglą toksikologas 
Wilco šiomis dienomis padarė 
pranešimą apie nunuodinimus 
seniau įr dabar J Savo praneši
me mokslininkas pažymėjo, kad 
nuodus žmonės žinojo jau žiloj 
senovėj Jais naudojosi tiek

Klaidinga manyti, kad vagys 
Igo pigią duoną, f Vagių amatas 
a labai sunkus, nes jų visur 

r visada saugojamas!. Bei ypa
tingai pavojingas darbas tų va
gių, kurie yra pasirinkę savo 
profesiją brangiųjų akmenų, 
briliantų vogimų. Briliantų par
davėjai yra atsargus, todėl 
iš po akių pačiupti akmenį yra 
dalykas nelengvas. Čia reikia 
nepaprasto gudrumo. Briliantų 
vagis privalo būti gerai apsircn- 
gęs,. tikgus džentelmenas, k;d 
briliantų krautuves savininkas 
tikrai palaikytų jį geru pirkėju, 
klientu. O paskiau, kai pardavė
jas parodo reikalaujamus akme
nis prasideda pati sunkiausioji 
dalis—pavogti ir nepakliūti.

Prie didelės 'briliantų krau
tuvės privažiuoja puikus Rols 
Roiso automobilis, iš kurio išlipa 
džentelmenas ir eina krautuvėm, 
kaip valdęs automobilį, su pirš
tinėmis. čia jis reikalauja paro
dyti pačių didžiausių briliantų. 
Norėdamas geriau juos apžiūrė
ti, ponas nusirųauna-pirštinę, pa
varto briliantus, kurių nei vie
nas jam nepatinka, užsimauna 
pirštinę, išeina ir sėdęs automo
biliu nu važiuoj?. Tik dabar sa
vininkas apsižiūri, kad dingo 
vienas iš didesnių akmenų^ Pir
kėjas pasirodė vagis, kurio del
nas buvo truputį išteptas smala, 
priejairios briliantas ir prilipo. 
Užsimovęs pirštinę, vagis be jo
kio įtarimo išėjo iš krautuvės. 
Kai kada vagys dirba susitarę. 
Vienam Besiderant ir bežiūrint 
briliantus, krautuvei! įeina pa- 
v ergelis, kuriam, žinomu, parda
vėjas tuojau rodo duris. Bet pir- 
'krjas pasirodo esąs gailestin
gesnis. Jis duoda pavargėliui 
pinigą, kurio antroj pusėj yra 
prilipęs krautuvininko žiedas 
ar 'gikmuo. Pavargėlis dėkoda
mas išeina ir dingsta, o prie 
pirkėjo, jei krautuvininkas ir 
pastebėtų, kad akmuo prapuolė, 
prikibti negalima. “Pavargėlis” 
buvo tik pirkėjo kompanijonas.

Kai kada vagys sugalvoja 
tikrai artistiškų laidų apgauti. 
Pas vieną žymų Paryžiaus brili
antu pirklį atėjo .amerikietis ir 
išsirinkęs didžiuli briliantą, čęa 
pat užmokėjo už jį 150.000 fran
kų gyvais pinigais. Pirklys, že
mai lenkdamasis, palydėjo lig 
durų gerą klientą. 'Po kiek laiko 
pirklys gavo iš to amerikiečio 
iš Naujorko telegramų kurioj 
buvo prašomas parūpinti jam 
kitų, tokio pat didumo briliantų. 
Po ilgo ieškojimo pirklys išgir
do, kad .viena sena ponia netoli 
Paryžiaus (minti panašų brilian
tą. Nuvykęs pas jų, pirklys nus
tatė, kad briliantas tikrai i pana
šus Į reikiamąjį, ir pradėjo de
rybas dėl pirkimo. Ponia ilgai

VP.

Ir vėl užskleidė. Po žmo
nos miegamojo duris ant pirštų 
galų einant Laukan jis prisimi
nė, kad jau keturius vakarus iš 
eilės jis šias duris nebuvo pra
vėręs. Keturias dienas žmo
nos lyg ir nematęs. Kai ry
tais išeidavo, ji dar vis nebū
davo atsikėlusi. Kai vakarais 
grįždavo — ji jau miegodavo. 
Dienos metu nelikdavo laiko: 
begaliniai daug darbo ir rūpes
čio. Tiesą paša' ' 

’jos instinktyviai veiigė. Nors 
ir dabar — atėjo, bet pasijuto 
lyg palengvintas, kad ji dar 
miega ir. durys uždarytos.

Gaišuodamas kopė laiptais 
Žemyn. Daugiau nei valandą , . . , . ., . ' toks drąsus ir suvokiantis, kaiplaiko. Kur ją praleisti? Per 
ištisus keturias dienas taip ir 
nešiojęs savo sunkųjį vargo 
kryželį, bet vistik nesutrukdęs 
darbą nei7 redakcijoje, nei j 
“Tarpininke”. Bet šiandien jis 
nebegalėjo. Kokia reikšmę be
turi visuomeninis ir idėjinis 
darbas, jei rišamas klausimas 
apie jo paties asmenį ir jos eg- 
sistenciją?... Jis ėjo lyg aštriu 
krantu palei bedugnę,.. Baisu 
žvilgterti žemyn ir šonan...

f kokias bėdas jis ikišiol dar 
nebuvo įklimpęs - visur lai
mingai išsisukdavo ir išeidavo tolėjo 
sveiku kailiu. Bet čia dabar badė cigaru į peleninę. Mama 
visas sunkiai įgytųsis ir brau- susiraukė lyg dantį 
giąi pirktasis kitėjo ant plauko, i Brida ką tik sulaikė atsidusi- 
Išoriniai jis buvo ramus, bet imą. Apatinė lupa jai 
viduje jį krėtė smulkus šiurpu- j tomai virpėti. Neikė 
liai... ir pamažu augo mintinas ip/lkai-gelsvu ir dar nervinčiau

O 
sic- 
tie- 
jis

lis, jis pats

taip

daliję mokinęsis ir pratinęsis.

i Jis- žinojo laktą. Pasiėmė ant 
:; taburetės numestąsias Fridos 

pirštines, gražiai sudėjo išvien 
kotelius, sulenkė ir padėjo ant 
stalo. Tada pastūmė liuosą 
kėdę iki sienos, priešais ma
ma. ir atsisėdo. Sudėjo koją 
ant kojos. Išsitraukė sidabrini 
portsigarų su paauksuotu vidu
riu ir užsirukė.

Knaks!.. Užsivožė sunkusis 
viršelis. Trys sėdintieji krup- 

igelti.**’ Tombergas

galbūt... paskutinį kar-

pasipiktinimas, lyg milžiniška, 
nežmoniška neteisybe. Ir savi
saugos instinktas rangėsi lyg 
užkimštame butelyje uždaryta 
gyvatė. žalsvosios akys žai
bavo, šakuotasis geluonis be 
paliovos blaškėsi lyg norėda
mas surasti silpnesnę vietą. Ne 
— dar jis turėjo dantis! Te- 
nemano jam, lyg kokiam rop
liui, paprastai uždėti koją...

Kai jis bertainį po dešimtos 
pasuke į Jurgio gatvę, jo paties 
automobilis jau matėsi prie 
Tombergų durų. Kojas lyg 
pakirto, bet jis privertė savę 
tęsti kelią paprastu tempu, šo
feris sveikino kaip visuomet, 
bet akyse jam žybtelėjo lyg 
Jausimas, lyg nusistebėjimas. 
O .šveicorius... Ar jis nepravėrė 
duris lygiai taip _pat, kaip kad 
jis čia pirmąsyk prįyažiavo su 
čemodanu ir maišeliu, kryž
iniai virvagaliu perrištu? šian
dien 
tą...

Pradariusi duris, čiupinėda
ma priekyštą, Amelija atsisto
jo vietoje. Robertas norėjo kų 
tai klausti, bet susilaikė paste
bėjęs jos kvailai — nedrąsų 
žvilgsnį per nuleistas blakstie
nas. Taip žiūrimą j numirėlį 
arba bent mirštantį... Ledinuo
ta banga per jį nusiliejo neapy
kanta. Gyvų jį norėjo užkas
ti... Neskubėdamas nusivilko 
kailinius ir šonan jai į rankas 
paduodamas nusišypsojo.

“Kas Tamstai? Nakčia nege
rai prisisapnavo, ar ką?”

Portfelį po pažasčia, jis at
sisuko gilumos durų link, ži
nojo gerai tie ten jo laukia... 
Ir staiga pajuto savyje tokių 
drąsą, lyg nuteistasis mirti, ku
ris per ištisas keturias, dienas 
kalėjime drebėjęs iš baimės, 
nūn susispiria ir su panieki
nančia šypsena pažvelgia į sa
vo budelius. Į akis išplauti- 
nei pačiam ištyžiusiai pasikopti 
prie kilpos...

Taip—ten jau visi susirin
kę... Ponia Tomberg susisupu
si skara, lyg susiraičiusi ant 
tapčiono. O čia juk šešiolika 
laipsnių šjiųnos! Tom-

geliant.

ėmė ma- 
pasidarė

ėmė trinti kelius. Jis verčiau 
panešėjo į teisiamąjį, negu j 
ieškovą.

“Aš atvykau... pareikalauti 
pasiaiškinimų...” Tai praskam
bėjo drąsiai ir netikrai. Rober
tas dviem pirštais išsiėmė iš 
burnos papirosą ir plonu siū
leliu išpūtė durnus. Nusilen
kė kilniai ir susilaikančiai.

“Prašau... Aš esu pasiren
gęs... Tamstai pasiaiškinti...”

“Tamsta tuomet mane išva
rei” i

• !

“Tuomet? Mano vestuvių die
noje? Tamsta manai, tuomet 
buvo tikriausis laikais pasiaiš
kinti? Prieš mano vestuvinin
kus?”

Lyg klausdamas jis perleido 
žvilgsnį per visus. Fridai nu- 
drebėjp ir Į šią pusę atkreipta
sis pripustasis skruostas. Mama 
bevilčiai pažiurėjo j poną Tom- 
berga. Bet tas, panašiai i žen
tą, irgi klausančiai pakėlė akis 
į Neikę. Nelkč bandė lyg ir at
sistoti, bet vėl prisėdo. Ir stai
ga paraudo—lygiai lyg tą va
karą. Ir ėmė spiegti lyg ner
vinga panele.

“Kokio gi laiko Tamsta iš
tikto norėjai?... Kokių ceremo
nijų Tamsta čia lauki?... Aš 
reikalauju pasiaiškinimų! Kuo 
remiantis Tamsta čia sėdi ir... 
rukai tą cigarctą? Kas Tams
ta tok$ esi? Kas Tamsta čion 
įleido? Kaip Tamsta išdrįsai 
čion įsilaužti... Ką?.. Tamsta 
dar čia nori šaipytis...

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Nauj enose”. 
Kaina 45 centai.

£

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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Naujienų Kontestas
Dovanas Laimės Kiekvienas Kontestanftis 

Gavęs Lygų Skaičių Balsų — Gaus 
Lygias ir Dovanas

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Teisėjų 
Komisija:

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

Kontesto Numera- 
torius:

A. Ripkevičius

ranešimas Kontes- 
tantams

1. Sekamą šeštadieni, gegu- 
s-May 31 d., lygiai 8 v., va
re, užsibaigs “Naujienų” kon- 
s'tas. Visi draugai kontestan- 
i nuoširdžiai prašomi visą pa
ryta bizni priduoti i “Nau- 
nas” iki čia nužymėtam lai-
1.
2. Visi “Naujienų” kontes- 
ntai prašomi pranešti iki Bir- 
lio-June 3 d. kokias dovanas 
ite nusitarę imti. Vėliau gau- 
c iš mus formali laišką, su 
riuomi iš atatinkamos krau-
vės galėsite išsirinkę pasiim- 
dovanas. Toliau nuo Chica- 

s gyvenantiems kontestan- 
ns dovanos bus prisiųstos 
lig priduoto pasirinkimo.
3. Galutini “Naujienų” kon- 
>to rezultatai tilps birželio 
d., Trečiadienio “Naujienų” 
doje. Bus smulkmeniškas 
ntesto aprašymas.

Su pagarba,
“N>” Kontesto Vedėjas.

GAUSINK 11 ES
N/\U.HENOSE

Gegužes 31 Diena
Sekamą šeštadienį, gegužės 

(31 d., pasibaigs “Naujienų” 
kontestas. Tų pati vakarą pa- 

I šibaigus kontestui, bus “Nau
jienų” kontestantų, bendradar- 

I biu ir darbininkų bendra suei- 
1 a. Sueigos vieta Meldažic šve
plai nėję. 2244 W. 23rd Place. 
I čia bus draugiški pasitarimai, 
j užkandžiai ir šiaip sau bus pro- 

. a pasilinksminti. Gavę tikie-' 
tus nepamirškite dalyvauti.

----- ;--------

Kontestantų laiškai
| “N.” Kontesto Vedėjui,

J. Mickevičiui.
Gerb. Tamsta:

Ačiū už prisiųstą tikietų j 
i kontestantų bankietą, bet gaila, 
į kad negalėsiu dalyvauti, nes 
ta dieną pripuola SLA. 60 kp. 

j susirinkimas. Prieš seimui bol-Į 
ševikai nesnaudžia, mes ir ne-. 
galime būti užsimerkę. Jeigu 

| ne kuopos susirinkimas, tai bu- 
I čiau kontestantų bankiete tik-*
1 rai dalyvavęs.

Siunčiu paskutinį kontestę 
padarytą biznį. SaVo darbą iki 
sekamam kontestui užbaigiu.

Esu patenkintas, kad galėjau 
nors ir tiek “Naujienoms” pa
sitarnauti.

Su tikra pagarba',
T. Aleksynas, 

Grand Rapids, Mich.
* * *

“N.” Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui.

Gerb. Tamsta:
Siunčiu paskutini kontesto 

biznį. Ačiū už pakvietimų į 
bankietą, bet deja, negaliu da
lyvauti — Chicago nuo mus 
perdaug toli. Bet aš nuo savęs 
visiems tiems kontestantams, 
kurie dalyvaus bankiete, linkiu 
linksmai laiką praleisti.

Su pagarba,
VV. Domashevich,

St. Louis, Mo.
* * *

“N.” Kontesto Vedėjui,
J. Mickevičiui.

Gerb. Tamsta':
Na, ir aš šiaip taip išlyginau 

laipsnį pirmą. Buvau nusigan
dęs, maniau kad reikės pasilik
ti pas “Non Gradus”. Kai kitą 
3yk “Naujienos” rengs kontes
tą, busiu daugiau tame darbe

LL0YD
130 W. Randolph St 

CHICAGO, ILL.

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba
NORTH GERMAN

g Dienos Ant Vandenyno 

P E R CHERBOURG —
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaivais 

BREMEN
IR

Išplaukimai j Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg
Atostogų^ laikas—Tėvynėj. Kiek metų jus laukėte praleisti vasara 

savo tėvų žemėj, tarpe mylinių genčių, pažistamuosc kūdikystės vaiz
duose, lankydamais senus draugus.

Grįžkite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite nepaly- 
ginomais patogumais bet kurio iš šių puikių United States Lines laivų 
ir padarykite jūsų šių metų atostogų kelionę ilgai atmenoina exskursija.

Pilnų informacijų, kainų ir 1.1, klausk vie
tinio laivakorčiij agento ar rašyk tiesiog į

Junior . . . $3.25 
Mažas, plonas kišeni
nis laikrodėlis.

Radiolite* $4.00

Mite ... $5.00
Dailiai mažas vvrist- 
vvateh.

Radiolite* $5.50

Wrist ... $3.50
Ingersoll’s žemiausios 
kainos laikrodėlis.

Radiolite* $4.00
*Iliuminuoti rodykliai ir skaitlinės — rodo laiką tamsoje.

INGERSOLL WATCH CO., Ine
Neto York • Chicago • San Franciico • Montreal

prityręs galėsiu daugiau pa
sidarbuoti. K

Siunčiu penkis metinius skai
tytojus', bus mano paskutinis 
darbas šiame konteste. Pasima
tysime kontestantų bankiete — 
gegužės 31 d.

Su gilia pagalba,
P. Džiaugys, 
Kenosha, Wis.

Tarp Chicagos 
- Lietuvių

Lietuvių valanda
■Per žiemų Jos. Budriko kor

poracijos radi o valandos buvo 
gražios, gyvos ir geros. Ir net 
vasarai pasirodžius, Budriko 
programai ne tik nesustoja, bet 

Vidurvasario Exkursijos

LIETUVON laikrodį!

Birželio Išplaukimai
S.S. America ............................... 1..........birželio 4

* S.S. Leviathan ............  birželio 11 ir 28
S.S. Pres. Harding ................................. birželio 14
S.S. Gco. Washington ............................birželio 18
S.S. Prcs. Roosevelt ............................... birželio 21
S.S. Republic .........................................birželio 25

UNITED STATES LINES
216 No. Michigan Avenue, Chicago, 111. 45 Broadway, New York City

i įrodo, kad nori būt dar geres
ni.

Štai, kad ir pereitą sekmadie
nį Budriko valandoje iš stoties 
WCFL teko išgirsti artistą sve
tį, latvi—p. L. Brunvaldų, kuris 
savo gailingubaritonu išpildė 
tikrai artistiškai klasiškus kuri
nius žymių pasaulinių kompozi
torių. Didelis, bet lankstus p. 
Brunvaldo balsas darė gilaus 
įspūdžio j klausytojus. Bravo 
už ttai Budrikui, kadi moka su
rasti gerus dailininkus. Kitas 
♦Jambus programų numeris, tai 
p-lė Violeta Jaseliniutė, kuri sa
vo pilnu ir malonu soprano,ne 
atsilikdama nuo p. Brunvaldo, 
tiesiog žavėle žavėjo publikų.

J. Sauris, kaip visada, gerai 
išpildė keletą melodijų vargo
nais, o pianistas- virtuozas Mi
kas Jozavitas pianu akompona- 
vo solistams. Taipgi verta pas
tebėti, kad ir muzika buvo tik
rai gera, (rinktina reprodukci
ja įvairių šokių ir gražus mar

šas. Teko nugirsti, kad tč atei
nančiam sekmadeny vėl daly
vaus daininkas p. Brunvaldas 
iY kiti artistai. Taipgi /ketverge 
vakare iš stoties WHFC bus 
gražus programas.

šiuos programus duoda Jos. 
F. Budriko muzikos krautuvė, 
kuri parduodat visu išdirbyščiu 
radios ir pianus.

Krautuves adresas,
3417 S. llalsted st. —S.S.

Turėkite savo namą
— Own your own home — 

tokiu vardu atsidarys gegužės 
31 dienų paroda, kurią rengia 
Chicago Keal Estate Board prie 
Chicago avenue, aikštėje į ry
tus nuo 'vandens bokšto.

Parodos laiku bus išpildyta 
eilė programų.

Ingersoll Yankee yra labiausiai populiariškas ir daugiausiai 
pagarsėjęs laikrodis. Virš 80,000,000 žmonių nešiojo Ingersolls 
nuo pat jų išdirbystės pradžios, 40 metų atgal. Pirkdami ieškokit 
vardo INGERSOLL laikrodžio ciferblate. Tai Jūsų apsaugojimas.

anesimas Visuomene
Hardware & Paints Krautuvė Naujose Rankose

Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir vi
siems savo pažįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau Jono 
Deringio HARDWARE. A PAINTS KRAUTUVĘ po numeriu 4414 SO. 
RO(’KWELL STREET.

Per ilgą laiką ši krautuvė buvo prideramai p-no Deringio veda
ma. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms reik
menų. — Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos. Vieta Ghicagoje 
buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo biznį 
skelbė “NAUJIENOSE”.

Dabar visiems Chicagos “Naujienų” skaitytojams pareiškiame, 
kad mes, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame pa
siryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.

Mes turime daiktų reikalingų namų savininkams, prie didelių 
namų ir mažų, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingų daiktų.

Mes turime dideli pasirinkimą MALIAVŲ, VARNIŠIŲ, DAR
ŽAMS LAISTYTI ROBERINIŲ PAIPŲ, VINIŲ. įvairiausių SPYNŲ 
— ZOMKŲ ir kitokių dalykų. Musų krautuvėje, pasirinkimas didelis.

Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau 
su savo kostumeriais, duosime prieinamiausių kainą. Musų patarna
vimas mandagus ir greitas.

Stambesnius orderius pristatome į visas miesto dalis.

Visus kviečiame atsilankyti į musų papildyta krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingų daiktų galite gauti ir už labai prieinamą 
kainų.

Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisingai ir 
mandagiai patarnauti.

Hardware & Paints
A. M. BUTCIIAS, Gaujas Savininkas

4414 So. RocK.well Street
Telephone Lafayette 4689

* t /



NAUJIENOS, Chicago, III

MUSŲ KONTESTAN

LAIPSNIS 5-(_as
Dovanos vertės $1,000
Reikia balsų 28,000

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

Ketvirtadienis, geg. 29, ’30
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H“NAUJIENŲ” KONTESTAS BAIGIASI • • i■•' ŠEŠTADIENYJE
PRANAS 

JURĖNAS 
5823 S. Troy St. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

31,408

LAIPSNIS 6-tas
Dovanos vertės $1,550
Reikia balsų 88,900

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

Mrs. D.
Žukas

4400 ' S. Rockwell
Avė., Chicago, III.

Turi balsų
10,323

LAIPSNIS 2-ras
Dovanos vertės $100 
Reikia balsų 3800

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

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

NON
GRADUS

NON 
GRADUS

MISS HELEN 
REDULIS

207 Julės Street 
VVestville, III.

Turi balsų
8003

ALEX 
AMBRAZEVIČIA 
3210 S. Halsted St.

Chicago, III. 
Turi balsų 

8,019

Kontesto užbaiga jau čia pat. šeštadienyje, gegužės 31 d., 
8 vai. vakare, kontestas skaitysis galutinai užbaigtu. Kontesto 
darbas paskutinėmis dienomis eina spėriai — kiekvienas kon- 
testantas rūpinasi, kad dirbamų darbą sėkmingai užbaigus’.

Dar trys dienos laiko iki kontesto užbaigai. Laiko visai 
mažai beliko, kalnų nei vienas kontestantas savo darbe nuvers
ti nebegali, bet turi būtinai pasirūpinti bent tiek, kad žadėtas 
biznis neliktų nepaimtu. Kame jums buvo žadėto biznio — nu
eikite ir būtinai ji gaukite. Daug biznierių ir šiaip sau žmonių 
yra žadėję jums vienokio bei kitokio biznio baigiantis kontes- 
tui, nes kiekvienam yra miela doleris kitas palaikyti ilgiau pas 
save, bet kad jiems paaiškinsite, kad kontestas baigiasi — ne
atsisakys žadėto biznio jums duoti. Laike šių trijų dienų bū
tinai aplankykite savo prospektus paskutiniu kartu — padary
kite su jais bizni.

Birželio 4 d., trečiadienio “Naujienų” laidoje, bus paskelb
ti galutiniai kontesto rezultatai — tėmykite.

Julius Mickevičius,
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.

W. BUKŠNIS
M1SS VICTORIA 

VVILLIAMS 
4656 Dover Street 

Chicago, III. 
Turi balsų 

4,903

K. P. DEVEIKIS
1518 So. 48 Ct.. 

Chicero, III.
. 4,306

A. POVILAITIS
1740 Beecher St., 

Detroit, Mich.
Turi balsu

4,115

K. G. URNEŽIS..
5605 S. Throop St. 

Chicago. III.
Turi balsų

4050

WASKE
West Van
St. Chicago

JOE
1451

Buren
Turi balsų

4030

THOMAS 
ALEKSYNAS

1322 Anderson PI., 
Grand liapids, 

Mich.
Turi balsų 

4,016

7707 Hartwell Avė. 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3895

JOS. MITCHELL
906 Prescott St., 

WaukeRan, III.
Turi balsų

3889

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

Turi balsų 
3847

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

Turi balsų
3840

P. Atkočiifnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison 
Chicapro. III.
Turi balsų

3£09

4111 So. Richmond

K. PETRAUSKAS
2311 9. Leavitt St. 

Chicago, III.
Turi balsu

2620

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St., 
St. Louis, Mo. 

Turi balsu 
2301

P. TIŠKEVIČIUS
27 Nonvood Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Balsų turi
2293.

A. JOKANTAS'
3934 S. Rockwell St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1910

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted St.

Chicago, 111.
Turi balsų

1870

CH. SHATTAS
1843 S. Halsted St., 

Chicago. III.
Turi balsų

1520

St., Chicago, Ilk

Turi balsų

1410
\

J. J. ČEPONIS

JOE VALAVIČIUS, 
3725 Fir St.,.

Indiana Harbor, 
Ind.

Turi balsų 
1355

A.VASILIAUSKAS
4071 Archer Avė.

Chicago. III.
Turi balsų

1340

MRS. ANNA 
B A KĖS

915 W. Church St., 
Bcnton, Ilk 
Turi balsų

1260

P. DŽIAUGYS

6029—84th Avė.

Kenosha. Wis.

Turi balsų

1135

W. KOŠIS
515 Hurlburt St., 

Peoria. 111. 
Turi balsu 

1251

P. J.
JUZELIŪNAS .. 

3222 R St. South 
Omaha. Neb.
Turi balsų 

1220

MISS ALDONA 
VAITKUS

1709 W. 15th Avė., 
Gary, Indiana

Turi balsų v
121.5

JOHN RUIKO
12331 Emerald Av.

Roseland, 111.
Turi balsų 

1243

PAUL MILLER 
2436 N. Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1239

P. D. ANDREKUS
Pentvvater, Mich, 

Turi balsų 
1215

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1209

P. SAVICKAS
P., LUKAUSKAS ... „ u .114 Moultne St..
1018 Chicago St.f pittsbureh> Pa.

Michigan City,

1202

Ind. Turi balsų

1201 J. MARTIN 
4604 — 7th Avė, 

Kenosha, Wis. 
Turi balsų 

1200

MRS. M. R. 
KEMĖŠIS

2 Broadway, 
Melrose Park, III.

Turi balsu
1200

KAZYS BRAZAS',

Šydnev Minės, N.S.
Box 436, 

Canada

J. N. ZIČKUS

539 Coli. Avė., 
E. St. Louis, iii.

42 Keith St..
Lee Park, 

Wilkes-Barre, Pa.

J. ČEKANAUS
KAS,

Fort Whyte. Man., 
CANADA

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

Canada

F. JANKAUSKAS,

1702 — 74 St., 

Kenosha, Wis.

K. SITAVIČIUS,

731 W. 18th St., 

Chicago, III

JOE BLOŽIS,

PRANAS 

STEPONAITIS

1023 Gideon Ct., 

Raciie. Wis.

S. V. PARENDIS,

Box 924

Zeigler, III.

7153 S. Morgan St.

Chicago, UI.

S. K. RAKAUSKAS

6400 Maryland Avė.

Chicago, III.
MRS. N.

KAVALIAUSKAS
4104 Moneromery

St.,

Chicago, 111.

F. GEISTER,
4337 So. Hermitage 

Avė., 
Chicago, III

■HD BMi

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė., 
Kenosha, Wis.

| 4

WALTER MALUS

4441 S. Campbell 
Avė., 

Chicago, III.

A. SMIGELSKIS

6733 Baylis Avė., 

CIeveland, Ohio.

G. NAUJOKAITIS,
118 S. Hesperia St. 

Collinsville. III.

' A
ANNA 

MATULIENĖ
4848 Wegg Avė., 
E. Chicago, Ind.

J. KUZMICKAS- 
UKTVERYS

1504 So. 48 Ct., 
Cicero, UI.

V.

MARCINKEVIČIUS

19 Montrose Avė.,

Tpronto, Ont.,

Canada

A.

RAMONAUSKAS

Box 103, 

Węndel, Pa.

v MISS Z.
KONDROTAITĖ

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago, III.

J. MAKSVYTIS.CHAS. M. 
KACHAITIS,

8Q6% E
Washington St
Sprin^field. III

JOE. RIMKUS

Irons, Mich.
506 Ames Avė., 
Hammond, Ind.
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i paAhdotas. Rankiniame mergų
uos krepšyje rašta kortelė su vaitę bus šiomis temomis:
r.drcju iš Clevelando. : matb’enį

ŽINIOS Priešingi susisiekimo 
įmonių koncesijai

KLAIDOS PATAISYMAS

M uzi Itališkosios Chica
gos kreditui *

Chicagos dienraštis “The 
Evening Post’’ iškirto tokį špo
są chicagiečiams:

Kaip dienraščio korespon
dentas sako, norėta patinti, ai 
publika Įvertina gera muziką, 
ar tik išgarsintą, iškeltą muzi
kanto vardą?

Taigi dienraštis kreipėsi j 
Jacųues Gordon, buvusį iki pat 
pastarojo laiko Chicagos Sim
fonijos orkestros koncertmeis
terį, prašydamas ji apsirėdyti 
ubagu ir pasmuikuoti kurį lai
ką gatvėje. Norėta pamatyti, 
kaip reaguos praeiviai i Gor- 
dono muziką.

Gordon pūtiko ekspertu- n- 
^tuoti. Ir kas pasirodė? Smui

kavo jis, paskilbęs smuikinin
kas, savo $40,000 Stradiva- 
riaus smuiku, ties Illinois Cent
ral su b ve j u. Vienas-kitas pra
eivis pažvelgė Į ubagą, vienas 
kitas įmetė centą i smuikininko 
dėžutę.

Gordon nuėjo kiton vieton,-— 
prie Michigan avenue ir Ran- 
dolph st. Ir čia smuikavo apie 
15 minučių. šičia, pietų lai- 
ku sustojo paklausyti apie 70 
žmonių.

Gordon, kuris gauna už kon
certą po $1,000.— tas smuiki
ninkas surinko $5.61 už kon
certą gatvėje.

Gordon smuikavo $ 10,000 
Stradivariaųs smuiką, kuri 
smuikavo ir Paganini. Ir Gor- 
dono pakausyti daugiausia bu
vo sustoję apie 70 žmonių!

Ar supranta ir ar Įvertina 
gerą muziką chicagiečiai

Negali atsiminti savo 
pavardes

l ----------- - *
Mergina apie 18 metų am

žiaus atsilankė i Chicago Avė. 
policijos stotį ir pareiškė, kad 
ji negali atsiminti nieko apie 
save. Matyti, mergina serga 
užuomaršos liga. Jos kišenėje 
rasta laikraštis apie laidotuves 
kokio ten Jau Dolevvski gegužės 
9 dieną. Mergaitė atsimena 
kad Dolevvski buvęs jos dėdu
kas, bet negali pasakyti kur jis

C.ook Gini nty Real Estate 
i Board priėmė rezoliuciją kuria 
pareiškia savo priešingumą 
koncesijai operuoti Chicagos 
susisiekimo linijąs — galveka- 
rius ir 
formoj,

gamtos istorijos ateinančią sa- 
pir-

— “Trces and Their 
pradžia 11 vai. ryto,

Boman Ihrtie Life”, 3 vai. po 
ielų: trečiadieni, tomis pačio 

Ih’chistori- 
Egypt”; penk-

mis valandomis — 
cal Animals” ir 
badiėnį — “Wcapons and Ar 
•mor” ir “Girinėse Arts”.

‘ Vakar buvo rašyta, kad spro 
go bomba prie namų 4'815 Mon
tana St. Gyvenantys tame na- 
rhe lietuviai praneša, kad jų 
namas tebėra sveikas ir nepa
liestas, bet kad bomba' sprogo 
adresu 4518 Montana St., t. y. 
net už trijų blokų.

Akių Gydytojai A. MONTVID, M. D.
1579 Milwauk<*e Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai. I iki 8 no nietų. 6 iki R vak.

Tel. Rr»inHwick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathemna
-------O------- ,

ŠEIMININIO į
DAKTARO LIUO- i
SUOTOJAS YRA :•

GERIAUSIAS

elevatorius tokioj 
kokią perleido miesto 
Antra vertus — kom- 
pradėjo “apšvietus” va- 
e. vajų tikslu įkalbėti 

kalbama kon-

pa n įjos 
j V. t. 
piliečiams, buk 
eesija esanti labai gera jiems, 
rlieci nis. Kaip žinoma, pilie
čiai turės tarti savo žodį kal
bamu klausimu referendkimo 
balsavimuose liepos 1 dieną.

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

Fieldo muzejus gamtos islo- 
atdaras ryloj, g£gu- 
visą dieną nuo 9 
rvto iki 6 valandos

SpeciaiiataB gydyme chroniškų ir nauių II- 
KU. Jei kiti negalOjo jumis išgydyti, atsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas iftegrzaminavl- 
man atidengi junų tikra litrą Ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti. sveikata jums eiigryft ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po I

Garsinkiies “N-nose” Graborlai

BU T K U S 
Unaertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Pntarnauiu laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse Moderniška 
konlvčia veltui

3103 S. Halsted St.
Chicago, UI.

I'el Victorv 1115

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pildau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago [Ii 
------ O----

Ofi»o Telefoną* Virvini* 003« 
T«1 Van Biiron RfifiH

DR T DUNDULIS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

4142 Archer ve.
Va)anrio» H ^yto Iki 1 po p1<*tų. 2 thl 4 ir 

Iki R vakaro Nr><ir4|om nuo 10 Iki 12 dievą Nurnų Mnrth Hld»
3413 Franklin Blvd. 

*«lanr1n* M KP Iki U HC •»k<r<

«

K Rutknuskas. M.D.

žės 3()-tą 
valandos 
vakaro.

die?

F'ieldo muzejuj

Tarp Draugų
Laba diena, Stasy!

Kodėl taip linksmas šian

eluk žinai, ateina Kapinių 
Puošimo Diena, rengiuos pirkti 
automobilių.

— O kokį manai pirkti?
— Tai jau turiu išsirinkęs 

i gražų ir gerą \Villys Eight.
— O kas juos parduoda?
— Tai S. Kumchaks.

Kur jis randasi?
— \Vhite Sox Motor Sales, 

! 610 \V. 35th St. Jo telefonas 
yra Yards 0699 arba Boulevard 
8642.

Tai eikime, aš irgi apžiū
rėsiu.

— Jis turi visokių karų — 
VVillys Knight Šix, Willys Six 
Willys Eight ir Whippet; taip
gi turi visokių vartotų karų, 
visokių išdirbyščiij ir už visokią 
kaina.

Jūsų sveikata yra perdaug 
svarbus dalykas! Jus negalite 
eksperimentuoti su jūsų ogiais 
viduriais, kada padengtas liežu- 
\ is, dvokiąs kvapas, galvos 
skaudėjimas, gasai, vertimas 
vemti, karščiavimas, stoka ape
tito, energijos, ete., Įspėja kon- 
stipaciją. Tas liečia ne tik su
augusiu/žmones, bet dar la
biau vaikus, štai kodėl šeimi- 
ninirT daktaro liuosiidtojas yra 
visuomet saugos pasirinkimas.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
via prirengiamas šiandie po 
gi iežta laboratorijos pfitziura 
iš šviežių 1 mosuojančių žolių ir 
lutų grynų priemaišų ir pilnai 
f ulig Dr. Caldvvell origihalio re- 
c;.pt CK

šiandie rtilionai žmonių atsi
ek da ant Dr. Caldvvell sprendi
mo parinkime jų liuosuotojo. 
Nes Dr. Caldvvell’s Syrup Pep- 
; a, bonkosc, prirengtas ‘var
tojimui, parsiduodantis visose 
aptiekose, yra dabar daugiausia 
parsiduodantis liuosuotojas pa 
šaulyje!

galutino ižegzaminavlmo—kaa jums yrn

Dr. J. E. Zaremba
VV. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių ' 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

S. I). LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

20

po

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2311 W. 23rd PI.. Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 111
Tel. Cicero 5927

. AKIS
vra ta’ip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apin los 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni sU 
tais, kurie siūlo už dvka eirzaminsi- 
vima. ouse kainos, arba pedliortai 
siūlo akinius vaikAėiodami iš namu i 
namus Praktikuoju ant akių, per 
leidau daugiau 20 tūkstančių vpatų 
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 Kenvvood 1752
----

1442 South VVohHmti \v«*n«*
l\»l I /if:iVP*t» 11.46

VALANDOS
nuo 9 ik) II valandai rvto 
nuo 6 <ki 9 valanda1 vakaro 

-O-----

Phone ('anai 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė
Rezidencija

4193 Aruher A ve.
Valandos 2—4 po pie’ 
Phone Lafayette 0098

MRS. ANELIA K. JARUSH , 
Physical Therapy & Midwife

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Henalock I

Patarnauju 
gimdymo. < 
massage, eleetrie 
treatment ir inag- 
netic blankets ir 
tt» Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

uraDonai

9252
prie 

duodu

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

DR. C. MTCHEL
LIETUVIS OPTOMETRTSTAS 

Akiu Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

465flf South Ashland Avenue • 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

CHICAGO. ILL.

gerai, aš ,pirksiu 
\Villys ^Kriight, nes turiu va

 

žiuoti į\New Yorką, tai grei
čiau nuvi iuosiu.

Paimk vieną, nepadarysi, 
klaidos — tai tikrai geri ka
rau (Apg.)

Class Health \lnstitute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
mineralinis gydy 
kūno nuodus su 

Tai yra vienatinė

Sis pastebėtinas 
mas. kuris išima 
pat šaknimis, 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nub: Reumatizmo, Arthritis. 
Lumbago, Neurfti.s,, Sciatica, Šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUt)AVOJIMAS.

S. L. A. 36-to Seimp

DELEGATAMS
PUIKI VALGYKLA

Mes gaminame gardžius lietuviš
kus valgius: barščius, kopūstus, 

• virtieni is, keptas žąsis, paršiu
kus, viščiukus. Visi valgiai švie- 

ir sveiki. Mandagus patar
navimas.

UNIVERSAL 
RĘST AU R ANT

A. A. NORKUS. Sav.

750 W. 31 St.

ži

(Prie pat Halelei!

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už kn 
tų patarnavi
mas.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

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

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

7

Į vai rųg Gydyteija1
T~Tgvdo

Kraujo, odos, chroniška*

slaptas ligas vyrų ir moterų 

senas žaizdas, ligas rėctaj

Dr. J. W. Beandettp

Dr. A. P. Kazlaliskis
Dentista«

1712 South Ashland \w
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vatam.
Rezidenrp Plafone Hemlock 7691

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Pbonč Puilman 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
LIETUVIS DENTISTAS I

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO ILL

Virbui Ashland State Ranto

1800 So. Ashland Avė

VALANDOS
Nuo 2 iki 4.39 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 ik) 4:30 o«> o»»’
Telefoną** ( anai 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. I)rcxel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St.. Chicago 
arti 3lst Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedeliomis ir šventad 10 -12 diena

Adv<4k<«(ai 
nr'iTuGTr 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn SjL. Rooin UIi 
'leiefonas Central 1411 

Valandos nuo 9 ryto iki 4 no oi»*t» 
Gvvenimo viela

4323 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki vai. kiekvteu* 
vakara. išskyrus ketverga.

Nedeliomis nuo 9 iki 12 rvt<

J. F. Eudeikis" Komp
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fnirfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct4 Cicero

Tel. Cicero1 Š’79-1 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 32013201

MARIJONA WAŠKIEWICZ 
po tėvais Grimalaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 26 dieną, 6:30 valanda 
vakare, 1930 ni., sulaukus 44 
m. amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Amerikoj išgyveno 22 metu.

* Paliko dideliame nuliudime vy
ra Bronislavą ir dukterį He
lena 14 metų, brolius —- Wil- 
liam-j., Joną ir Prąnčišku Gri- 
maliuš, dvi pusseseres — Ur
šule Rimkienę ir Magdaleną 
Diimonticnę ir du pusbrolius 
— Juozapą ir Motiejų Grima
vus. Kūnas pašarvotas rah- 
dasi 2321 S. Leavitt St.

Laidotuvės Įvyks subatoj, 
gegužės 31 dieną, 10 vai. ry
te iš namu bus nulydėta (i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Waš- 
kiewicz giminės. .draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kvięėiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekant, 
Vyr«R, Ilitktf, Tiroiiai 
ir (S i minės.

Laidotuvėse patarnauja ura- 
borius Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 6203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* 4r Ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų eftai- 
kvmui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL

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.: !•—3 ir 7—8; Ned. 10—12. ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood* Avė.

Telefonas Repųblic 7868

Dr. Samucl Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

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

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

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

Rež. 3201 South VVallace Street

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTAŠH
3464 South Halsted Street

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

SKįYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

OVEIKIS
KVIETKININKAS 1

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

f

TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 
Phone Armitagef 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvaukee Avenue

Valandos: 12 Ri 2 ir o' iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Frynklin 2460 
Leonas S. Mik e Jonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Streęi

Vakarais nuo 6 iki 9 vai
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

^”a. a. olisF“
R. A. VASALLE

(VAS1L1AUSK AS) <
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street.
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki b va»<

3241 S. Halsted Street
•Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatoa vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio* $

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa 
i __________ •

52 Ė. 107th St.
Kampas Michigan Ava 

Tel. Puilman 595f
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

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 1401DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nup 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi1- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas: ir Labo rato rija:
1025 IV. IBth St., hetoH Jtfoigan St.

Valandos: nuo JO—T2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

rI‘ėl. Gatial 3110 
Reziilencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randnlpb 6800

AKIŲ SPECIALISTAS

ir Akiniu Dirbtuve 
Wcst 35th St.

Ofisas
756

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

Res.: 2506 Wcst 69th St., 
Vai. nuo 4 iki G vai. vakare.

• • . i t ■ . ■ . ■ :

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių Jei visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
bPTOMETRlSTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėlrfit mano iškabas 
Valandos liW 9t80 Vyto iki 8:30 

karo. Nedeliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Photo 0523

va-

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 no pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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 piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedeL nuo 10 iki 12 v. diena

• Phone Midway 2880

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Mar4uette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

ČJfinąs ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So, Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6^41 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avmiu«* 

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

7 iki 8 vai. NedŠl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephoųe Plaza 8202

Rezidencijos Tel. Midwav 5512 Raiph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canul 1713-0241

Valandos: Pahedėliais ir Ketvergaij 
8 iki 8 vai. vak. Utarninkaia ir 

Pėt.nvČinmis 1 iki 6 v v i -

DR. J. J. KOVVARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 235# S. Leavitt St., Canal 2330 
jOftoo Valandos 2 ilti 4, 7 Iki 9

Nedėlioj Dairai atitarti

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dantistas

4901 West 14 St., Cicero, III.
X-Ray jr Ga,s

Valandos: 10-0® ryt., ir 6-9
vai. vakr Seredomis ir Ned. susitarus

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 VV. 22nd St.
Arti Leavitt §t.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro
SoredoĮ, ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ta. si a kis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO. 
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Strf 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

John b. bdrden
(Jonas BagdŽiunąs Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. , Adams St., Room 2117

• Telephone Randolph 6727, 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-f

Telephone Roosevelt 9090 z 
Namie' 8-9 ryte. T'el. Re nu hl ir PtoV 

vF W.~ RŪTKA UŠKA8
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. lioorn
Tel. Central 6390 Vai 9—4

Rezidencija 6158 S. Talmnn A»
Tel. Prospect 8526

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildina 

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

Vakarais: 2221 W. 22 Street 
VaL: 5 'iki 8; ser. ir petn. 5 ik) 6: 
Subatoj 1 iki G. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Ke* <61® SU
Tel. Republic 9728
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, geg. 29, ’30

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Didžiausias Lietuvių
_xApvaikščiojimas :

įrengta šokiams vieta, čia visai Chicagos visuomenei, ku- over the week end are urged 
bus gah’nia ir piknikai rengti.
’hieagos lietuviigms gana pa
auki ir prieinama vieta šios 
.asams pasilsiui. Tik 40 mylių 
hio Chicagos.

Bus gaminama
g:r..i. žodžiu, v’si

skanus val- 
patogumąi. 
Grand Open-

ri myli ir simpatizuoja
Liut '
silankyti minčių dienų į šį me- 
1 nj išvažiavimų ir susitikti bei 
sus'pažinti su jais ir su jų duo
damais parengimais.

Lickamės su augšta pagarba,

Lirželio

kapinių apvaikščioji- 
metai Į ši svarbų pa- 
suvažiuoja tūkstančiai

madien j.
Noiedami platesnių informa

cijų kreipkitės į p. Molį. Jo 
telefonas Vietory 3077.

Temykite “Naujienose” skel
bimų, kuris nurodys kelių Va^ 
žinoti į Colman Grove.

Kor.

Penktadienį, gegužes 30 —. 
dekoracijų dienoj, Chicagos ir 
apielinkės lietuviai turės did
žiausią apvaikičiojimų — Liet. 
Tautiškų 
mą. Kas 
rengimą 
lietuvių.

Lietuvių Taut. Kapinynas yra 
visų laisvų lietuvių įstaiga. 
Įsteigus jį sutikta daug sun
kumų, bet visa tai nugalėta ir 
pagalios turime gražų kapiny
ną, kurį aplanko minios žmo
nių, ypač apvaikščiojimo die
noj.

šita visų laisvesnių žmonių 
įstaiga reikia visiems ir remti. 
Dalyvaukite tad! lapvaikščiojime 
ir piknike. Apvaikščiojimo pro
grama. bus gera.

Kalbės trys kalbėtojai — p. 
L. įPruseika, p. M. Vaidyla ir 
p. P. Grigaitis. Reikia many
ti, kad kalbėtojai, kaipo rcdak-i 
toriai skirtingų laikraščių, pa
sakys daug įdomaus ir nau
dingo.

Dainuos didžiulis IJ<M. cho
ras, vadovaujamas pasižymėju
sio dainų srity p. A. 'P. Kve- 
<V?ro; taipgi Aido choras, Rose- 
lando, irgi po vadovyste to pa- 
t’es dirigento. Ir “Jaunosios— 
Birutės” choras, vadovaujamas 
p. Sarpaliaus.

Programas prasidės 10 va- 
l'n<’ų ryte, nesivėluokite.

Važiuosiantiems automobi
liais štai kas patartina: susto
kite darže, nes čia ir geriau L^tiivos 
ir saugiaus, negu miške. Dar-1 Balutis, 
žo' yra vietos.

Po programo kapinėse, bus 
darže piknikas, šokiai prie ge
ros muzikos, gerų 
Galėsite gražiai ir 
laikų praleisti.

Laivakorčių Skyrius

iš Amerikos Lie- 
iš Lietuvos Ame-

skamba sekančiai:
Ministerija

Scandinavian-Ain. Linija ga
vo telegramą iš Kauno, kuri pa
rodo, kad Lietuvos valdžia su
sitarusi su šia linija ir ateity 
gislčs patarnauti lietuviams, va
žiuojantiems 
tuvon, taipgi 
rikon.

Telegrama
Vidaus Reikalų 

suteikė Sca n (1 i n a vi j os-A m er i k os 
Linijai teisę pervežti lietuvius 
iš Amerikos Lietuvon ir iš Lie
tuvos Amerikon. Scandinavijos- 
Amerikos linijai atidarė savo 
raštinę Kaune, Laisves Alėjoj 
No. 18; kitą — Klaipėdoje, Pa
langos gatvėj No. 39.

Pirmas Skandinavi
jos Linijos Laivas 

Tiesiai į Klaipėdą
Milžiniškas lietuvių susirinki

mas
linijos 
kene.

Sknndinavi jos-Amerikos 
prieplaukoje, Hobo-

pasiuntinys, p. B. K. 
siunčia pasveikinimus,

P-no B. K. Balučio praneši
mas iš Washingtono Helge Pa- 

užkandžių. I Arsenui, pasažierinio susisieki- 
naudingai mo skyriaus vedėjui, skamba 

taip: , | |
“Gailiuosi, kad negaliu būti 

’šlydėiimui lietuvių ekskursi
jos, keliaujančios laivu “Oscar 
II”, šešt’tlienį, .gegužės 24-tą.

•• 99 TVl •! I Byšvje su šiuo įvykiu leis-“Naujienų Piknikas c,te man išreikšti Skandinavi.
--------- ;os-Amcrikos Linijai, per Jus, 

8 d. černausko dar- mano linkėjimus tęsti pasek- 
pirmas “Naujienų” rningus santykius, kurie buvo 

lai bus savo rųšies taip laimingai pradėti su iš- 
kur suvažiuos Chi-1 vykstančia lietuvių ekskursija 

tiesiai i Klaipėdą. Aš esu tik
rinis, kad Tamstos patirsite, jo- 
<*ei lietuviai įvertina teikiamų 
jiems patarnavimų ir malonu
mą.

Reikšdamas' asmeniškos 
garbes,

pasilieku Jūsų
(ipasirašo) B. K. Balutis, 
Lietuvos pasiuntinys.”

visu musu bendros
v *■

parengimų 
įstaigos.

Kom.

Birže'i o 
že ivvks

“atlaidai”, 
cagos ir apielinkių lietuviai pa
sisvečiuoti, pasilinksminti ir su 
savo draugais bei pažįstamais 
susitikti.

Kai ir paprastai, piknike bus 
tam tikras programas išpildy
tas. Susidės tas programas iš 
ristynių. Ir kas įdomiausia, šį 
kartų pasirodys naujų ristikų, 
su kuriais chicagiečiai dar ne
turėjo progos tinkamai 
žinti. Dalyvaus Denis

pa-

susipa- 
Bložis. 
galima 
ateityj

Viešas pranešimas 
Chicagos lietuvių 

liuteronų visuo
menei

tai “laud-

pasakyti tik tiek, kad 
jis gal užims Požėlos vietų. Jis 
yra nepaprastai vikrus ir tvir
tas. Ir jam teks ristis su kie
čiausiu lietuvių ristiku, “dra- 
•piežnu dzuku” Bancevičium. 
Risis taip pat Dmfinskas, Bar
tasis ir kiti žymiausi lietuvių 
ris t i kai.

Pravartu paminėti dar Vie
ną naujenybę,
spykerį”. Tų prietaisą įrengs p. 
J. Budrikas, kuris Bridgeporte 
(3117 So. Halsted St.) turi di
delę muzikalių daiktų krautu
vę. Kaip žinia, “laudspykeris” 
yra toks daiktas, kuris žymiai 
padidina garsų. Taigi visame 
pikniko darže bus galima gir
dėti kalbų ir muzikų.

Bus daug ir kitokių pramo
gų bei pasilinksminimų. Apie 
tai kitų kartų. — N.

s Gerbiama Chicagos lietuvių 
visuomene, lietuviai ir lietuvai
tės! Jau per ilgus laikus esate 
girdėję apie Chicagos lietuvius 
liuteronus ir jų pramogas arba 
parengimus, ir ne kartų buvo 
g-lima matyti straipsnelių pla
čiajame Chicagos lietuvių dien
raštyje “Naujienose 
vius liuteronus ir 
buotę Chicagoje 
linkėję.

Dabar turime 
“Naujienos” duos

apie liet u 
apie jų 
ir jos

dar- 
apie-

kad

Naujas lietuvių 
resortas

P-nas J. Molis atidaro naujų 
vakacijoms vietų puikioj apie- 
linkeje — prie Fox River — 
vardu Colman Grove.

Vieta įrengta su visais pa
togumais. Vasarnamiai vedu- 
siems ir pavieniams. Maudy
nes, žuvavimas, laiveliai ir lt.

vilties, 
mums vietos 

ir šį kartų kreiptis į Chicago 
lietuvių visuomenę su tokiu pra*- 
nešimu: • (

Chicagos Lietuvių Evangelis
tų Liuteronų parapija rengia 
savo metinį piknikų arba išva
žiavimą, kuris atsibus gegužes 
30 dienų, šių metų, 10 valan
dų iš ryto, garsiajame p. Čer- 
nausko darže, prie 79-tos ir 
Archer gatvių, Wi!low Springs 
Illinois.

Liet, to attend the big May Frolrc 
I'ad nepamirškite visi at-lgįven by ou.r fel.o\v group from 

.LA. Gr. 3 14 better known as 
vhe Universal Club. Dance, 
Jaturęlay, May the 31st\at the 
new bcautiful Englowood Mas- 

s Temple, *67th and Yale 
Avė., to the niusic of P>rewstėr 
and Peters Radio Broadcasting 
Orchestra. Tickets may be' sc- 
eured” from the M. C. Prexy 
at the “Margutis” publishing 
Office, 2437 W. 69th St., Phone 
Grovehill 2212. IVĮpmbers are 
asked to droo iii' occasionally 
for a chat relative to SLA. wel- 
fare.—Ye Prexy.

Rengimo Komitetas —
C. Lemkis ir J. Kasper.

t

š‘e laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi iį pasta (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
naštas laiko tam tikra laiką, o 
kui sunaikina.

x28 Judzontis Juozapas
40—Pikunas A
51—{Stirna Jonas

53 -AVornlis Frod H
51 Wirkictioni Katrina

pas-

DEKORACIJOS 
DIENA AR

TINAS

Business bervice
Biznio PatarnavimaR

N amų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalovv 
koše, stogu dengimas. »

SUTALPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti poreiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su 
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

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

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

viš-

$5

.0'4 EIGiAt U2 VISĄ DARBĄ
< ONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
Gilt kada ir bile kur.
-knitliavimas.
'ausi 'arba mieste

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468

Laiškai Naujienų 
Ofise

Antradienis, 2
Adomaitis, J. 1

Bclson, J. 2
Bartkus, Joc 2

Čepulis, M. A.
Dambrausku i tie, J.
Kimekliui, D.
Kemesis, Mrs. 2
Lukšis, J. 2
Lapeu is, P.
Matelis, A.
Mozeiko, St.
Oberst, K.

Paukausk:ene, 
Puceta, J. 
Phillips, Wm. 
Strups, Pct.

. Šileika, Agota 3 
Slusz, T.

Tiekus, Jonas

A.

The English Column Į

Kiekvienas rengiasi aplanky
ti kapines arba kitas vietas. 
Pirma išvažiavimo turit apžiū
rėt savo automobilių, kad butų 
viskas tvarkoj, nes nėra blo
gesnio dalyko, kad kas atsitin
ka su karu ant kelio.

Sveikatos komisionicrius pataria 
užlaikyti kambarius Švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jusu noro. APSKA1TLI AVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

reikia
gero ir sąžiningo

Todėl apžiūrėt karą 
tam tikro, 
mekaniko.

lietuvis, patyręs 
prie visokios rų-

Financial
f manHat-Paskolų*

štai vienas 
per 10 metų 
šios karų, apžiūrės Jūsų auto- 
mobli,. kad neturėtumėt vargo 
kelionėje.

Tuomi mekaniku yrA

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

G Nuošimčiai 
. Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Jonas Minzoras
WHJTE SOX MOTOR

SALES

PINIGAI
$300

po numeriu

610 W. 35th St„ 
Tek Yards 0699 arba 

Boulevard 8642 
Atdara dienų ir naktį.

PRANEŠIMAI
“Birutes” choro namokos įvyksta 

! ictvergo vakare, lygiai 8 vai., Gago 
{Parko Salėj. Visi choro dalyviai 
i būtinai ir nevėluodami atsilankykite 
į i minėtas choro pamokas.

Valdyba.

Marųuette Murmurs Mišrus Choras rengia 
išvažiavimų nedėlioj, bir-

Maroons Lose

The Gage Park Greyhounds 
defeated the Maroons from 
the SLA. Gr. 260 lašt Sunday 
at Gage Park 6 to 2. Anthony 
Schnukas pitehed a nice game 
būt a' piteher can’t win a game 
on two runs. The Maroons 
were woefully weak with the 
flail both runs being the re- 
sult of homers by Boots and 
Gudaytis. Stanley Gudaytis 
has won him a regular berth 
with his splendid playing afield 
and at bat gamering’a triple 
besides his homer. A good 
sized crovvd of rooters were on 
hand to cheer the boys along.

Next Sunday the Marųuette 
Maroons meet their bitteresit 
rivals, the Chicago Red Devils 
at Gage Park, 12:30 P. M. The 
game will probably resemble' a 
family affair as seven of the 
players at one time or another 
had a berth with the Maroons 
būt when brothers fall out 
there’s 'the devil to pay.

Pirmyn 
draugiškų 
želio 1 d., i .Jefferson girias. Visus 
kviečiame atsilankvti i šį choro pa- 
reng’mą ir smagiai su draugas pra
leisti laikų tyrame ore.

Kviečia Komitetas.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PER1N- 
TOJA1. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už 
kai 
kų.

šimtą. 25 svarai lesalo dy- 
su kiekvienu šimtu vištu-

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

ilUMiim r»vi v (<'.« 
Mivnio

Briefs
helped
Macas
anni-

BRlDGEPOKf
PAINTNG CO.

Vlalevujam Fopieruoiam
Dekoruojant

3147 S. Halsted St.
Vietory 7261. Bes. Hemlock 1292

ir

had a 
furni- 
s'a'me. 
geniai

Some of the gang 
Vice President Johny 
to celebrate a birthday 
versary at his' home las»t Satur- 
day. Those present 
gorgeous time būt the 
ture will never be the 
Johnny was a most 
host.

Stanley Valentine and his 
wife Annette plan to take a 
group from the club up to itheir 
folk’s farm in the vicinity of 
Ludington, Michigan, over the 
week end. The party will 
probably include Buddy Rus- 

Įžanga 35 centai ypatai. Bus Staney Godlevvski and the 
gera muzika, kuri patenkins wnter.
kiekvienų atsilankiusį ir visą -----------
publiką. | Lest we forget! Those that

Tai tokiu budu pranešame do not plati to leave the city

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 Norvvood Park 
Avė. (N. W. Highvvay) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PEI.ECHOWTCZ, 
2300 W. Chicago ve. Brunswick 7187

Boulevard 6520 Bes. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi 
sokiiis biznius, taipgi iš miesto i 
\ miestą Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimant komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra ~
3804 S. Kedzie Avė/

'kotinam Jums Pinigus 
$100 iki $2.000

’ atmokate mažornif m^ne.mn*
<i< •nokesfimic’

caipjat perkame r. ...rifL>» 
Estate kontraktu.*

1 l'i’trzik'k Bros 
1647 W 47th St

Krti Marshfie'd Avo

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile 

moję; 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-——* I

su-

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

24

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai__________

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusiom poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus Uosiai 
iš dirbtuves už sutaupimą mažiausia 

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
katnb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbus 0467, 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

GRAŽIAUSI rakandai ir Wilton 
kaurai dėl 4 kambarių, turi būti 
parduoti prieš birželio 1 d., su di
deliu man nuostoliu. Ateikite tuo- 
jaus adresu. 3052 W. 62nd St.

* • . fe r 
---------------------------------------------------------------- >--------------------------------------------------- (--------------------- --------- -

3 ŠMOTŲ skurinis seklyčios se-’ 
tas, 1 misinginė lova ir springsai, 1 
vaiko vežimėlis. Labai pigiai. 5727 
S. Morgan St., tel. Englewood 0839.

PARDAVIMUI du gražus garsaus 
lietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už $125. 
M. Jurgelionienė, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

BARBERNĖS fixturiai, cigarų 
šioke'sas, prausyklos, čeverykų valy
mo standa, cash registeris ir daug 
kitų dalyku už trečdalį kainos. — 
657 W. 18th St.

Miscellaneous
Dairus

BRTDGEPORT
KNTTTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir nlonus. taip"i ir vilnones ran- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus *>vp- 
teriu* ir taisome senus.

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

Jai, Vietory 8416

Situation VVanleu
Darbo Ieško_______

Vli'ENA našlė, paieško darbo 
prie, namų ir turi vieną vaikų, 
o metų, sutiktų priimti ir 
vaikų sykiu. 3301 S. Halsted St. 
>aiiit d r ugs torio viršaus.

1EŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką arba prie namų. Turiu 
patyrimo. Martin Yudis, 6818 So. 
Rockwell St. Tel. Hemlock 9595.

Help VVauled—Mate

REIKALINGAS senukas prižiūrė
ti namus. Valgis ir kambarys, dėl 
užmokesties susitarsim. šaukite 
Yards 2021.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NORIME moterį, suaugusią me
tais, prižiūrėti 2 jaunus vaikus kai 
motina dirba. Tinkanti moteris tu
rės gerą vietą dėl senatvės, 
t o k i a. moterį žinot, meldžiame 
nešti.

Iš toliaus rašykit:
ZIGMONT AMBROSE, 

1917 Commerce St., 
Mu.skegon, Michigan

Kas 
pra-

Helo Wanted—Male-F^male
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Taipgi patyru
sio bailerio dirbti prie elektrikinio 
preso. 2306 So. La Šalie Sts.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA labai moder

niški kambariai atskiri ir po 2 kam
bariu, vėliausi įtaisymai, 2318 West 
Washington Blvd. 

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

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam arba dviem vaikinam, mergi
nom arba vedusiai porai. šviesus, 
švarus kambarys, garu apšildomas; 
yra visi patogumai, 2859 W. 64 St. 
-Hemlock 7072.

Fcr Kent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 

tas, šiltu vandeniu apšildomas, ren- 
dos $55 i mėnesį. 6611 So. Rockvvell 
Street.

Automobiles
FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 

CAGOJ VERTĖS 
TEISINGAI GARSINAMOS 

$20 ĮMOKĖTI
1930 Roadster; včliausis ...........
193Q Tudor; vėliausia ...............
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių ...............................
1929 Town Sėd. Murzay body, 

važiuota tik 2,100 mylių ....
1929 Sedanai ir Coupea ...........
1929 Roadster, nulenkiamas sti

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

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison 

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

$495
$550

$350

$595
$335

$335

GERI 
nuo 
me 
kio

vartoti automobiliai 
$75.00 ir augš. Mes gali- 

parduoti jums karą be jo- 
įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė 
----- o-----

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiš’ 
symais, sport Royal tekinis 
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

lamstyti
is itai- 

i ir kj-

Busi nes* Chance> t
Pardavimui Bizniai

SAVININKAS turi parduoti be- 
keme su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namą su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitą 
bizni. $9,000 iki $10,000 paims ii. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englewood 4678.—O-----

PARDAVIMUI moderniškas res- 
taurantas, 65 vietų. Labai sreroj 
vietoj, geras lysas. Rašykite Box 
1200, 1739 S. Halsted St.

----- O-----

PARSIDUODA grosemė ir delica- 
tessen, taipgi yra visi 
įtaisymai. Biznis 
vietoj, uždėjimas 
Dabar parduočiau 
kainos. Savininką verčia bankroto 
priežastis, turi gelbėti namą. Taip
gi norėčiau gauti 
morgičiaus $3000. 
10% komišino ir 
lukanų.

2816 W.

bučernės 
yra geriausioj 

kaštavo $5,000. 
beveik už pusę

pinigų ant antro 
Sutinku mokėti 

6% nuošimtį pa

63rd St. o——

DIDELIS BARGENAS. 
v;mui bizniavus namas kartu 
niu, groseris ir smulkmenų 
vė, 2 flatų. Tik už $4700 
ką, greitam pardavimui. 4634 
Fairfield Avė.

Parda- 
su biz- 
krautu- 
už V18- 

So.

Parms For sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA 120 akerių, 100 dirba
mos, o kita gražaus miško, prie 
State Road. Mainysiu ant ko kas 
turi greitu laiku. Farma randasi 
Wisconsin valstijoj, 130 mylių nuo 
Chicagos. Budinkai gerai pastatyti. 
Klauskite farmerio.

4213 So. Campbell Avė.

Ueal Estate For Sale
Namai-Žcmė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas-
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas su 2—4 kambarių flatais už
pakaly; maudynės, pilnas bcismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas įiTRikėjimas. 
O’Connor, tet. Franklin 4465.

base- 
2 ka- 
63 ir

EXTRA BARGENAS
6 kambarių cottage,, geras 

mentas, furnasų apšildomas, 
rų garadžius, randasi netoli 
Crawford. Kaina $4,500.

6 kambarių medinis, 5 kambariai 
basemente. Visi improvementai iš
mokėti. Randasi arti 63 ir Ashland. 
Kaina $4.500.

Taipgi turi naujų, puikių bunga- 
low 5 ir 6 kambarių netoli Marųuet
te Park, už labai prieinamų kainą.

Kreipkitės
J. A. JONIKAS,

6628 So. Maplewood Avė.
Tel. Hemlock 3699 

- O-------

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti 
tuoįaus. Savininkas turi 
$7,500.

Medinis namas, lotas 
$8,000.

5 kambarių bungalow, furnasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai nauja mūrinė 6 
rių bungalow, 
karštu 
lotas.

parduota 
keblumų.

81x125.

kamba- 
porčiai, 

50 pėdų

803

miegamieji 
vandeniu šildoma. 
$9,500.
J. H. SCHAFFER

Ridge Avė., Willmette, III. 
Tel. Willmette 364

MAINYSIU lota ant automobilio 
S. W. kampas Maplewood ir 72 St., 
arba parduosiu už puse kainos, 
šauk Hemlock 9252, 6109 So. Alba- 
ny Avė., Lepn R. Jarusz. 

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

kambarių 2PARDAVIMUI 7 
augštų mūrinė rezidencija; 3 dideli 
miegamieji kambariai 2 augšte, 2 
maudynės; Vapor šiluma; 50 pėdų 
lotas; 2 karų medinis garažas; gat
vė ir elė ištaisytos; arti Marųuette 
parko, 
$2,500 įmokėti.

mokvklų ir transportacijos.

3406 W. 66th Place
- o

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
Storas su flatu ir 2 flatų užpakalyj. 
Rendos neša $85.00. Kaina $9,500 
Bargenas iei kas nusimano. 2501 
W. 43rd St.

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

PARDAVIMUI 4-4 flatų medinis, 
4 kambarių murinę cottage užpaka
ly. Pusantro loto. Rendos neša 
$100 i mėnesi. Greitam pardavimui 
nes nėra kam namo prižiūrėti, la
bai pigiai. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsišaukite

3055 W. 51 st St. 
Tel. Prospect 1641

NAUJIENA DEL IŠMINTINGU 
INVESTORIŲ

Gatvekarių linija yra vedama iki 
nuosavybių.*1 Nuosavybės yra pri
nokė statybai už puse tikrosios jų 
vertės. Del faktų rašykite: .

J. J. KOHN, 
322 So. Kildare Avė.

MAINYSIU ant bungalow su 3 
miegkambariais — bizniava narna 2 
augštų, kaina prieinama. Atsišau
kite vpatiškai. Aido Ogurak, 5218 
So. Campbell Avė.

MEDINIS namelis 5 kambarių su 
7 lotais, parduosiu už $5000. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos. 
3250 W. 108 St.

‘LA GRANGE APJELINKĖJ par
davimui kampinis lotas 36’/2 pėdų, 
arba mainvsiu i namą arba biznį. 
1417 So. 49th Ct., Cicero.

PARDAVIMUI 4 flatnlnamas, lo
tas 44 pėdų. reikalingas\ taisymo. 
Kaina $5.500. — Jerry VVhalefR 503 
W. 46th Place.

PARDAVIMU) arba mainymui 2 
flatų po 5 kambarius medinis, visi 
įtaisymai, nėra morgičių. Randasi 
Brighton Parke, prie 42 ir Rork- 
well gt. Savininkas mainys ant di
desnio namo, arba bunga!ow, priims 
lotus už pirma imokėįima. C. P. 
Suromskis & Co. 3352 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6751, Res. tel. Boulevard 
0127.
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