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Ką sako latvių kolo
nistai apie gyvenimą 

sovietų Rusijoje
300 latvių kolonistų Novgorodo 

gub. ištremti i Sibirą; iš tre
miamų'dagi maistą ir rukus 
atima

23 asmenys sužeisti 
traukiniams susidūrus

^IOUX CIK, lovva, birž. 3. 
— Netoli nuo čia susidūrė kro
vinių traukinys su pasažieriniu 
Chicago Burlington and Quin- 
cy traukiniu. Dvidešimt trys 
pasažieriai ir tnaiukinių tarnau
tojai buvo sužaloti, jų tarpe 
astuoni pavojingai.

Sov. Rusijos kaimo 
sovietų aparato “va

lymo” duomenys
“Išvalyta” 2,300 sovietininkų, 

bet Pravdn skundžiasi, kad 
nėra tinkamų kitų jiems pa
keisti

[Atlantic and Pacific Photo],

Admirolas Richard E. Byrd, garsus Antarktikos tyrinėtojas, 
kuris šiomis dienomis sugrįžo i Ameriką

RYGA, birž. 3. — Keletas 
latvių gavo laiškų iš savo gi
minių, latvių kolonistų sovietų 
Rusijoje, liūtiškuose rašoma, 
'kaip be galo paslinko dabar 
gyventi bolševikijoje.

Vienas jų, kolonistas Nov
gorodo gubernijoj, rašo, kad 
visus kolonistus, kurie gauna 
laiškų iš užsienių ir susiraši
nėja/ su savo giminėmis už so
vietuos ribų, vietos komunis
tai laiko šnipais. Iš latvių ko
lonistų Novgorodo gubernijoje 
keli šimtai žmonių, Įskaitytų Į 
“kulokų” kategoriją, buvo iš
siųsti j Raitosios juros sritis 
ir Sibirą.

“Kulokai” paskaidyti i tris 
kategorijas. Pirmos kategorijos 
“kulokai” siunčiami i Baltosios 
juros pajūrį, vadinas, i toliau
sius žiemius; antros kategori
jos — į Sibirą, o iš trecios ka
tegorijos ūkininkų atimama jų 
apdirbta žemė, inventorius ir 
gyvuliai ir duodamai jiems skly
pas nedirbtos žemės pelkėtose 
ir mišku apžėlusiose vietose.

Visi tremiamieji pristatomi į 
vagzalą naktį. Ten iš jų atima
ma beveik viskas, ką buvo pa
siėmę — maistas, kiek geres
nės (fpapanos, etc. Kartu su 
šeimos galva išsiunčiami jo žmo
na ir vaikai.

Sako Lietuvoj kilę 
dideli potvyniai

BERLYNAS, birž. 3. — Lie
tuvoj kilo dideli potvyniai, ku
rie, ypačiai Kauno apielinkėj 
ir Kauno priemiesčiuose, pada
rė milžiniškos žalos.

Aleksote vanduo užliejo tris 
gatves" ir daugelis namų su
griuvo arba buvo stipriai ga
ilinti. Daug šeimų liko be man
tos ir be pastogės.

Meksikos banditai nu
kovė du asmeniu

BISBEE, Ariz., birž. 3. <— 
Dviejų dešimčių meksikiečių 
banda puolė Silver Plum ka
syklas, 25 mylias j pietus nuo 
Cananea, Sonoros valstijoj, ir 
nukovė vieną kasyklų polici
ninką ir Charlesą Koehlerį, 
amerikietį. Vienas banditų taip
jau buvo nukautas.

0TTAWA, III., birž. 3. — 
Gaisre, kuris praeitą naktį su
naikino farmerio Petersono na
mus, netoli nuo Nevvarko, žu
vo pats šeimininkas Olivcr 
Peterson ir du jo maži sūnus.

O R H S.
o

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

Didumoj debesiuota; gali būt 
lietaus ir vešiau po pietų ar 
apie vakarą; vidutiniai pietų 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūros viduti- 
tarp 66° ir 870 F.

Šiandie saulė teka 5:15, leid
žiasi 8:19. Mėnuo leidžiasi 1:52 
ryto. <

Rusijos kom-partijos organas 
Pravda paduotai kaimų sovietų 
aparato valymo rezultatus. Sa
ko:

“Pasirodė, kad kaimo sovie
tuose buvo labai privisę sveti
mo [ne komunistinio] elemen
to. Viso iš kaimų sovietų apa^- 
rato išvalyta apie 2,300 žmo
nių. To skaičiaus daugiau kaip 
500 už klasinės linijos iškrai
pymą ir apie 850 už biurokra
tizmą, gaišavimą, kyšių ėmimą 
ir tarnybinius nusikaltimus. 
Kai kuriuose rajonuose išvaly
ta iki 65% aparato sudėties.

“Visoj eilėj rajonų tikrina
moji komisija susitiko su įnir
tusiu “kulokų” pasipriešinimu, 
ginančių “savus žmones” kai
mo sovietuose. Dažnai “'kulo
kai”, savo žmonėms ginti, ban
dė organizuoti beturčius.

“Valymo darbe aktingai da
lyvavo arti 5,000 bernų ir be
turčių kaimiečių. Del stokos 
tinkamesnių žmonių, nėra kuo 
pakeisti išvalytųjų vietas kai
mo sovietuose.”

Zeppelinas lekia per 
vandenyną

LAKEHURST, N. .1., birž. 3. 
— Dirižablis “Graf Zeppelin” 
išlėkė iš čia kelionėn per At
jauto vandenyną /į Vokietiją 
vakar kaip 9:12 vakaro, ir gau
tu šį rytą 9 vai. radio prane
šimu buvo 780 mylių nuo Novv 
Yorko.

Anglų lakūnė Amy 
Johnson grįš namo 

laivu
MELBURNAS, Australija, 

birž. 3. — Miss Amy .Johnson, 
jauna britų lakūnė, kuri nese
niai baigė,savo drąsią kelionę 
mažiuku aeroplanu iš Anglijos 
į Australiją, birželio pabaigoj 
grįš į Angliją garlaiviu Nal- 
(|era.

Hooveris reikalauja se
nato akcijos Londono 

juros sutartim
VVASIFINGTONAS, birž. 3. 

— Prezidentas Hooveris pain
formavo senatą, kad jeigu Lon
dono juros sutartis nebus šio
je senato sesijoj išspręsta, jis 
sušauksiąs nepaprastą sesiją 
tuojau, kai tik kongresas išsi- 
skirstysiąs atostogų.

Suėmė laivą su degti
nės kontrabanda

NORFOLK, Va., birž. 3. — 
Pakraščių sargyba suėmė ju
roj, ties Virginijos pakraščiais, 
laivą Metmuzel, gabenusį tūk
stantį keisų kontrabandos deg
tinės. Laivo dvylikos žmonių 
įgula areštuota.

Perkūnas užmušė 4 
jaunuolius; kelis ki

tus sužalojo
BĮ.ATTNITZ, Čekoslovakija, 

birž. 3. Trenkęs į medį, po 
kuriuo buvo nuo smarkios lie
taus audros pasislėpę dešimt 
berniukų ir mergaičių, perkū
nas du berniuku ir dvi mer
gauti užmušė. Visi kiti buvo taip 
apdeginti, kad irgi vargiai be
išliks gyvi.

E d m a n pakviestas 
Švedų kabinetui 

sudaryti o
STOKHOLMAS, Švedija, birž. 

3. — Karaliaus Gustavo pa
kviestais, Kari Gustaf Edman 
sutiko bandyti naują Švedijos 
ministerių kabinetą sudaryti. 
\ Edmanas yra liaudies parti- 

. os vadas, profesija kalCk. Jis 
nivo ministerių įpirmininku 
1926-1928 metais.

Žiemių Kinų generolai 
pradėjo ofensivą prieš 

nacionalistus
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 3. 

— Japonų žinių agentūros pra
nešimu, sukilusių žiemių Kini- 
os generolų jungtinės jėgos 

pradėjo visuotinį ofensivą prieš 
tautinės Kinų valdžios armijas 
Jonano provincijoje.

Studentas nušovė mo
kytoją; pats pasišovė

CAMBRIDGE, Anglija, birž. 
3. — Pirmametis Oaimbridg’o 
Universiteto studentas D. N. 
Uotts nušovė mokytoją Wollas- 
;oną, paskui pats bandė nusi
šauti, bet tik susižeidė. Wollas- 
;on buvo žymus tyrinėtojas ir 
autorius.

Bedarbis nusižudė, šo
kęs j Niagaros kriokiu

NIAGARA FALUS, N. Y., 
jirž. 3. — Michael Kostich, 52 
metų amžiaus, niekur negalė
damas gauti darbo, nusižudę, 
šokęs į Niagaros krioktą.

Gaisras karo laive
COLON, Panama, birž. 3.— 

Jungtinių Valstybių karo lai
ve Colorado, stovinčiame Colon 
lankoj, praeitą naktį kilo gais

ras, kuris betgi pavyko greitai 
ik vi duot i. Įgulos žmonių nie

kas nenukentėjo.

12 kriminalistų pa
bėgi) iš valstijos 

ligonines
JONI A, Mich., birž. 3. — Su

ėmę ir įkalinę įstaigos viršinin
ką Gene (hvvną, praeitą naktį 
čia iš valstijos kriminalinių pa
mišėlių ligoninės pabėgo try
lika kriminalistų. Prieš pabė
gimi ą jie nupjaustė įstaigos te
lefono vielas, jungiančias su 
miestu, kuris yra pusantros 
mylios nuo įstaigos. Jie taip
jau atrakinėjo duris kitų sky
rių pirmame augšte, kuriuose 
buvo viso 150 pacijentų, 'bet tų 
nei vienas nebandė bėgti.

Vienas pabėgėlių vėliau bu
vo suimtas, kitų ieškoma.

j

40 žmonių žuvo pa- 
sažieriniam garlai

viui paskendus
BOGOTA, Kolumbija, birž. 

3. Magdalenos upėje vakar 
paskendo pasažierinis garlaivis 
Geonaga, įvykus galinio katilo 
sprogimui ir laivui užsidegus.

Katastrofoje žuvo keturias- 
(Įsšimt ar daugiau pasažierių 
ir įgulos žmonių. Laivo kapi
tonas taip pat žuvo.

Trisdešimt penki žmonės 'bu
vo išgelbėti, vienuolika jų ta
čiau skaudžiai sužaloti.

MacDonaldas reorgani
zuoja kabinetą

LONDONAS, birž. 3.—Prem- 
jenas iMacDonald šiandie pra
nešė, kad įsteigiami atskiri ofi
sai — valstybės sekretoriaus 
dominijoms ir valstybės sekre
toriaus kolonijoms.

Ligšiol valstybės sekreto
riaus dominijoms ir kolonijoms 
ofisą laikė) lordas .Passfield. 
M McDonald a s pranešė, kad val
stybės sekretorium ((ominijonjs 
bus J. H. Thomas, dabartinis 
lordas valstybės antspaudo lai
kytojas.

APDRAUDOS KOMPANIJOS
VEDĖJO NUSIŽUDYMAS

LONG BEACH, Cal., birž. 3.
Šokęs pro langą iš dešim

to viešbučio augšto, nusižudė 
čia Isaak Brown, 65, Metropo
litan Life Insurance komĮjanijos 
distrikto administratorius.

WASI HNiGTON AlS, birž. 3. 
— Nauju Amerikos ambasado
rium Japonijai skiriamas W. 
C. Forbes, Bostono bankinin
kas ir buvęs Filipinų general
gubernatorius, artimas prezi
dento Hoovcrio draugas.

Filipinuose sulaikė sep
tynis komunistus

MANILA, Filipinai, birž. 3. 
— Atvykus į čia garlaiviui Pre- 
sUlcnt Harrison, muilines po
licija sulaikė jame septynis ry
lų indiečius, įtariamus kaip ko
munistų emisarus. Jie neturėjo 
pasportų ir dėl to jiems nebu
vo leiski išsčsti Filipinuose.

Prancūzai pasipikti
nę italų imigrantų 
vedama propaganda
Išveja laukan Italijos fašistų 

emisarą, siuntusį Romon 
mergaites Nicai reprezentuo
ti parade

PARYŽIUS, birž. 3.—Fran
ci jos vyriausybė įsakė depor
tuoti Stcfiamo de Marlini, Nicos 
rajone gyvenančių italų fašis
tų imigrantų komisarą.

Sako, kad Martini surengęs 
dviejų italų imigrantų mergai
čių kelionę į Romą, kur Ita
lijos provincijų parade per ne
seniai įvykusias Piedmonto ku
nigaikščio vestuves jos repre
zentavusios Nicą.
• Prancūzai labai pasipiktinę 
tuo, kad Italijos fašistai laiko 
Nicą kaip Italijos terra irriden- 
tai — neišvaduotą kraštą.

Toliau praneša, kad italų 
imigantų vaikai organizuojami 
į balillas (fašistų vaikų orga
nizacija) ir avanguardistas (fa
šistų jaunimo organizacija), ly
giai kaip Italijoj. Tos organi
zacijos kas ketvirtadienis ir kas 
sekmadienis laiko savo susirin
kimus Italijos konsulate Nicoj 
ir choru dainuoja fašistų dai
nas, tarp kurių vienoj sako
ma: “Kai ateisime į Nicą, pa
darysim pramogėlę ir pasaky
sim franeuzams, kad šeiminin
kai čia esame mes.”

Toki dalykai, suprantamas 
dalykas, franeuzus labai erzi
na. Franclizų karo veteranų 
draugija pietų Franci jo j e pra
dėjo stiprią agitaciją prieš ita
lų fašistų darbus ir viešai pa
skelbė, kad jei ' Franci jos vy
riausybė nieko nedarysianti, 
tai veteranai dalyką paimsią į 
savo rankas.

Kongresas priėmė pen
sijų bilių prieš Hoove- 

rio veto
WASHINGTONAS, birž. 3. 

— Kongreso bilių padidinti Is
panų karo veteranams pensi
jas, kurį prezidentas Hooveris 
buvo vetavęs, senatas vakar 61 
balsu prieš 18, o paskui atsto
vų butas 298 balsiais prieš 14 
vėl priėmė. Tuo būdu įstaty
mas įgijo galią.

Tornadas sugriovė baž
nyčią ir 8 namus

iBIROKEN B0W, Neb., birž. 
3. — Užėjęs tornadas vakar 
įMernoj, Ndb., sugriovė katali
kų bažnyčią, aštuonis gyvena
mus namus ir da<lį aukštesnes 
mokyklos, žmonių niekas ne
buvo užgautas.

SMUKLININKAS NUŠOVĖ PO
LICIJOS VIRŠININKĄ

ABSEOON, N. J., birž. 3.— 
Kilus tarp jųdviejų kivirčams, 
smuklininkas George Much nu
šovė vietos policijos viršinin
ką VVilliamą Schoettliną, kuris 
pas jį buvo atsilankęs.

VARŠUVA, birž. 3. — Vil
niuje dabar laikomas Vilniaus 
vaivadijos žydų rabinų kon
gresas.

Maištai prieš fran- 
euzų režimą Indo-Ki 

nuošė plinta
PARYŽIUS, birž. 3. — Mai

štai prieš franeuzų režimą In- 
do-Kinuose persimeta ir į Ko- 
chin-Kinus. Laikraščio iMatin 
prainešimu, vakar į Vinh-Lon- 
gą, 80 mylių nuo Saigono, at
žygiavo 700 asmenų minia, neš
dama plakatus ir plevėsuoda
ma raudonas vėliavas. Tarp de
monstrantų ir milicijos įvyko 
aštrus susikirtimas. 120 demon
strantų buvo suimti.

Vyriausybė ėmėsi priemonių 
milicijai, kurios ten yra 15,000 
vyrų, sustiprinti. Iš Morokos 
siunčiamas į Indo-Kinus Užsie
nio Legijono batalijonas.

Katastrofinei girių 
gaisrai; 4 asmenys 

žuvo ugny
PORT ARTHim, Ontario, 

birž. 3. — žiemių vakarų Su- 
perior paežerio srityse siaučia 
girių ir brūzgynų gaisrai, ku
rie grėsė sunaikinti ir šį 3,500 
gyventojų paežerio miestelį.

Stiprių vėjų genamos lieps
nos buvo pasiekę Brcnt Parką, 
Port Arthurol priemiestį, ir dau
gelis gyventojų buvo priversti 
bėgti, palikę namus. Didžiau
siomis tačiau kovotojų su gais
rais pastangomis ugnis buvo 
sulaikyta.
Labai nukentėjo Hurkctt apie- 

linkė, apie 35 mylias į rytus 
nuo čia, kur girių gaisras su
naikino Williamo Melenskio 
farmą ir pats šeimininkas iMc- 
lenskis, jo žfnona ir dvejetas 
vaikų žuvo ugny. Daug kitų 
trobų ir farmų namų ugnis 
sunaikino.

Girių gaisrai siaučia taipjau 
šiaurinėj Minnesotoj, kur trijų 
farmų namai ir kiti trobesiai 
žlugo liepsnose.

Rytprūsiuose gyvas pa
roda susidomėjimas
KAUNAS. — Karaliaučiuj su

darytas specialus komitetas 
Rytprūsių organizuotam daly
vavimui Lietuvos Ž. U. ir Pr. 
Parodoj. (Į komitetą įėjo Ry
tų mugės direktorius konsulas 
(|-ras Viegandt, d-ras Scbone- 
mann, d-ras Schenck iš tRyt- 
prusių Ž. U. Rūmų pirklys Vol- 
tėr ir fabrikantas O. Stargardt.

BARCELONA, Ispanija, birž. 
3. — Ebro observatorija įre
gistravo stiprų žemės drebė
jimą.

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

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 

< iki 1 vai. po piet.
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LIETUVOS ŽINIOS

Ar bus patenkintas 
praloto Olšausko 

prašymas?

KAUNAS. — Ar praloto Ol
šausko malonės prašymas ‘bus 
patenkintas, tenka labai aibe4 
joti. Mat, nesąs paskelbtas Vy« 
riausio Tribunolo motyvuotai 
sprendimas, o jau pralotas Olį 
šauskas prašo malonės, tai vief 
na, o antra, praloto Olšausko 
prašymas esąs parašytas net i n* 
kaimu tonu ir įžeidžiąs teismą.

Del to prokuratūra ant pra
loto Olšausko malonės prašy
mo uždėjus rezoliuciją, kai! 
praloto Olšausko malonės pra
šymas prie Prezidento visai ne
prileist i nas.

Bet galutiną praloto Olšaus
ko malonės prašymui kelią nu
rodys teisingumo ministeris, 
kuris tuo reikalu savo nuomo
nę turės pareikšti. Bet vis dėl 
to stipriai abejojama, kad to
kioj formoj, kokioj dabar yra 
parašytias, praloto Olšausko 
malonės prašymas patektų Re-* 
spublikos prezidentui.

Tas prašymas šiomis dieno
mis iš prokuratūros busiąs pa
siųstas j teisingumo ministe-

Z 1.1 JI

Del leidimo Steig. 
Seimo Sukaktu

vėms minėti
* i *

Kauno “Liet, žinios” rašo: 
Kaikuriuose laikraščiuose bu

vo paminėta, kad Steigiamojo 
Seimo 10 metų sukaktuvėms 
gegužės 15 dienai Valstybės 
teatre apvaikščioti leidimas bu
vo duotas, tik rengėjai leidi
mo nepasiėmę.

Galime pranešti, kad rengė
jai, su dr. K. Grinium prieša
ky, gegužės 12 dieną nesusi
laukę leidimo yra nutarę: dėl 
suvėlinto į prašymą atsakymo 
nuo tų iškilmių atsisakyti, nes 
buvo numatyta, kad per 2 die
nas nebus galima to apvaikš- 
čiojimo tinkamai suruošti.

Ar leidimas paskutinėmis 
dienomis buvo duotas, rengė- 
jiaa nežino, nes iki gegužės 16 
d. to leidimo jie nebuvo gavę, 
nors prašymas buvo paduotas 
gegužės 1 dieną.



iš papratimo ištarė bedarbis

BŪDAVO, AME

GARSINKITES “NAUJIENOSE

NAUJIENŲ
(JUNE)

Chernausko Darže
Chicagos Lietuvių Šurum-Burm arti

Lauksime Jusu

susitaupęs pinigų 
skupiai gyvendamas, 
galėčiau eiti kur toliau 
ieškodamas darbo...

Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puiki proga 
senymui suėjus pafilozofuoti. '

Prisimena gerai, 
Kadaise buvo ten 
Kur darbininkai kreipdrlvos netekę darbo 
Dabar užkaltos durys tos 
jaū nebepriima' daugiau bedarbių 
Ir nėbepatuHa, kaip gelbėtis nuo bado.

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

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

apie juos užmiršo,
nes duonos nežadėjo, 

kvailas daiktas

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

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos taniai

šaltokas vėjas, šiurpas žmogų ima,— 
Bedarbis pakelia aukštyn akis, pažiūri 
Į jo namukų kiemo pakraštyje, 
Tarytum klausdamas, ką šeimininkas jam kalbėjo

—Kvailys
Į ką gi panašus namelis tas, 
Kaip būda piemenio pakrūmėj: 
Supuvę durys, kertės neužkaltos, 
Langelis vienas ir sugriuvus plytė.— 
Daugiau ten nieko nėra 
Be tų plyšių, kur vėjas švilpia 
Ir šaltis mano šeimą 
Per žiemą vargina' be galo... 
Kvailys! Ar verta jam mokėti nuomą 
Ir alkanam dar patvorius valyti...

SIUSKIT PtR

NAUJIENA s
PINIGUS LIETUVON

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški Šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotierdam’ų i ir iš visų dalių

It į kiŠetię pinigus įdėjęs 
Išėjo gatvėn dar rūstesnis, 
Daugiau gyvenimu apviltas 
Ir krauju bėgančiu smarkiau širdyj.

Jau nebeerzina jo alkis, šaltis, 
Nei skubanti sparčiai minia,- 
Tartum akmuo jisai sviruoja 
'tarp akmeninio miesto milžinų namų, 
Kur pro akis vienodai slenka 
Didžiausios iškabos, langai ir durys. 
Kuriuos', kaip veidrodžiuos, jis mato pats save 
Sulinkusį, nuskurusį ir biaurų;
Bet sielos jo nemato niekas, 
Nejaučia jos skausmų, 
Nors ji tyresnė gal už garbingųjų 
Plačiai išgarbintus vardus...

Staiga Sustoja ties mūriniais' rūmais 
Ir, tarsi, nesuprasdamas durisna žiuri.

kad Darbo Biuras

uosiu,
nes’ viskas brangsta 

su juo.
svėrė,

NEDELIOJE

BIBIEilll

RAMOVE
THEATRE

35th and Halsted Street*

Ir vėl jis' eina visokios publikos prikimšta 
Be tikslo ir be noro...
šalygatviuose elgetos ištiesę rankas 
Dfėbedūml praeiviams meldžiasi.
Čia vėl panelbs, ponai, ponios 
Ir riebus šunes' pindsi' kartu.
Toliau sdrgdi su šadtuvais prie vartų stovi 
Patogiai ir šiltai aprengti.
Laimingai jaučiasi...

—Kad aš bent sargo vietą gaučiau, 
Per dienas ir naktis kantriai stovėčiau 
Ir prezidentą saugočiau ištikimai.
Ar jie geresni už mane,
Kad čia pavalgę ir aprengti stovi, 
O aš, kaip elgeta, bastaus.

Sargai rūsčiai į jį pažiūri, 
Lyg ir laikydami per blogą žmogų, 
Jie nori, kad jisai greičiau 
Nueitų nuo garbingų vartų 
Ir gėdos’ nedarytų prezidentui 
Ties rūmais jbi stovėdamas...
Bet Kraunas nesiskubina.
Jam vis tiek pat kas ten gyventų, 
Jis tyčia nori, kad matytų 
Patsai valdytojas, jog kraštas jo 
Toli gražu dar netvarkingas...

(Bus daugiau)

Bedarbis Kraupąs vis dar tebestovi 
Nors sniegas sukasi aplinkui, 
Ir ausyse dar dunda žodžiai, 
Rūsčiai ištarti šeimininko... 
Bet jis jau 
Jam tuščia jų
O dirbti ir nuo bado mirti

Sustingę mintys pinasi galvoje: 
-Kad darbo gaučiau, gal galėčiau 
Per žiemą šeimą išlaikyti... 
Bet kvaila apie tai galvoti.
Nes tūkstančiai tą pačią mįslę mislija 
Ir vis tą patį badą kenčia.

—Varly, į gryčią eik greičiau, 
Apsirgsi, kas tave žiūrės,—

Suriko Kraupąs saVo laikus 
Per sniegą basničioms brendant, 
Ir vėl, tartum pabūgęs savo balsp, 
Nusigręžė^fluo jo ir, eidamas tolyn. 
Panieką jautė, lojančių kaip šunį, 
Neš jo planai senai gyvenimo sugriauti buvo

—O, kad nevedęs bučiau, 
Gal butų kiek šiandien geriau, 
Gal bučiau
Per vasarą 
Arba dabar 
Per žmones 
Tur būt miškuose jati sušalo vandenys, 
Ir darbininkai renkasi prie naujo darbo. 
Gal gaučiau ten ir aš...

—Bet ką,
Argi priims ten žmogų Svetimą,, 
Juk ir sodžiaus bernai paleisti ūkininkų 
Dabar miškuose- darbo iėško— ’ . ■
O tau, miestieti, tiktai miesto trukšmas artimas

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Tik vejas, šaltis ir sidegilolės smulkios 
Praeiviams' lenda į akis.
Apsnigtas Kraupąs krautuvėj įėjo
Ir girdi juoką:

...—Bet man gražu, kai dideliais kūvalkais sninga 
Ir minkštas sniegas tau aut nosies pUdlh, 
Arba bežiūrinčiai aukštyn akis užlipdo,— 
Linksmai flirtuoja jauna ponia 
Kepyklos turtingos vedėja.

—Kvailybė,—tarė Kraupąs sau.—
O man gražu, kai kąsniais dideliais galiu 
Pavalgyti juodosios duonos sočiai,:— 
Ir tuoj nelaukdamas jai tiesė ranką 
Laikydamas septynias dešimt centų:

—Prašau man, ponia, kilą duonos.
—O kiek čionai? 70?!

Už tiek kilogramo ned 
Dabar brangesnė jau, 
Ir nekalbėdama daugiau 
Kitiems ji riekė, dėjo, 
I popieras vyniojo
Ir pinigus į stalčių braukė. j

Dabar pateko Kraupąs antro pragaro ugnyj
Ir ištiesų supyko:

—Kvailė, o man ar žiemą mokama brangiau 
Priešingai,—mus nuo darbo visiškai įleidžia, 
Ne pliko dėntTj nebeduoda,—o jiems brangiau. 
Ar matčtą*?—

Per miestą kriokia autobusai.
Automobiliai spiegiu skersgatviais prilėkę 
Ir motociklai prunkščia,
Tartum iš raškažės savęs nebesuvaldo.

LČČliiu kiek rengiasi vežikai, 
žvangėdami laukiniškais skambalais 
Asketiškai sūlisusias kumelkas veju.

šalygatviais panelės, ponai, ponios 
čia tylomis, čia juokdamies laimingu juoku 
Parankėms nusitvėrę skuba—grūdasi, 
Tartum žiūrėti kokių dyvų...

Tik vienas Kraupąs dūlina ramiai, 
Nemėto jis jausmų be reikalo.— 
Retais, bet akiai rodančiais žingsniais, 
Kad jau gyvenimo išgrūstas 
Iš tarpo tikslą siekiančių žmonių.

Kaip švyno gabalas tArp greitai bėgančių šeštam ių 
Taip jis, sutraukęs kuprą ir suraukęs kaktų, 
Sulinkusiais pakinkiais sunkiai eina
Ir retkarčiais peržiūri languose sukrautus kumpius 

duoną, dešras,—
Bet jam nesvarbu tas', nes žino, kad negaus, 
Nors viduriai išalkę gedulos užgroja maršų, 
O gerklėje kartus gyvenimas kaŽinką spaudžia, 
Tartum norėdamas užgniaužti kelią 
i plaučius skverbtis! laisvajam orui.

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Maflma-Screen
“Free and Easy” 

dylyvaujant
BUSTER KEATON 

į to Robert MontRomery,
nei Ėarryihore, Kari Danė ir k. 
'! .916# Taipgi'' > 1 

Vitaphone Vodevilio Aktai

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

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

Jokūbas Dagys
ŽIEMOS KERŠTAS BEDARBIUI

(Plakatiška apysaka)
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Kontesto Darbą Užbaigus
“Naujienų” kontestas užsi

baigė praeitą šeštadieni. Tiesą 
pasakius, užsibaigė su dides
niais rezultatais, negu buvo ti
kėtasi. Siaučiant skaudžiai be
darbei visame krašte, kada 
šimtai lietuviu įvairioje koloni
jose randasi bedarbės sūkuryje, 
o kiti vėl dirba tiktai tiek, kad 
savo kasdieninius būtinus rei
kalus’ vargais-negalais vos ne 
vos galas su galu sudurus — 
musų draugams kontestantams, pilnai patenkinti mano nurody- 
veikimo sąlygos buvo gana sun
kios. Tečiau nepaisant tų visų 
buvusių sunkenybių, musų 
draugai kontestantai, bent di
džiumoje, savo pareigas ėjo ge
riausiais norais ir kilniu pasi
šventimu—užsipelnė gilios pa
dėkos’ žodi iš “Naujienų”.

irgi lieka pasitenkinusios sėk
minga kontestantų darbuote.

« ♦ ♦

Man kaipo kontesto vedėjui 
yra malonu, kad nors tiek ga
lėjau pasitarnauti “Naujie
noms” ir kad mand ‘ darbu 
“Naujienų” vedėjai yra paten
kinti. Vienkart reiškiu savo 
gilų džiaugsmą, kad ta skait
linga armija kontestantų, kurie 
dirbo po mano priežiūra buvo

Kontesto vedėjas prisibijojo, 
kad kaltais šiais sunkiais lai
kais neatsitiktų su šiuo “Nau
jienų” kontesttf kas nutiko kai 
kuriems musų kitiems’ Ameri-i 
kos lietuvių laikraščiams su jų i 
praeitų metų ir šių metų kon- 
testais. Tačiau “Naujienų” di
delė įtekmė lietuvių visuome
nėje. didelis skaičius nuošir
džių darbuotoji], įvairiose kolo
nijose, nepaisant blogų laikų, 
sugebėjo šitą “Naujienų” 
testą padaryti visapusiai 
mingu.

kon- 
sek-

♦ ♦ ♦

Praeitą šeštadienį, ypačiai 
priešvakaryje, draugai kontes
tantai pradėjo plaukte plaukti j 
“Naujienų” ofisą. Kiekvienas 
iš jų atnešė “Naujienoms”, 
kaip ir ta bitė, medaus šapily- 
tę—kai kurie šimtinių, o kai 
kurie dešimtinių, kad išlyginus 
skirtingus laipsnius. “Naujie
nų“ ofiso darbininkas drg. P. 
Galskis turėjo pilnas rankas 
darbo net iki 9 valandai vaka
ro, nors paprastai ofiso darbas 
pasibaigia iki 8 vai. vakaro. Iš 
tolimesnių kolonijų daug kon
testo biznio atėjo oriniais ir 
greitaisiais laiškais, o Chica- 
gos’ kontestantai padarytą bizni 
pridavė asmeniškai. Taipgi at
vežė asmeniškai kontesto biznį 
sekami kontestantai: iš Detroit 
—Povilaitis ir Bukšnis; iš Ke- 
nosha—Martin, Džiaugys ir 
Jankauskas; iš \Vaukegan — 
Mitchell; iš Indiana Harbor — 
J. Valavičius; 4š Rockford —J. 
Petraitis, iš Cicero —Deveikis 
ir keliolika kitų. “Naujienų” 
registeris nuolatos maloniai 
skambėjo sveikindamas kontes
tantų' dolerius. 

♦ ♦ ♦
Pasibaigus sunkiam kontesto 

darbui prasidėjo “Naujienų” 
bankietas, kuris buvo tiksliai 
parengtas kontestantams, ben-i 
dradarbiams ir “Naujienų“ dar
bininkams. Iki ketvirtai valan
dai ryto ėjo pasilinksminimas. 
Daug svečių kontestantų buvo 
iš tolimesnių kolonijų, kaip tai 
Detroito ir kitur. Apie du šim
tai geriausių “Naujienų“ dar
buotojų susirinkę Meldažio sve
tainėje, visi kaip vienas’ reiš
kė savo nuoširdų pasiryžimą 
dirbti “Naujienoms” ir dėl 
“Naujienų”. Gražu buvo matyt 
didelę dalį aktyvių “Naujienų” 
draugų, kurie petys j petį, tar
si ta nejskeliama' uola, nei iš 
dešinės nei iš kairės— stovi su 
“Naujienoms”. Taip tai pasi
baigė praeitas “Naujienų” kon
testas praeitą šeštadienį, ku
riam “Naujienos” surengiamos 
šaunų bankietą padėjo višai 
kontesto darbuotei neužmiršti
ną tašką. Vien gaila, kad dalis 
kontestantų iš kolonijų kaip 
tai: Brooklyn, Pittsburgh, St. 
Louis, W. Frankfort, Westville, 
Benton ir kai kurių kitų kelių 
vietų negalėjo šiame 
imti dalyvumą. i

Šiame “Naujienų” 
, virš 60 kontestantų 

dovanas. Dovanom
linta virš $6000.00 vertės įvai
rių daiktų. Neabejotina’, kad 
kontestantai yra džiaugsmingi 
laimėję dovanas. “Naujienos”

mais', paraginimais arba paaiš
kinimais. Neatsirado- nei viena 
draugo kontestanto, kuris butų 
atsikreipęs į Honoratų Komi
siją su bent kokiu nusiskun
dimu. Taipgi neatsirado nei 
vieno kontestanto, kuris butų 
man bent kokį nedraugiškumą 
pareiškęs. Man malonu buvo 
dirbti su tokiu skaitlingu buriu 
nuoširdžių draugų— mes vieni 
kitus mokėjome širdingai su
prasti.

Su pagarba,
Julius Mickevičius.

Buvęs “Naujienų’’
Kontesto Vedėjas.

Padėkos žodis kon 
testantams

Tik-ką pasibaigęs “Naujienų” 
Kontestas davė, nežiūrint da
bartinio pramonės atslūgimo 
Amerikoje, apsčiai naujo biz
nio — prenumeratų ir skelbi
mų — dienraščiui. Todėl šiuo 
“Naujienų” Bendrovė taria nuo
širdų padėkos žodį taip musų 
gabiam Kontesto vedėjui, drg. 
J. Mickevičiui, kaip ir visiems 
gerbiamiems kontestantams bei 
kontestantėms už jų ėaunų pa
sidarbavimą.

“NAUJIENŲ” BENDROVĖ
P. Grigaitis, Prez.

Extra piniginės 
dovanos

Laimėjo Trys Kontestantai

Sulig kontesto taisyklių, skir
snio 8-to, trys sekami kontes
tantai laimėjo extra pinigines 
dovanas:

Mrs. "D. Žukas, kontestanto 
laipsnio trečio;

A. Povilaitis’, kontestantas 
laipsnio antro;

J. Valavičius, laipsnio pirmo.
“N.” Kontesto vedėjas

. J. Mickevičius.

Laimėjo $1,000 ver 
tės dovanų

Kontestantas Pranas Jurėnas 
šiame* “Nauj ienų” konteste bu
vo daugiau giliukingas už kitus 
kontestantus — laimėjo atito- 
mobilių vertės’ $1,000 arba ki
tų kurių dovanų gali imti šito
kia pat suma. Pirmesniame 
“Naujienų” konteste p. Jurėnas 
irgi buvo laimėjęs automobilių. 
Dar jo pirmiau gautasis “Nau
jienų” Įjconteste automobilius 
tebėra visai gerame stovyje.

Tel. Victory 4898

Tel. Republic 8899

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

[Atlantic and Pacific Photo]

South St. Joseph, Mo. — Ekspliozija Armour and Co. sker
dykloj. Nelaimėj žuvo 14 žmonių

NAUJIENOS, Chicago, I1L

1 ■ -ksJi MfiSi®?**'

Honoratų Komisijos 
pareiškimas

“Naujienų” kontestui 
baigus’—mes buvusi honoratų 
komisija reiškiam savo pasiten
kinimą, kad kontesto reikalai 
ėjo tvarkiai sulig atatinkamai 
išdirbto plano. Nei vienas kon
testantas laike kontesto nėra 
pas mus atsikreipęs pasiskun
dimo reikale, kad butų reikėję 
kilusi susipratimą išspręsti. 
Baigdami savo pareigų ėjimą 
reiškiam padėkos žodi “Naujie
noms” už mums suteiktą pasi
tikėjimą. būti nariais ‘šitos' Ho
noratų komisijos.

Su pagarba,
“Naujienų” Kontesto 
Honoratų Komisijos Nariai:

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

Pabaigtuves

pasi-

buvo pabaigtuvės 
ir garbingo^, 
visi lietuviai

KORESPONDENCIJOS

Worcester, Mass

Lietuves didžiojo kunigaikščio 
Vytauto paminėjimas

Atmintinių dienoj čia buvo 
surengta 500 metų nuo kuni
gaikščio Vytauto mirties pami
nėjimas, kuris' sutraukė apie 
2,500 lietuvių. Lietuviai suva
žiavo ir iš aplinkinių miestų. 
Iškilmėse dalyvavo miesto me
ras O’Hara ir geiieralis konsu-

Na’, tai 
šaunios 
kuriose 
buvo išmintingi.
Visi draugiški nuoširdus 
plojo draugo kalbą išgirdę. 
Na. tai buvo pabaigtuvės, 
naujo darbo dar pradžia: 
nes tai buvo išleistuvės 
kontestantų ir minios. 
Visi dirbti prižadėjo 
dėl Naujienų, dėl idėjos.

f

Nauji skaitytojai
Arba nauji nauj i en iečiai 
Užgimė ir jie nemirs. 
Jie ir kitus paragins’, 
Ir patys sakys: 
“Eikš, broli, paskaitysim
Naujienų visokių iš visur.’ 
O visi seni skaitytojai 
Susilauks naujų draugų.

las P. žadeikis, kuris buvo spe
cialiai atvykęs iš New Yorko.

Paminėjimo programas susi
dėjo iŠ beisbolo^ orkestro, dai
nų, kalbų, šokių ir baPkieto. 
Beisbolą lošė šio miesto Lietu
vių Piliečių Kliubo jauktas su 
tokio pat kliubo jauktu iš Bos
tono. Vietiniai laimėjo. Pas
kui buvo šokiai. Geriausi šokė
jai gavo dovanas.

Vakarop atvyko majoras ža
deikis. Ji pasitiko paminėji
mo rengimo komisijos pirminih- 
kas, Dr. Puskunigis,, ir kiti ko
misijos nariai. Prasidėjo kal
bos. Meras O’IIara pasveikino 
lietuvius ir pabrėžė tą faktą, 
kad lietuviai nemažai prisidėjo 
prie šio miesto išvystymo. 
Baigdamas savo kalbą jis pa
reiškė, kad esąs visuomet pasi
rengęs patarnauti šio miesto 
lietuviams.

Generalinis konsulas žadeikis 
daugiausia kalbėjo apie kuni
gaikšti Vytautą ir jo darbus. 
Pareiškė, kad , Vytautas daug 
pasidarbavo prie sukūrimo ga
lingos Lietuvos. - Kiti kalbėto
jai buvo adv. Ig. Barkus ir Dr. 
Seymour. Tarp kalbų dainavo 
“Aušrelės” ir “Gabijos” chorai 
po vadovyste Dervalio. Abu 
chorai buvo atvykę iš Bostono.

Vakare buvo surengtas ban
kietas pagerbimui generalio 
konsulo žadeikio. Dr. Pusku
nigis ėjo tostmasterio parei
gas’. Konsulas vėl buvo vy
riausiu kalbėtoju. Ir šį kartą 
jis daugiausia kalbėjo apie ku-

nigaikštį Vytautų. Kiti kalbė
tojai buvo adv. Barkus, Dr. 
Seymour, kun. P>. F. Kubilius 
ir Petras Dėdynas. Dėdynas 
palietė šio miesto lietuvius. Jis 
pabrėžė tų faktų, kad Worces- 
teryj yra' 52 lietuvių organiza-

ei jos, kurioms priklauso apie 
8,000 žmonių.

Bankietas* praėjo gana paki
lusiu upu. Prie paminėjimo 
sukaktuvių surengimo prisidė. 
jo astuonios lietuvių organiza
cijos.- P.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

S. L. Fabian & Co

Tel. Virginia 0117

Tel. Yards 6894

4559 So. Paulina St.
Tel. Yards 0145

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

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

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos, kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

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

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

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099

Perkam, parduodam ir mainom 
mus, farinaa ir lotus. Greitas ir 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. įLafayettc 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. VVestern Avė.

Tel. Prospect 21Q2

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

3514-16 Rooeevelt Rd 
arti St. Louii Avė 

CHICAGO ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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, ar gaišti darbo 
lūiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos. ,

PASITARIMAI IR EŲZAMINACIJA 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 Damen Avenue, Chicago, III.

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasterį ir kalkes dėl 

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

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th Street & Western Avė

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

WISSIG
Pasauliniame kare \

Seno Krajaus

i
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Iš SODŽIAUS Į MIESTĄ

Tos skaidinės, kurios jau buvo paskelbtos spaudo
je iš neseniai pasibaigusio cenzo (gyventojų surašinėji
mo), rodo, kad sodžiaus gyventojų skaičius vis eina ma
žyn, o miestų gyventojų — didyn.

Tam yra psichologinių ir ekonominių priežasčių. 
Miestas teikia žmogui daugiaus patogumų ir pramogų, 
negu sodžius, todėl į miestus traukia ypatingai jaunuo
menė, kuri ieško smagesnio, įvairesnio ir linksmesnio 
gyvenimo. Bet sodžių apleidžia žmonės da ir dėl to, kad, 
vartojant žemės ūkio mašinas, šiandie mažesnis skai
čius darbininkų gali atlikti darbų farmose.

Farmerių vaikai keliauja į miestų ieškoti uždarbio. 
Tai didina miestuose nedarbu. Nuo to kenčia miestų 
darbininkai.

Kuomet ekonominis gyvenimas nėra reguliuojamas, 
tai kiekvienas progreso žinksnis neša vargų ur kentėji
mu daugeliui žmonių.

FORDAS PRIEŠ MUITUS

Henry Ford, kaip ir daugelis kitų automobilių fab
rikantų, protestuoja prieš muitų bilių, kuris yra baigia
mas svarstyti Jungtinių Valstijų kongrese.'

Nesunku suprasti, kode! muitų klausime automo
bilių fabrikantai skiriasi nuo kitų Amerikos pramoni
ninkų. Automobilių tiek pagaminama Amerikoje, kad 
šios šalies žmonės neįstengia juos išpirkti; tenka eks
portuoti juos į kitas šalis. Bet kuomet Amerika kelia 
muitus prekėms, įgabenamoms iš kitų šalių, tai ir tos 
šalys kelia muitus Amerikos prekėms ir tuo budu už
kerta kelių Amerikos automobilių eksportui.

Amerikos muitai, be to, duoda galimumo šios šalies 
fabrikantams imti aukštesnes prekes už tuos daiktus, 
kurie yra vartojami automobilių gamyboje, t. y. už 
plieną, medį, anglį, gumų ir t. t. Tai didina automobi
lių gaminimo išlaidas.

Bet kongreso politikų dabar diktuoja ne automo
bilių fabrikantai, o tie pramonininkai, kurie stoja už 
protekcinius muitus. Todėl, veikiausia, nežiūrint Fordo 
protesto, muitų bilius praeis ir bus pasirašytas prezi
dento.

KOVA DEL MUITŲ ŠVEDIJOJE

Ne tik Amerikoje, bet ir daugelyje kitų šalių, šian
die eina aštrios kovos parlamentuose dėl muitų. Kur 
tik atžagareiviškos partijos paima į rankas valdžių, te
nai jos stengiasi aptverti savo šalį aukšta muitų siena.

Neseniai matėme, kaip Vokietijos katalikų Centras 
kartu su nacionalistų partija pravedė reichstage muitų 
pakėlimų žemės ūkio produktams. Dabar tokį pat žinks- 
nį bandė daryt ir Švedijos konservatoriai.

Per dvejetų pastarųjų metų konservatoriai su Ar- 
vidu Lindmanu priešakyje buvo Švedijos valdžioje, ne
žiūrint to, kad,pažangiosios partijos tenai turi daugu
mų parlamente. Mat, iš pažangiųjų Švedijos partijų 
stipriausi yra socialdemokratai; bet liberalai su ūkinin
kų atstovais nenorėjo socialdemokratų remti, ir tuo 
budu valdžia pateko į konservatorių rankas.

Konservatorių valdžia pasiūlė pakelti muitus kvie
čiams, kad nuo užsienių kompeticijos butų apginti Šve
dijos dvarininkai. Tečiaus abu parlamento butai šitų 
valdžios pasiūlymų atmetė, ir ji turėjo rezigntfoti.

Taigi ant muitų klausimo Švedijos atžagareiviai 
suklupo. Dabar tenai gal susidarys pažangesnė valdžia.

• ■>—a—

Apžvalga
“GABIŲJŲ KAIMO VAIKŲ

SELEKCIJA” .

Mokytojas A. Valaitis, Vil
niuje, išleido nedidelėje brošiu- 
raitėje saVo paskaitą apie “ga
biųjų kaimo vaikų selekciją”. 
Jisai mano, kad mokytojai tu
rėtų atrinkti gabiuosius vaikus 
liaudies mokyklose ir tiems vai
kams turėtų būt teikiama pa
šalpa, jeigu jie yra' neturtingi,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .... .........   $8.00
Pusei metu .................... S.___ 4.00
Trims mėnesiams -------------  2.00
Dviem mėnesiam ...................... 1.50
Vienam mėnesiui . ........................ 75

Chicago j per išvežioto jusi
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei _________ ________ 18c
Mėnesiui-----------------------------76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

wood Broun, kūr| buvo pavilio
jęs Wilsono liberalizmas. “Aš 
stoju į Socialistų Partiją”, sa
ko Broun, “dėl to, kad su tos 
rųšies liberalizmu daugiaus ne
benoriu turėt nieko bendro.”

ATSIKERTA “LAISVIE- 
ČIAMS”

Metanu -----  $7.00
Pusei metų -------  8.60
Trims mėnesiams _ ..........  1.75
Dviems mėnesiams ...................  1.25
Vienam mėnesiui -.........  .75

Rubsiuvių Amalgameitų uni
jos organas “Darbas” atsako 
Brooklyno “Laisvei”, kuri savo 
špaltose neseniai apšmeižė ši
tą uniją, parašydama apie ją 
taip:

“Senu papratimu, tūli žmo
nės vis dar laiko Amalgamei
tų Kriaučių Uniją šiek tiek 
‘pažangia’ organizacija. Tik
rumoje gi nieko panašaus 
nėra. Amalgameitų vyriau
sias vadas Hillmanas su visa 
savo mašina nieku nebesis
kiria nuo Wollo ir kitų par- 
davikų, valdančių Amerikos 
Darbo Federaciją.” 
Į tai “Darbas” atsako:

“Tai yra niekšiškas ap
šmeižimas Amalgameitų uni
jos. Jau neinant į smulkme
nas, vien tik prisimenant 
pastaraisiais metais vestus 
ir vedamus streikus, be per- 
stojimo organizacinius vajus 
įvairiuose pramones centruo
se Jungtinėse Valstijose ir 
Canadoj, kiekvienam, kuris 
bent kiek seka darbininkų 
judėjimą, aišku kaip diena 
koki skirtumai tarpe tų dvie
jų organizacijų. Kur Ameri
kos Darbo Federacija vedė 
bei veda streikus ir užkaria
vo naujus industrinius plo
tus?”

Toliaus “Darbas” atremia ir 
tą Brooklyno komunistų orga
no argumentą, kad rubsiuviai 
turį organizuotis’ Amalgameitų 
unijoje į “kairįjį sparną” ir 
paskui pereiti iš Amalgameitų 
unijos “į kovojančią Industri
nę Adatos Darbų Uniją”, vei
kiančią sulig “revoliucinės” 
(komunistinės) Darbo Unijų 
Vienybės Lygos programų. 
Rubsiuvių laikraštis delei to pa
stebi :

“O, tai taip. Ten jus no
rite nuvesti kriaučius ? Ge- , t 
rai!

“Bet pirmiau, negu mes 
ten eisime, norėtume žinoti, 
kas ten yra ir ką siūlomoji 
Industrinė Adatos Darbų U- 
nlja turi? Paga'liaus, kas ji 
per viena ir kas jai vadovau
ja? Gerbiamieji, paaiškinki
te!

“Mes manome, kad ‘Daily 
Worker’ arčiau stovi prie tos 
mums siūlomos unijos’, negu 
‘Laisvė’, ir neseniai skaitė
me ‘Daily Workery’ (gegu
žės 17 d.), kad Industrinę 
Adatos Darbų Uniją, valdo 
razbaininkai, gengsteriai ir 
visokį padaužos. O jos vadai. 
Zimmerman ir kiti, broliau- 
jasi su fabrikantais ir daro 
didžiausius kompromisus. Ar 
tai tokią uniją jus siūlote 
kriaučiams? Well, pasilaiky
kite ją sau, o į mus reikalus 
nosies nekiškite.”

Geras' atsakymas.
Galų gale rubsiuvių unijos 

laikraštis pradėjo ginti savo 
organizaciją nuo begėdiškų 
“Laisvės” šmeižtų ir puolimų. 
Pirmiau, kol Pruseika redaga
vo “Darbą”, tai šis laikraštis 
lie tik nesistengdavo atremti 
komunistų atakas, bet dar agi
tuodavo savo špaltose 'už tuos 
p’ačius komunistus, ’ kurie uniją 
šmeižia. Mat, Pruseika dirbo 
kartu ir “Laisvei”, ir “Darbui”, 
imdamas pinigus iš komunistų, 
kurie dergia Amalga'meitų uni
ją, ir iš unijos. Jeigu tas veid
mainis ir dabar redaguotų 
“Darbą”, tai unijos organas bu
tų nū žodžio neatsakęs j “Lais
vės” kurstymus prieš Amalga- 
meilus.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ........................   4.00
Trims mėnesiams .—............... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

eiti aukštesnius mokslus. Jo 
nuomone, turėtų būt dar suda
rytas fondas, kad tie vaikai.

I

baigę mokslus’, gautų po keletą 
tūkstančių auksinų “pradėti gy
venimą”.

6,000 NAUJŲ NARIŲ SOCIA
LISTŲ PARTIJOJE

New Yorko miesto Socialistų 
Partijos sekretorius, M. Levvis, 
paskelbė, kad per metus laiko 
Amerikos Socialistų Partija ga
vo 6,000 naujų narių.

Tarp kitų. į partiją sugrįžo 
ir garbusis publicistas lley-

..............................................

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verto Emils Skujenieka

RADIJUS
Kas galima padaryti sii “raga- 

niško metalo” pagalba. —Ra
dijaus spinduliai. — Urano 
švinas.—Kasyklos. — žemės 
amžius. —Radi jaus pavojin
gumas. —Radijus ir kai ku
rios ligos. —Netikras radijus.

Paskutiniais keliais metais 
daugeliui teko girdėti apie ra
dijų (radiumą). Tas’ nepapras
tas metalas suįdomino ne tik 
mokslininkus, bet ir šiaip eili
nius žmones.

Metalas radijus, rašo vienas 
laikraštis, yra toks mokslo at
radimas, kuris visus gamtos ir 
net medicinos mokslus pakrei
pė visai į kitą kelią. Nors šį 
metalą žinome vps 30 metų, bet 
vis dėlto dėka šio metalo daug 
kas išrasta ir, kas svarbiausia, 
kad nuo to laiko pradeda pa
aiškėti visokių stebuklų ir mo
kslo paslaptys. Kartais tuo me
talų galima padaryti nepapras
tų dalykų, sakysime, žmogų 
staiga susarginti, net jo kūne 
žaizdas atverti arba neišgydo
mas ligas, kaip vėžį, išgydyti. 
Dėl tos priežasties ne, vienas šį 
metalą vadina “velnio ar raga
nišku metalu.”

Reikia pasakyti, kad šio me
talo žemeji labai mažai užtinka
me; taip mažai, kad visa jo kie
kis matuojamas tik gramais. 
Jei surinktume visą radijų, 
kiek jo yra rasta, tai tegauta
me 270 gramų visame pasaulyj. 
Tą visą žmonijos turtą butų 
galima sutalpinti cigarų dėžu
tėj. Bet1 už tai tas 270 gramų 
radijus kiekis kainuoja $13-, 
500,000.

To metalo atradėjo garbe 
tenka poniai Curie-Skladowska. 
kuri yra kilusi iš Lenkijos. Vis 
dėlto turime pripažinti, kad ra
di j aus atradimas buvo ilgų ir 
senų mokslininkų bandymų ir 
tyrimų išdava.

Radijus yra gana sunkus, 
švino išvaizdos ir stipriai spin
duliuojąs metalas. Jo spindu
liai nematomi. Pats to metalo 
spinduliavimas pasireiškia tuo, 
kad iš jo išsiskiria mažos da
lelytės ir skrieja erdve dideliu 
greitumu. Tos dalelytės’ nevie
nodos: jų yra dviejų rųšių. Vie
nos—tai elektrizuoti lengvų du
jų taip vadinamo t helio atomai 
ir kitos—tai mažos elektros da
lelytės, kurios yra žinomos kai
po elektronai, šių paskutinių
jų greitis daug didesnis už 
pirmųjų dalelyčių greitį. Vė
liau buvo atrasta, kack radijus 
leidžia dar trečios’ rųfeies spin
dulius. Šie jau nėra medžia
gos dalelytės, bet sukeltos ete
rio bangos. i

Kadangi radijus išleidžia me
džiagos dalelytes, tai reikia 
laukti, kad jo amžius turi pasi
baigti. Ir iš tikrųjų: vėliau 
patirta, kad radijus maždaug 
per 2000 metų virsta kitu me
talu, kurio spinduliavimas jau 
dvigubai mažesnis. Dar toliau 
spinduliuojant per keletą mi- 
lionų metų gaunasi švinas, taip 
vadinamas urano švinas. Ne
reikia manyti, kad paprasta švi
nas yra kilęs iš radijaus. Ne: 
šioji švino rųšis gali nieko ben
dra neturėti su švinu.

Patyrus, kad iš radijaus pa
lengva gaunasi kiti metalai, 
mokslas’ daug, ką sužinojo. Pir
miausia atsirado galimybė ap
skaičiuoti žemės ir net žvai
gždžių amžius. Ir pasirodo, 
kad šitie dangaus kūnų am
žiaus apskaičiavimai, remiantis 
medžiagų spinduliavimu, yra 
tiksliausi iš visų kitų apskai
čiavimų.

Pirmosios radijaus kasyklos 
buvo Bohemijoj, Joachino slė
nyj. Nors ten tų kasyklų dar
bininkų skaičius mažėja’, bet 
vis dėlto dar ir šiandien ten 
dirba apie 1000 darbininkų. 
Darbas eina didelėj gilumoj, 
kas apsunkina pačius darbinin

kus. Darbas gana sunkus ir 
pusėtinai pavojingas sveikatai 
ne tiek dėl tų kasyklų gilumo, 
kiek dėl ten randamų medžia
gų spinduliavimo. Mat, tie 
spinduliai dažniausia ardomai 
veikia žmogaus organizmą. Viso 
to sunkaus darbo vaisius labai 
mažas: per metus 1000 darbi
ninkų tepagamina vos* vieną 
gramą radijaus.

Ne taip jau seniai buvo at
rasta gana turtingos radijų ka
syklos Belgijoj Kongo srityse 
Afrikoj. Tam reikalui buvo 
sukurta tam tikra draugija, 
vadinama “Radio-Belge”, kuri 
ir rūpinosi ten radijaus kasyk
lų išplėtimu. Šitai draugijai 
kas metai pasiseka pagaminti 
30 gramų radijaus, kas jau 
skaitoma gana daug. Kurį lai
ką dar veikė viena radijaus iš
dirbinio draugija Amerikoj. Ji 
medžiagas, turinčias radijaus 
priemaišų, imdavo iš Kolorados. 
Bet išsiplėtus radijaus gamy
bai Afrikoje, pasirodė, kad 
Amerikoj radijaus išdirbimas 
neapsimoka ir dabar toji ame
rikiečių draugija nebeveikia. 
Todėl dabar radijaus gamyboj 

, I 
viešpatauja Belgija. Dar maži 
radijaus kiekiai randama Tur
kestane. Iš viso pasaulyj vei
kia maždaug 3—4 radijaus iš- 
dirbimo bendrovės. Viena to
kia draugija “Radiogen” veikia 
Vokietijoj.

Aukštos' radijaus vertės prie- 
’žastiės reikia ieškoti ne tiek 
tame, kad jo pasaulyj labai ma
žai tėra, bet tame, kad jo spin
duliai turi didelės reikšmės me
dicinoj ir bendrai visuose gam
tos moksluose. Daugelis neiš
gydomų ' ligų radijaus spindu
liais pagydomos'. Ligos, turin
čios panašumo į vėžį, dažniau
sia radijaus spinduliais ir gy
domos. Bet kartu reikia atsi
minti, kad tais pačiais spindu
liais galima žmogaus organiz
mas ir suardyti. Menkas’ ne
apsižiūrėjimas su šiais spindu
liais, ir galima kūnas taip nu
sideginti, kad žaizdos amžinai 
neužgija. Tokių nusideginimų 
žaizdos taip pat turi panašumo 
į vėžio ligą ir dažniausia bai
giasi mirtimi, jei tais' spindu
liais nusiplikinimas buvo gana 
smarkus. Vienas žinomas Ber
lyno radijaus tyrinėtojas pa
reiškė žurnalistui Otto Ljnk, 
kad daugelis jo pažįstamų ra
dijaus tyrinėtojų nusiplikė ra
dijaus' spinduliais tik rankas 
ir visa šita baigėsi mirtimi. To
dėl su radiju reikia labai atsar
giai elgtis. Vamždžiai, kurie 
tam reikalui vartojami, turi 
būti taip įtaisyti, kad pro juos 
nepraeitų radijaus spinduliai. 
Galime pridurti, kad radijaus 
spinduliai per da'ugelį kūnų, 
kaip sakysim, medis, popieris, 
stiklas ir k., lengvai praeina. 
Tik storokas švino sluoksnis 
tuos spindulius sulaiko.

Radijaus tuo stebuklingas, 
kad jis kartais gali žmogų pa
gydyti. o kartais jam atveria 
žaizdas ir tuo budu padaro ste
buklą. Bendrai gydytis tų 
spindulių pagalba labai bran
giai kainuoja. Sakysime, Vo
kietijoj tais spinduliais ‘apšvie
timas pas pavienius gydytojus 
kainuoja nuo 12 iki 20 dolerių. 
Francijoj ir Švedijoj radiju gy
dymo įstaigos yra centralizuo
tus—sujungtos į vieną vietą. 
Tokioj Švedijoj galime užtikti 
visur plakatų, kur skelbiama: 
“Vėžys išgydomas. Važiuok į 
Stokholmą”. Mat, ten yra cent
ras, kur gydomai vėžys pagalba 
radijaus spindulių.

Be radijaus yra dar ir dau
giau spinduliuojančių medžia
gų. Todėl tuojau p* didžiojo 
karo buvo pradėta pardavinėti 
netikras radijus vietoj tikro ir 
iš- to ne vienas pralobo. 1

(Tąsa)
Na, aišku, Tamsta juo nega

lėtum būti!.. Ar Tamsta susi
voki -tautinės kultūros tvirčiau
siuose pamatuose? Ar Tamsta 
bent nujauti, kad mes tarime 
pasidaryti fiziniai tvirtais, kad 
mes galėtum atremti ir sumušti 
visus savo priešus? Kad dabar
tinės tautinės kultūros pirmoji 
užduotis — išauklėti dvasiniai 
ir fiziniai tvirtą tautą? Ar 
Tamsta supranti, kas tai yra 
sportas?’ Kas yra futbolas ir 
boksas? Ir Dainingas’, ir star
tas. šokimas į tolį, dailusis šuo
lis, šokimas į aukštį, šokimas į 
aukštį su kartimi, trišokis? A? 
Ar Tamsta, gerasis pone, tai 
supranti?”

Neikė sustenėjo.
“Nieko... Visai nieko...”
“Aha!.. Ir vistfk Tamsta no

rėjai įsiskverbti mano vieton? 
Kuris gi dabar tikrasai Chles- 
takovas ir uzurpatorius? Argi 
aš, netikrasis Robertas Neikė, 
nesu dešimteriopai tikresnis už 
Tamstą, tikrąjį?”

Ponas' Tombergas vėl atsiver
tė į atlošą. Kairė ranka dviem 
pirštais iškėlė naują cigarą. De
šinė tuo tarpu elegantiškai pa
kėlė degtukų dėžutę sidabrinia
me futliare. Pro pilką, durnų de
besį ponas Tombergas šaltai, su 
panieka, beveik su pašaipa pa
žvelgė į Neikę. Tad atsikreipė 
vėl Roberto link ir jo veide su
spindėjo tikras džiaugsmas ir 
susižavėjimas.

Robertas’ matė ik įvertino 
viską. Mama sėdėjo dar be su
pratimo, nedrąsi ir giliai abe
jojanti. Jos lupos drebėjo. Pirš
tai nervingai gniaužė nėriniais 
apsiūtąją nosinaitę.

Robertas pakeitė tragedijos 
didvyrio pozą. Giliai džentel
menišku nusileidimu nusilenkė 
prieš mamą ir sudėjo rankas 
ant kelių. Balsas' pasidarė ty
lesniu, duslesniu — kartais jis 
suvirpėjo nuo gilaus moralinio 
pasipiktinimo.

“Tamstai nestigo akiplėšišku
mo tvirtinti, kad esąs sukvai
linęs ponią Tomberg... Atsipra
šau, ponia, aš nenoriu tąsi bjau
rias kalbas kartoti. Bet Tamsta 
pati matai, kad nuo tokių žmo
nių galima atsiginti tik jų pa
čių ginklais. Iš ko Tamsta 
sprendi, kad aš čia esu įsilau
žęs ir bandęs sukvailinti ką 
nors? Aš Tamstai pasakysiu — 
pats iš sav^s! Taip, taip — 
pats iš savęs! Tokiais tikslais 
Tamsta savo laiku bandei čion 
įsilaužti ir prisimeilinti. Aš ne
abejoju, kad Tamstai tai butų 
pavykę. Aš aukštai vertinu po
nios Tomberg šviesų supratimą 
ir gyvenimo gudrybę. Bet ji 
turi perdaug griežtą moralinę 
kultūrą ir giliai dorovinį būdą. 
Jai j tegalėjo ateiti į galvą, kad 
kas galėtų artintis prie jos to
kiais slaptais žemiškais sumeti
mais... Leisk man, leisk man, 
pone. Nelke! Kai aš busiu bai
gęs', Tamsta man galėsi oponuo
ti.

Tiktai vieną, pone Nelke. Bet 
tad ttampai ir aiškiai, be jokių 
išsikalbinėjimų ir sofizmų! At
sakyk man: ar Tamsta pripa
žįsti registracijos skyrius?”

“Taip... Kodėl ne? Bet------ ”
“Palauk Tamsta su savo bet!. 

Tamsta girdėjai, gerbiamoji po
nia Tomberg?.. Toliau. Bet baž
nytines jungtuves, kunigo pa
šventintas ir palaimintas jung
tuves Tamsta pripažįsti?”

Vargšas Neikė negavo nei at
sikvėpti. Lyg pagalbos ieškoda
mas, jis žvalgėsi savo pakvai- 
šusiomis akimis tai į kairę, tai 
į dešinę.

“Ne — tai ne... Tai dabar
butų absurdas-------”

“Ar Tamsta girdi, gerbiamo
ji! Jam absurdas vi
sas senasis, dorasai, moral iška
sai, kas išgyvenęs per šimtme
čius. šiam žmogui jau niekas 

nebešventa. Tiktai tas. kas 
nauja, kas išardo visus pama
tus, kas turi socialistinį bei ko
munistinį antspalvį. Registra
cijos skyriai. Civilinės jungtu
vės. Ant kontrakto. Laisvoji 
meilė... Mėnesiui, dviem — me
tams! Po to žmona gali grįžti 
prie tėvų. Aš gausiu kitą. Aš 
gausiu jaunesnę ir turtingesnę. 
Kodėl gi ne? Aš esu socialistas. 
Aš galiu dešimčia žmonų iš 
karto!”

Ponios Tomberg visuomet 
pilkšvoji veido oda buvo pavir
tusi į tamsiai ružavą. Ji urnai 
atsigręžė į Neikę. Atrodė — 
tuojaus šoks su nagais jam į 
akis... Bet vis dėlto susivaldė. 
Nusigręžė nuo to... ten... ir 
širdingai pažvelgė į žentą. Su
sivaldė visai. Sugniaužytąją no
sinaitę įkišo metalinio tinkliuko 
ridikiulin.

“Dėkui Dievui, mes dar ne 
socialistai. Mes turime padorią 
šeimą. Aš jau tuojaus pastebė
jau to... ten... pono... sumeti
mus. Ilgai jis musų, durų nebū
tų varstęs. Fridą, negniaužyk 
užlaidų!” •

Su gilia pagarba Robertas 
palenkė galvą prieš šią absoliu- 
tąją dorybę ir nesujudinamuo
sius principus. Plaukų kuokštą 
dar labiau nusviro ant dešinio
sios akies. Viršutinių marški
nių krūtinė išsilenkė dar labiau. 
Lygiai nuskustąsis smarkras 
atsigulė ant minkštojo šilkinio 
kaklaraiščio. Mamos akys, su- 
švisdamos džiaugsmu, lyg atsi- 
prašinėdamos, lyg glostydama 
nuslydo žento liemeniu. Nesu
sipratimas buvo likviduotas. 
Ponia Tomberg dabar žinojo 
aiškiau, nei kuomet nors, kokį 
aukštai vertinamą narį jų šei
ma įgijusi žento asmenyje. Bet 
dar jau nebuvo ramybės ir 
tvarkos. Toji ten prie lango 
dar sėdėjo nusigręžusi, pasipu
tusi, kandžiodama lupas ir ko
vodama su ašaromis.

“Bet Fridą! Neapversk gi 
tos' palmės!”

Lėtu. gestu Robertas . ją nu
ramino. Be pykčio ir neapykan
tos! Argi jis buvo reikalingas 
gynėjo ir padėjėjo? Argi jis 
pats nebuvo pakankamai tvir
tu? Argi teisybė nebuvo jo 
pusėje?

Lyg atleisdamas, lyg prisige
rindamas, bet taipgi lyg leng
vai ironizuodamas ir subarda
mas, jis nusilenkė žmonos nu
garai. Bet tada į Neikę nusi
kreipė jo nepermaldaujamas 
žvilgsnis.

“Dar porą žodžių, mielas po
ne... Bankieluose ir iškilmin
guose pietųse, Tamsta sakei. 
Taip, aš einu! Taipgi užsienio 
svečius sutikti. Ar Tamsta ži
nai, kaip reikalinga sulaukti 
užsienio svečiai? Kaip juos pa
sitinka, išleidžia? Kaip iškil
minguose pietuose pasodina ir 
užima? Kaip sako prakalbas ir 
užmezgia draugingus santy
kius? Ar Tamsta kuomet nors 
ten esi dalyvavęs ir žinai, kaip 
tai daroma? Ar Tamsta turi 
bent šiokį-tokį supratimą apie 
kokį nors ceremonialą?”

Neikė buvo galutinai per
blokštas ir sumišęs. Atvykęs 
lyg teisėjas — dabar pats tar
domas ir teisiamas. Mokinys 
prieš griežtą egzaminatorių. 
Pats vos suvokė, ką lupos ple
pėjo.

“Ne... ’aš neturiu... jokio...”
“Be abejo! Be abejo!.. Ir 

taipgi be abejo Tamsta iš 
principo nepripažįsti jokių už
sienio svečių sutiktuvių, rau
tų, bankietų, balių ir kitokių 
ceremonialų. Tai yra naujas 
įrodymas, kiek toli Tamsta esi 
•atsilikęs nuo šios gadynės.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No, 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepamirškite 
kad ateinantį ketvergę, 5 d. bir
želio (June), nuo 8:15 iki 8:45 
vai. vakare, artistas Juozas Ba
bravičius vėl dainuos iš Radio 
Stoties \V(T'U pakviestas

Universal State Bankos 
3252 So. Halsted St.

«-----------------

Sharkey siunčia svei
kinimus chicagie- 

čiams
P-nas A. <S. Valūnas, dirbąs 

l’niversal State banke, gavo iš 
garsiojo lietuvio 'kumštininko, 
Jack Sharkey, porą jo didelių 
paveikslų su paties Šarkio pa
rašu “Best \vishes to A. S. Va- 
lonis—Jack Sharkey’’.

Artimoj ateityje, kaip žino
ma, įvyks kumštynės tarp Šar
kio ir šmellingo už pasaulinio 
čempiono titulą. Jos yra ren-

NAUJIENOS, Chicago, UI

Sherman Tex. — Govėda degina pavieto teismo trobesį, tuo pačiu laiku ji sudegino negrą George Hughes, kuris buvo su-
imtas už ūžpuolimą: baltveidės moters

Ekspresinė Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažihoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariaią kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musų

Hamburg.American Line
177 N. Michigan Avenue <• <• Chicago

ii.i.i.—

Taupimo Sąskaita
Suteikia gatavus pinigus kada jie būna rei
kalingiausi ir leidžia jums pasinaudoti atsi

randančiomis progomis.
Mes mokame 3% ant taupimų ir 

4% ant Laiko Certifikatu.

giamos Nevv Yorkc birželio 12
dieną, Madison Square Garden

eigą, be abejonės, 
radio Lūs išnešio- 
Amerika.

laiku Šarkis treiniruo-

trobesyje.
Apie jų 

žinios per 
tos po visą 

Šiuo
jasi Orangeberge, N. Y. Iš čia 
Šarkis ir siaivo paveikslus at
siuntė p. Valūnui. Vieną tų pa
veikslų pasiėmė p. Stankūnas 
(fotografas). Jis padhrys gra
žias Šarkio paveikslo kopijas. 
Ir tes kopijas galės įsigyti iš 
|). Stafikuno kas tik norės.

Rep.

niuoju laiku jisai dainuoja p. 
Pociaus vadovaujamame Dainos 
chore. P-lė Feravičiutė taipjau 
yra to choro dainininke.

Taip jaunųjų tėvai, kaip pa- 
;i jaunoji pora turi daug pa
žįstamų, ir tenka manyti, kiad 
šiiubo pažiūrėti ir priėmimui 
susirinks daug žmonių.

Report.

laiko žmones nuo pikniko. Bet ir jos reikalus, 
greičiau, kad juos įbaugina 
nuolatinis, nepaliaujamas rin
kimas aukų visuose komunis
tų parengimuose.

Bričportietis.

Klaidos pataisymas

Šaunios vestuvės
P-lės Feravičiutės ir p. Prano 

Skaniarako vestuvės bus šeš
tadienį, birželio 7 d.

Ateinantį šeštadienį, birželio 
7 dieną, 5 valandą vakare, Auš
ros Vartų (bažnyčioje (West

lei Antoinelle Phyllis Fcravi- 
čiutei ir p. Pranui Skamara- 
kui.

Jaunųjų poros priėmimas bus 
jaunosios tėvų namuose, adre
su 2314 South Oakley Avenue,

P-

P-lė Feravičiutė ir p. Ska- 
marakas plačiai žinomi Chica
gos lietuviams. Seniau p. Ska- 
marakas yra, dainavęs keletą 
metų Birulės chore; paskuti-

VIENAS RECEPTAS 
IŠGARSINO ŠEIMI- 

NINJ DAKTARĄ

Retai kada vienas kokis at
liktas darbas buvo didesnės 
n ūdos žmonijai, kaip Dr. ('.ald- 
well 1855 m., kada jis parašė 
receptą, kuris jį padarė garsiu 
visuose pasaulio kampuose.

Nuolatos ir nuolatos Dr. 
Caldvvell rašė receptą, kai jis 
rado vyrus, moteris ir vaikus 
kenčiančius nuo tų paprastų 
konstipacijos simptomų, kaip 
padengtas liežuvis, dvokiąs kva
pas, galvos skaudėjimas, gasas. 
vertimas vempti, aitrumas, sto
ka energijos ar apetito ir pa
našus dalykai.

Reikalavimas šio recepto taip 
sparčiai augo, delei jo malo
naus, greito pašalinimo konsth 
pacijbs simptomų, kad Dr. 
Caldvvell 1888 m. buvo privers-] 
tas pri 
Šiandie, 
Pepsin, 
mas, yra
bile kurioje aptiekoje.

engti jį vartojimui. 
Dr. Caldvvell’s Syrup 
kaip jis yra vadina- 

visuomet prirengtas

Kas rado - praneš
kite

Penkiadienį, gegužės 30 die
ną, buvo kapinių puošimo die
na. Į lietuvių tautiškas kapines 
suvažiavo minios svieto.

Po laipvaikšciojimo kapinėse, 
buvo piknikas Justicc parke. 
Ir šičia p. Oną švagždienę iš
liko nelaimė: ji pametė auk
sinį laikrodėlį Elgin išdirbys- 
tės.

Laikrodėlis ant rankos ne
šiojamas, lenciūgėliu palaiko
mas.

Kais radote, malonėkite atsi
šaukti. Savinink&Zduos gražią 
dovaną už sugrąžinimą laikro
dėlio.

Praneškite apie radinį savi
ninkei p. Onai švagždienei, 
5823 So. Troy slreet. N.

Korespondencijoj “Naujienų 
kontestantų ir darbininkų va
karėlis” įsiskverbė klaida. Bu
vo pasakyta, k aid vakarėlyje 
dalyvavo apie šimtas svečių, o 
turėjo būti pasakyta: — apie 
porą

nes ji yra šir- 
įdis visos kolonijos, gyvybė”...

Ak tis^ doleris, doleris! .lis 
mus veja, jis mus plaka. Jis 
murfis ir užmigti neleidžia. 
“Doleris, doleris—sukasi, bru
kąs no tik kišenėj, bet ir gat
vėje”, skamba daina... O kai 
dĮel pasakymo, ksd parapija 
esanti visos kolonijos širdis, tai 
pilnai sutinku. Nes kiekvienai 
motinai josf kūdikis yra gra
žiausias, nors jis butų ir be 
nosies.

nebežino nieko kilo pasakyti, 
tik kartoja:, “duokite, dudkite” 
ir “duokite”!

Cicerietis. vJi

The F irst National Bank
Zeigler, Illinois

A LIQUID BANK
Dėdė Šamas depozituoja pas mus

...... ........ . .. ..... --j
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The English Column

The Golden Stars

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį lietuvių 

radio valandos programas bu
vo geras ir turtingas. Progra
mas susidėjo iš rinktinos mu
zikos reprodukcijos, vargonų ir 
dainininkų solo: p-lės Violet 
Jaselioiiiutės, soprano, kuri vi
sados gražiai ir jausmingai dai
nuoja, ir šį sykį .gerai išpildė 
dvi dainas. Svetys dainininkas, 
latvys, |>. L. Brunvaldas, kaipo 
profesionalis artistas, savo ga
lingu baritonu gerai sudaina
vo “Lietuva brangi” — 
viską i, pralogą iš operos 
glii-ici — italioniškai ir 
Schuberto dainą

lietu- 
“Pa- 

vieną 
vokiškai,

va rgoiiais 
išpildė keletą liaudies melodijų. 

Šiuos programos duoda Jos. 
F. Budriko muzikos krautuvė,

madienį, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, iš stoties WCFL, ir taip
gi ketverge vakarais iš stoties 
WHFC, nuo 7 iki 8 vai. Ir tie 
programai žadoma duoti per 
visą vasarą. SS.

Nepavyko
Praėjusį sekmadienį, birželio 

1 dieną, komunistai turėjo an
trą Iš eiles pikniką (šiemet.

Pirmajam jų piknikui pasi
taikė šalta diena, žmonių su
sirinko vos keletas desėtkų. Jis 
nepavyko.

Praėjusį sekmadienį diena bu
vo graži. Vienok ir tą dieną 
suvažiavo piknikai! lik kokia 
pora šimtų žmonių.

Gal būt šiemet nedarbas su-

šimtų svečių.
“Naujienų” draugas.

Cicero
Sakoma: geriau Vėliam, negu 

niekad. Taigi ir aš paduosiu 
žemiau telpančius “išminties” 
žiedus, nors ir kiek suvėlavu
sius. šitie žiedai išimti iš la
pelio “'Pranešėjas” (gegužės 25 
d. laidos), kurio redaktorius 
yra musų gerbiamas kuii. Vai
čiūnas. •

“Apie šimtas paauga Kata
liku šios kolonijos skaitlius, tai 
vaikeliai kurie moka atskirti 
gera nuo blogo, kurie trokšta 
būti gerais Dievui ir Tėvynei.”

Well, vvell, kunige — ar nesi

kai, kad visoj kolonijoj p2r 
auga lik apie šimtas vaikų, ku
rie moka atskirti gerą nuo blo
go. Kunige buk mielaširdfinges- 
nis - nekaltink šimtų kitų 
vaikučių, kurie nėra nė trupu
tį prastesni už tamstos parink
tą šimtą.

Ir dar viena pastaba. Ar ži
nai, kunige, kad daug-daug ir 
suaugusių yra lokių, kurie ne
pajėgia (atskirti blogų nuo ge
ro. Ar žinai, kunige, kad ir 
tamsta pats kai kada nepajė
gi atskirtiJblogo nuo gero? štai 
pavyzdis: pasiakyk, kunige, ar 
gatvėkarių ir elevatorių sutar
tis, kurią neseniai priėmė mie
sto taryba, yra cbicagiečiarrts 
gera, ar bloga? Bečiju, kiad ne
žinai ir kad yra daug kitokių 
dalykų, apie kuriuos negalėtu
mei pasakyti ar jie geri, ar 
blogi.

O tamstai sakai, kad paau
go šimtas vaikų Cicero koloni
joj, kurie jau moka atskirti 
gerą nuo blogo. Toks pasaky
mas yra nonsensas. Visi vai
kai moka atskirti gerą nuo blo
go bet lik tokiose ribose, 
kokiose leidžia jiems jų am
žius, jų auklėjimas, jų paty
rimai.

Ale padėkime tokius klausi
mus į šalį. Jie neišmokins m li

ne-
ku-
yra

išmokino mano patarimai
nigą lietuviškai rašyti, štai
kur kas dėkingesnė tema:

“šiandie musų Bažnyčioje
MOES1INE KOLEKTA parapi
jos reikalams...

“\'isi remkite savo parapiją

Bet atleiskite.! nukripau nuo 
temos. Todėl skaitykite toliau: 

“Duokite, o bus jums duo
ta; saika gera ir pripildinta, 
ir pakrutinta, ir kupina duos 
į priblogsli jūsų. Nes tuo sai
ku, kuriuo saikesite, bus jums 

Čia jau iš švento 
kad

The Golden Stars continue 
their vvinning streak iby snateh- 
ing- a vietory irom the South- 
town Jolly Nine oi' Englcvvood, 
by a score of 10 to 9. The Stars 
niade all their runs in the 
fourth andksixth innings pound- 
ing AžUkas and Basline for 6 
and 4 runs respectively. All the 
Boselamb'is made 
hits except| iMiller 
ting in the claan 
Domikaitis, Extin 
collected 3 hits

atsaiketa”. 
rašto paduoti žodžiai • t
n ešy k što u t ų da ve j a i.

Ir ištraukos jau reikalingos, 
ba štai kas yra:

“Nevisi Katalikai ir šios pa
rapijos žmones,tyra Dievui ati
davė k?js Dievo yra”... Supran
tate: duokit ir duokit, duokite 
ir duokite! Gal netikite, kad 
reikia duoti ir duoti, tai pasi
skaitykit žemau telpančią iš
trauką irgi iš švento rašto:

“Ir kiekvienam, kursai tavos 
prašytų, duok”.

Pasakysiu teisybę. Nors ir 
šventas'raštas liepia duoti kiek
vienam, aš betgi abejoju ar vi
suomet galima duoti. Antras 
vertus, jeigu mes ką duodame, 
tai paprastai norime ir gauti 
k a nors mainais — ar ne?

Turiu pasakyti, kad man £1- landers lašt year.
rodo, jogei kunigas Vaičunas A. Roselander.

one or more 
\vho i s bat- 
up position.
and Gildąs 
each Avhile

The South tovvnerš vvete lend- 
ing 4 to t) in the first oi’ the 
4tli inning and the Stars came 
back in their balt’ \vith 6 hits 
and 6 runš. They again went 
hito the lead collecting 3 rims 
to lead with a 7-6 score in the 
sixth, and the Stars rallied in 
their half o f the Gth with 4 
runs to go in the lead with a 
10 to 7 score.

Next Sunday the Stars vvill 
meet the Dugan Boosters who 
hold a vietoiy over the Bose-

Nuotakų Menuo Jau Vėl Atėjo!

sveikini- 
linkeji-

Ir 
mums 
inams. 
lyvauti vestuvėse, geriausia da- 
jykns koki ius galite padaryti, 
tai telefonitotit Kiekviena nuo
taka tikrai brangins pašaukimų 
telefonu nuo artimo draugo.

Taipgi šį mėnesį bus mokyk
lų baigimai... “caps and gowns”, 
raudonuojančios mergaites ir

su juo atėjo laikas
ir Kėliausiems
Jeigu jus negalite da-

raudonskruosčiai berniukai. Long 
Distance pašaukimas telefonu \ 
yra geriausias prisiminimas šio
je “dienu dienoje’’.

Kokia nebūtų proga ar reika
las, i«isii telefonas j ūsų pačių 
žodžiais nuneš pareikštus jūsų 
jausmus. Del tikrai asmeninio 
pareiškimo — telefonuokit. Long 
Distance yra Greitas, Aiškus ir 
Nebrangus.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
Bell Lines Reach Everywhere

LIETUVIAI!
AtlankykiteiSavo tPpitinfc ftfoj Vasarą ir Dalyvaukite D.. L. K. 

Vytauto 500 Meti) Mirties Sukaktuvėse
Didžiausias laivas paskirtas šiais metais plaukti iš New Yorko į

KLAIPĖDĄ
Amerikos Lietuviu Laivakorčių Agentų Asociacijos ir 

Brooklyno Lietuvių Tautininkų Kliubo
Didelė Ekskursija Tiesiog į Lietuvą

Populiariam Puikiam Motoriniam Laive
“GRIPSHOLM”

18000 tonų reg. įtalpos, 23600 tonu talpos (displacement)
Swedish American Linijos Laive

IŠPLAUKIA BIRŽELIO-JUNE 27 d., V. M.
IŠ NEW YORKO TIESIOG J KLAIPĖDĄ (Lietuvos uosta)

, (per Gothenburgą, Švedija)

Skersai Atlantika šiaurės Jura ir Balti
jos Jurą. Tam pačiam dideliam laive, be • 
persėdimo visu keliu iki Klaipėdos uosto. 
Čia keleiviai bus iškelti j krantą.
šlBIi IjlRELĖ LIETUVIŲ EKSKURSIJA 
vedama parbes vado Mažosios Lietuvos 
Tėvo MARTYNO VANGAUS. Visiems ži
nomo ir mylimo kiekvieno lietuvio, kaip 
užsitarnavusio už nenuilstomą darbavimo
si Lietuvių Tautai. Bus lydimas Lietu
vos Šatllių Sąjungos spaudos atstovo p.
J. V. Adomaičio ir švedų Amerikos Lini-

Patriarkag jos atstovo Kaune p. K. Puodžio.
MARTYNAS JANKUS

VALESNI IŠPLAUKIMAI Iš $EW YORKO: 
DROTTNINGHOLM Liepos 16, Rugp. 23, Rūgs. 20, Spalių 18 
GRIPSHOLM Rugp. 9, Rūgs. 6, Spalių 4, Lapkričio 1 
KUNGSH0LM Rugp. 16, Rug.\. 13, Spalių 11, Lapkričio 8. 

Laivakorčįi.’i Kainos iš Ne\v Yorko (ar Bostono) i Klaipėda 
Trečia Klasė į ten $107, ten ir atgal $181.

Antra Klasė (Cabin) į kiekvienų puse $152.50
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt., kreip

kitės i arčiausi lietuvį agentų arba bet kurį švedų Amerikos Linijos 
agentų ar bile kurį musų Linijos ofisą.

S W EDIS H AMERICAN LINE
Ifci North Michigan Avė., Cmicago, III.

k .. ' ........................................ i i 11

PRAKALBUS
TEMOJE:

Kaip ir kada karai pasiliaus?
Didysis Krikščionybės kūrėjas, Jėzus Kristus, pasakė: Jus 
išgirsite, kalbant apie karus ir apie karų gandus. Tauta 
sukils’ prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Mato Ev. 
24:6,7. Kaip teisingas tasai pasakymas! Kasgi negirdčjo 
ir nemato šitų dalykų? Taigi, klausimas apie galutiną ka
ro sustabdymą turėtų būti, svarbus kiekvienam protaujan
čiam žmogui. Tai kode! nepašvęsti valandą to klausimo 
ištyrimui? Nes1 ir dabar karo ūkanos gąsdina pasaulį ir 
ardo sielos ramybę. Šioje paskaitoje busi palinksmintas. 
Bus aiškiai atsakytą į klausimą apie karo pasiliovimą.

Kalbės J. R. Muzikantas iš New Yorko
KETVIRTADIENYJE

Birželio-June 5 dienų, 1930 m.
. MILDOS SVETAINĖJE,
3142 S. Halsted gatvė, Chicago, III.

Ptadžia 7:45 vai. Nesivėlinkite
Įžanga liuesą Nėra kdlektos

Rengia ir kviečia T. S. B. S.
Nedėlioj, birželio 8 d., kalbės per Vadio iš stoties W0RD, 

1480 kilocycles, 1:30 iki 3 vai. po pietų.

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”
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KONTESTUI PASIBAGUS

LAIPSNIS 4-tasLAIPSNIS 3-ėias

Rockwell4400

HELEN

testui

sniu

Platesnis kontesto apra

POVILAITIS

LAIPSNIS 2-ras

DEVEIKIS PETRAUSKASBUKŠNIS
PETRAITISURNEžIS

Chicago

SAVICKASJ. ČEPONIS
LAIPSNIS 1-mas 114 Moultrie

Richmond Pittsburgh. Pa

Turi balsuChicago

Turi balsų
JOE A.VASILIAUSKAS’ SHATTAS1.410

LUKAUSKAS JANKAUSKAS

LAIPSNIS 1-mas 1018 ChicagoDŽIAUGYS 7153 S. Morgan St.IndMichigan City Kenosha, Wis
Chicago, III,

Turi balsų
1.102

1,150 1.105

ANDREKUS

GRADUS K. SITAVIČIUS, MARCINKEVIČIUS
RAMONAUSKAS731 W. 18th St 19 Montrose Avė,

Box 108Chicago, III Toronto. Ont

CanadaA. SMIGELSKISKAZYS BRAZAS,ŽUKAUSKAS,
6733 Baylis Avė

S. K. RAKAUSKAS
V. PARENDIS,

6400 Maryland Avė Box 924
MRS. N,Chicago

GRADUS KAVALIAUSKAS

4104 Mongomery

PRANAS
F. GEISTERChicago, III

STEPONAITIS
MAKSVYTIS,1023 Gideon Ct

J. N. ZIČKUS NAUJOKAITIS,
Raciae. Wis.

Irons, Mich

hmbi

539 Coli. Avė., 
E. St. Louis, 111

Box 436, 
Canada

2 Broadway, 
Melrose Park,

Turi balsu
3,824

lio laipsniu kontestantai 
yra laimėje kiekvienas 

dovana vertės $100

Non Gradus kontestantai 
iraus dovanas sulig 

Įdirbto biznio

Turi balsų
2,544

42 Keith $t 
Lee Park, 

Wilkes-Barre,

PRANAS 
JURĖNAS 

5823 S. Troy St 
Chicago, 111. 
Turi balsu 

34,502

MRS. M. I 
KEMĖŠIS

1828 Green St, 
Rockford, III. 

Turi balsų 
3,805

1518 So. 48 Ct 
Chicero, III.

5,025 5605 S. Throop St, 
Chicago. III.
Turi balsų

3,905

1843 S. Halsted St, 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1,320

7707 IIartwell Avė, 
Dearborn, Mich.

Turi balsų
3,905

W. GRITENAS 
3241 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi balsų 

1,960

Sydnev Minės, N.S

Cleveland, Ohio.

Kenosha, Wis

JOE. RIMKUS

6029—34 th Avė

Kenosha, Wis 
Turi balsu 

1,140

2311 S. Leavitt St. 
Chicago, III, .

MISS VICTORIA 
WILLIAMS 

4656 Dover Street 
Chicago, III. 
Turi balsų

ČEKANAUS 
KAS,

JOHN 
EVANAUSKAS 

3959 Archer Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1,105

AMBRAZEVIČIA
3210 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi balsų

GEO. SUGZDINIS THOMAS 
ALEKSYNAS 

1322 Anderson PI 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi balsų 

3.804

P. J.
JUZELIŪNAS . 

3222 R St. South 
Omaha. Neb.
Turi balsų 

1.143

JOE BLO2IS

WALTER 
DOMASHEVICH 

841 Brooklyn St. 
St. Louis, Mo.

Turi balsu 
2,301

Fort Whvte. Man 
. CANADA

4337 So. Hermitage 
Avė., 

Chicago, III

PAUL MILLER 
2436 N, Marmora 

Avė., 
Chicago, III. 
Balsų turi 

1.102

CHAS. M. 
RACHAITIS.

806% E 
Washington St 
Springfield. III

P. TIŠKEVIČIUS
27 Norwood Avė., 

Brooklyn. N. Y.
Balsų turi

2,295

W. KOŠIS 
515 Hurlburt St 

Peoria. III. 
Turi balsų 

1,120
Pentwater, Mich 

Turi balsų 
1.210

8 S. Hesperia St, 
Collinsville, III.

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė. 
Kenosha, Wis.

Šio laipsnio kontestantai 
yra laimėje kiekvienas 

dovana vertės $100

Šio laipsnio kontestantai 
yra laimėje kiekvienas 

dovana vertės $25

MRS. ANNA 
BAKES 

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

1,217

17 Julės Street 
VVestville, III.

Turi balsų
3,003

MISS Z.
KONDROTAITĖ 

4521 Wrightwood 
Avė., 

Chicago. III.

šio laipsnio kontestantai 
yra laimėje kiekvienas 

dovana vertės $25

šio laipsnio kontestantai 
yra laimėje kiekvienas 

dovana vertės $250

4071 Archer Avė 
, Chicago, III.

Turi balsų
1,325

506 Ames Avė.
Hammond, Ind,

VALAVIČIUS,
3725 Fir St., 

Indiana Harbor,

Non G radus kontsetantai 
gaus dovanas sulig 

įdirbto biznio

WALTER MALUS 
4441 S. Campbell 

Avė., 
Chicago. III. 
Turi balsų 

1,210

J. KUZMICKAS 
UKTVERYS

1504 So. 48 Ct.. 
Cicero, III.

MISS
REDULIS

JOHN RUIKO
12331 Emerald 1 Av, 

Roseland. III.
Turi balsų

1,255

WASKE
West Van

šio laipsnio kontestantas 
yra laimėjęs dovana 

vertės $1,000

JOS. MITCHELL
906 Prescott St. 
Waukegan, III.

Turi, balsų 
4412

1740 Beecher St 
Detroit, Mich.

Turi balsu
5,495

ANNA 
MATULIENĖ

4848 Wegg Avė 
E. Chicago, Ind,

504 S. Binkley Av. 
West Frankfort, III 

Turi balsų 
3,946

P. Atkočiltnas 
—ATKINSON

4034 W. Madison
Chicago. III.
Turi balsų

3,824

J. MARTIN
4604 — 7th Avė

MISS ALDONA 
VAITKUS

1709 W. 15th Avė 
Gary, Indiana

A. JOKANTAS
3934 S. Rockweli St 

Chicago, III.
Turi balsų

3,812

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

Canada

šio laipsnio kontestantas 
yra laimėjęs dovana 

vertės $500

JOBr
1451

Buren
Turi balsų 

3,801

Mrs. I) 
Žukas

šymas telpa kitame “Nau 
jienuf” puslapyje.

Musu kontestantų stovis 
pasibaigus “Naujienų” kon-

- jų pasiekti laips- 
jiems prJklausomoš

Turi halsų
10,323
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CHICAGOS 
ŽINIOS

/Vėl nebegavo algy
l’gnėgesiai ir policininkai, 

kuriems pripuolė gauti algos 
vakar, algų negavo. Bet Com- 
momvealth Edison kompanija 
pasižadėjo paskolinti miestui 
$1,500,000 darbininkų algoms 
apmokėti, Be to, miestas krei
pėsi į Illinois Bell Telephone 
kompanijų prašymu paskolinti 
dar $1,800,000 iki liepos 1 die
nos, kada jau iš pajamų tak
somis algos miesto darbinin
kams galima bus mokėti.

Užsimušė penteris
Joseph Kobee (764 Oakwood 

blvd.) ir Narto n Devenney 
(112 OaksvoodNAvd.) pentavo 
mokyklų — St. \Mols Higb 
School. Truko virvė, laikiusi 
pastovų, ir penteriai nukrito 
žemyn nuo ketvirto ankšto. 
Joseph Kobee užsimušė. Deve
nney sužeistas gal būt mirti
nai.

Susisiekimo Įmonių 
klausimas Chicagoj

(Tęsinys)
Argumentai už priėmimų 

sutarties
Aukščiau paduota yra su» 

trauka sutarties, kurių padttrė 
rtiifesto taryba su gatvėkarių ir 
elevatorių kompanijomis. Su
tartis liečia artimai milžiniška 
didžiumų miesto gyventojų. Tai
gi miesto gyventojams patiems 
duodama progos pairodyti, ar jie 
sutinka užtvirtinti padalytų 
sutartį, ar ne. Miesto gyven
tojai turės progos savo nuo
monę pareikšti liepos 1 diena, 
referendumo balsavimu.

Tuo «•! tairpU' ----- jau <la«k>a.l'
— pasireiškia nuomonių skir
tumo. Vieni giria sutartį, kili 
peikia ją.

Mė.gii^siu pirmiausia paduoti 
kai kuriuos argumentus tų, ku
rie giria padarytų sutarti. Ne
seniai sutarties šalininkai bu
vo surengę pietus laikraščių lei
dėjams ir redaktoriams Hamil- 
ton kliube. Laike pietų alder- 
uwnas McDonougli įrodinėjo, 
1 uk gyventojai, kilę iš sveti
mų šalių, auginantys dideles 
šeimynas, turėsiantys ypatingai 
daug naudos iš sutarties, jei 
referendumas ją užgitrs 1 die
ną liepos.. Girdi, išplėtimas su
sisiekimo linijų tinklo suteik
siąs daugeliui gailimybės gyved- 
ti atokiau nuo miesto ir nau
dotis palaima saulės šviesos, gi
raičių ir tyro oro. O kadangi 
susisiekimas bus sutvarkytas ir 
p greitintas, tai galima jruš 
lengviau ir darbavietes pasiek
ti darbininkams. Be to,, girdi, 
daugiau žmonių galėsiu apsigy
venti miesto pakraščiuose, to
dėl tie pakraščio! plėtosis, Jo
tų ir trobesiu kainos kilsian
čios. Trobesiai bus statoma, at
sirasiu daugiau darbtf.

Aldermanas Nelson, mere 
7 hompsono fiiakcijos vadas 
miesto taryboje, ypačiai pa- 

Ibrežįj tą mintį, kad dabar real 
įstate biznis esąs apmiręs ir 
kad dtitig darbininkų yra be 
<’(rbo. Pasak Nelsono, užviri
mas sutarties .referendumu 

raksiąs lai, kad tuojau pramo
nės ratai praėjėsiantys suktis, 
nedarbas Chicagoj sumažesiąs, 
; rbuvis užeisiąs.

Kitas iš argumentų už tai, 
kad reikėtų priimti padarytą
ją sutartį susisiekimo įmonėms 
Chicagoje operuoti yra toks: 
girdi, nuoširdžių ir rimtų ‘pa
stangų buvo padėta, idant su
teikti Chicagai geriausių ir 
i '.šiaušių priemonių susisiekti, 
ir rezultatas tų pastangų yra 
kalbamoji sutartis.

Miestas sutikęs priimti kom
panijų turtą, tokia pinigų ^su
ma, kbkios’ jis esąs vertas. 
Miestds ir kompanijos padariu
sios tokią sutartį, kurios des- 

niai apsaugosią pilnai naudo
jančios susisiekimo - įmonėmis 
publikos interesus.

Pagalios sutartis garantuo
janti miestui pilnai teisę atsi
imti— tiksliau pasakius, at
pirkti arba kitai kompanijai 
pavesti koncesijų susisiekimo į- 
monėms operuoti.

Ir kad naujoji konsoliduoto
ji kompanija kartais, neužsima
nytų imti perdaug aukštų fo
rų (perdaug, brangiai reikalau
ti) iš publikos už važiavimų ka
rais, tai sutartyje įdėta dės
ny š, kuris nusako, jogei kom
panija turinti( gauti tik teisin
gą ir ne per didelį pelnų ant 
investuotų pinigų.

Sutarties šalininkai, supran
tama, patiekia visų eilę kitokių 
argumentų, kurių tečiau bend
ra suma yra tokia, kad Nutar
tis esanti geriausia, kokia duo
tose apystovose galima buvo 
padaryti su kompanijomis.

Kų sako sutarties priešininkai
Pirmiausia jie nurodo, kad 

kalbos, buk ši sutartis (jeigu 
ją primsią piliečiai referendu
mo balsavimu liepos 1 dienų) 
pradėsianti sukti pramonės ra
tus, išvystysianti gerbūvi, esan
čios ne kas kitas, kaip gremėz
diškas politikierių ir kompani
jų bliofas. Girdi, politikieriai, 
kaip ir kompanijos, žino, kad 
šiuo laiku daug žmonių neturi 
darbo, tai meta jiems skaniau
si pbeitą”; politikieriai ir kom
panijos, esą, tikisi kad piliečiai 
prarysią tą “beitą” nekramtę.

Tik pagalvokite—sako sutar
ties priešininkai—sutartis rei
kalauja, kad per pirmuosius 
trejus metus nuo jos priėmimo 
(jeigu ji bus priimta) butų iš
leista susisiekimo įmonėms’ ge
rinti ir jų tinklui platinti viso 
apie $65.000,000. > Teisybė, pro
jektai, reikalaujantys tokių iš
laidų, stltdks kai kuriems dar
bo. Bet suteiks jo visai ma
žam skaičiui darbininkų, jeigu 
palyginsime kalbamą sumų su 
apyvarta, kurią «■ daro miestas 
nors ir šiandie—nedarbo laiku. 
Tai bus tik lašas vandens vi
same stikle, visame kubile. Ir 
jeigu prarhmiė nesukrus, tai 
kalbama sutartis, galima saky
ki, nepadarys žyhies nedarbui 
Chicagoje sumažintu

Vienok, nusileidžia ">ąitarties 
priešininli ai, pripažinkimK su
tarčiai tiek kredito, kiekVjsai 
priklauso/ Tegul būrys darbu 
ninku ir gaus darbo ačiū jai.

Bet yra joje tokių ydų, dėl 
kurių piliečiai 1 dieną liepos tu
rėtų jų atmesti referendumo 
balsavimu. Kokios tos ydos?

Vieną svarbiausių ydų esanti 
šitokia: Naujos konsaliduotos 
kompanijos turtas busiąs pri
imtas kaip vertas daugiau, ne 
kad $260,000,000. O tikreny
bėje jis esąs verths- daugių-, 
daugiausia tik apie $200,000.- 
000. Reiškia, apie $60,000,000 
“vandens” stako (vvatered 4 *
stock) sutartis priėmė už gry
ną pinigą. L. .

Sutartis garantuojanti kom

panijai “teisingą” ir “nę per 
didelį” (just and reasonabje) 
pelną. Daleiskime, kad tas 
“teisingas” ir “ne per didelis” 
pelnas bus 6 nuošimčiai ant j- 
guldyto kapitalo. Taigi chica- 
giečiai, kurie naudosis susisie
kimo įmonėms, kas metai turė
sią sumokėti po $2.600,000 už 
60 milionų dolerių, priskaitytų 
kompanijai grynu pinigu; tu
rėsią sumokėti kompanijai po 
pusketvirto miliono dolerių kas 
mtai už “vandenį” (vvatered 
stock)!

Kitas argumentas prieš su
tarties priėmimą: Ta sutartis, 
kurių miestas buvo' padaręs su 
gatvekarių kompanijomis ir ku
ri išsibaigė 1927 m^||^ veikė 
20 metų. Miestas’ nesutiko il
gesnei sutarčiai, nors jam mė
ginta įbrukti sutartis 50 metų. 
O dabar, naujoji sutartis, kurią 
pliečiai balsuos referendumu 
liepos 1 dienų,— kaip ilgam 
laikui ji yra padaryta?

Atsakymas': neribotam. Su
tartis leidžia miestui atpirkti 
naujos konsaliduotos kompani
jos inventorių, kai jis užsima
nys atpirkti. Bet štai kur kliū
tis. Dabartinis inventorius pri
pažinta kaip vertas $260,000,- 
000. Dar kompanija įdės dau
giau ,kaip $200,000,000. Susi
darys suma siekianti kuone 
$500,000,000. Kada' Chicagos 
miestas pajėgs sukrauti tokią 
sumų pinigų. kad atsiimti iš 
kompanijos susisiekimo įmo
nes? Gal apie laiką antro 
Kristaus prisikėlimo.

Taigi ši sutartis pavedanti 
susisiekimo įmones Chicagoje 
privačiai kompanijai ne 20, ne

Specialistas jrydvme chroniškų ir naujų U* 
gTj. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas IScgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų Ilga ir jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata Jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino idegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Ždreinba
20 W. Juckson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, ndo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Lietuvės Akušeres__
MRS. ANĘLIA K. JA RUS H 

PhysiCal therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

jfTAUJTENnr rn^frn. ŪL

50 metų, bet dievas žino ku-‘ 
riam lakui: gal šimtui metų, gal 
ilgesniam. Ir kompanija šeimi
ninkauti galėsianti — dažnai 
kaip tinkama. Nes patyrimai 
rodo, kad privačios' kompanijos 
bylose su miestu dažniausia iš
eina pergalėtojais.

(Pabaiga bus) Chicagietis.

 GtaboHiri
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiail- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 '

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzanuiotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Į <• ’

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1G4G W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 «o. 4Sth Ct.

Telefonas
Cicerų 8724

Phone BbuleVatd 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuoihet 
esti sąžiningas ir hė- 
brangtiš todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Atiburn Avė.
Chicago, ill.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad frriklausau 
prie grabų išdir- 
bystes.
; OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

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

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Res.: 2506 West G9th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėki^ mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valanda Room ,8, 

Phone Canal 0528

V

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

pkone Boulevard 7589 
-------O—

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api* jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš rfemų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstantių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
—Di—

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
80^ Egzaminuoju Akis 

Pritaikau Akinius
4650 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai _

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

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

--------O--------
-------------- .. ... * - '‘v.J-ląL-.

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

V Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Strėet 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos hito 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki S vai; vakiite 

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenile 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICA-GO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlio.j nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard .8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashląnd Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. JBoulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pairai su
tarti. •,

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2403 W. f»3rd St., Suite 3.
Prospect 102Š

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

Nedėlioj nagai sutarti

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
-------O—

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
-------O------

Oflao Telefonai Virglnla 0080 
Bei. Tel. Van Bnrea 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 31 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 Iki 8 vakaro. Nerišliom nuo 10 iki 12 dieno, Namu ofiiai North Side

3413 Franklin Blvd. 
Valaudoi 0:80 iki 9:80 vakaro

-O------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

——O-

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\ 4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. Ai P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENT1STAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spindnliai 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

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. *
1 11 1J J .
T>f. Samuol Kruchev.skv >riainc« j

IHL S» KRUSE
dantistas

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientu. Atsilanky- 
kit j mano ofisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

■ -...-i,...

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W; F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —,

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

> CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. VyriSkų ir Vaikų ligų
v OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po bietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenne

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

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

Bezidencijos Tel. Midvvay 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

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

8 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnvčiomis 1 iki B v. v.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, 111. 
X-Ray ir Ga:

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

7

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškai 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr.J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS I 
Nuo 2 iki 4:8t ir .nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piei 
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 <yto iki 6 vak 

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak 
Vaęalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčioi i

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avt.

Tel. Pullman 5954
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

Johii Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valahdos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL A KIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VV. Adams StM Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

i ei. icanaotpn 0100-0101
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS 
721 First National Bank Building

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

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

JOSEPH J. L’USII
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 Sft. Kockwėll St.
Tel. Republic 9723



NAUJIENOS, Chicago, III

Laiškai Baste
I

Automobiles

Policija turi darbo
Brighton Park Jūsų saugumui

laiptais
i

apie 37

Graboriai pasižymėjo CLASSIFIED ADS b

For Rent

i
o

PRANEŠIMAI 2231

pirmsės
ir PINIGAI

$300

daržą.

Bridgeport
Dailės institute

užgy-Tel. Yards 1770 pa-

740 W. 47th St
VIŠTUKAI

su kiekvienu šimtu vištu-

sa-
FOX RIVER
HATCHERYChicagos Sveikata

63 S. Grove Avė *
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Didelio biznio istorija
Tel. Lafayette 0455

81x125.Class Health institute

803

S. L. A. 36-to Seimo

Automobiles
viš-

ži

$5
$350

$385

$595
$335

$495
$550

W. Monroe St., 
Randolph 4364 
S. Cicero Avė. 
Rockvvell 2000

parduota 
keblumų.

Kaip Camel Cigaretei Pakeitė 
Tautos Rūkymo Papročius

Educational 
Mokyklos

RENDAI garadžius, gera vieta dėl 
taisymo ir maliavojimo, taipgi dėl 
trolių; garu apšildomas. 4459 So. 
Halsted St. Phone Yards 7495.

PARDAVIMUI restaurantas, senai 
įsisteigęs. Duosime išbandyti. 4702 
So. Ilalsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių stubos 
rakandai. Cattage užp. 2 f!., 3049 S. 
Wallace St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Financial
Finanaai-Paakoloa

PARDAVIMUI 4 fialų namas, lo
tas 44 pėdos. Kaina $5500.00. \Vha- 
len, 503 W. 46th PI.

REIKALINGA mergina ar mote
ris į restaurantą, kad ir nemokan
ti, nes aš išmokinsiu. 3562 South 
Halsted St.

REIKALJNGI pirmarankis ir tre- 
čiarankis duonkepiai. 3800 Emcrald 
Avė.

A. A. NORKUS. Sav.

750 W. 31 St.
(Prię pat Halsted St.\

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas. Parduosiu la
bai pigiai, apleidžiu miestų. Tet. 
Virginia 0425.

Užsimušė krisdamas

supirkinėjo geriausius 
tabakus. Pietuose <>irko 

naminius tabakus dėl

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbų miestą. Kedzie 8468.

RENDAI 4 kambarių fialas iš 
fronto, kampinis; yra maudynė ir 
elektra. Kaina $19. 1125 \V. 31 St.

65 East Garfield Blvd.
Normai 8266.

HOT SPRINGS YRA ČIA.
CHICAGOJ

pastebėtinas mineralinis gydy-

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

išmo-
24

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

3 APARTMENTŲ po 6 kamba
rius, 6 klozetai, 2 metų senumo. 
Bargcnas. 3 karų mūrinis garažas. 
7806 S. Ashland Avp. Tel. Triangle 
6192. ;

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

RENDAI 3 kambariai įrengti dėl 
ofiso daktarui nr advokatui; visi 
parankamai; renda pigi. 4108 
Archer Avė.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinš- 
rnis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgifiua 
Real

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitasre 1199

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, senas biznis, du partneriai bū
dami negalime sugyventi, turim 
parduoti pigiai. Kreipkitės 3701 
Emerald Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDU BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės u« sutaupimą mažiausia 

60% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

busineBH bervice
______ Biznio Patarnaviiny

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Miscellaneous

TURIU Fordą, galių pavėžėti 
vienu kartu 15 žmonių piknikan. 
816 W, 33rd PI.

i

Trečiadienis, birž. 4, 1930

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Stanislovas Samulis, 
m. amžii. us, geg. 30 
išvykęs pasisvečiuoti. Grysda- 
mas namo ir lipdamas laiptais 
j savo butą 4751 S. Califomie 
Avė., paslydo ir nukrito žemėn. 
Krisdamas tiek susižeidė, kad

rnadienj — pasimirė.
Velionis buvo nevedęs, netu

rėjo Amerikoj nė, giminių, tad 
laidotuvėmis rūpinasi jo ((rau
gai. Runas pašarvotas yra pp. 
Eudeikių koplyčioj, 4447 So. 
Fairfield Avė., Brighton Par
ke. Laidotuvės bus ketvirtadie
ny, birželio 5 d., 1:30 vai. po 
piet, iš koplyčios į Liet. Tau
tiškas kapines.

$4.00 Vyrų Siutai ir 
Topkautai

IŠVALOMI IR 
SUPROSINAMI

$ 4 .00 Moterų Dresės
I ir augs. jr Kautai

■ )

Į šią kainą įeina pasiė
mimas ir pristatymas

KENW00D 
CLEANERS

Naujienų” Pikniko' 
Darbininkai

“Naujienų” piknike dirbs 
žemiau išvardyti asmenys:

J. Valiulis
A. Narbutas
G. Balevičius
J. Pučkorius
P. Gaišk is
X. šeikus
J. Degutis
A. Ambrazevičia
J. Vilis
J. Bačiūnus
Ch. Navickas
V. Briedis

Kaulinas 
Kypkevičius 
M išeik a

A. Garbukas
Sk t irkis
Aseilla
A. Vilione
V. Maukus
Algirdas Mickevičius
B. Namajuška 
šmotelis Jr.
Šmotelienė

Pučkorienė
Jurkčis
P. Miller

. K. čepukaš
Visų aukščiau išvardytų as

menų prašome birželio 8 d. apie 
9 vai. ryto atvykti į černau- 
sko

Sveikatos departamentas 
re lietuvio aptieką

Maisto biuras, veikiąs kaip 
dalis sveikatos departamento 
Chicagoje, prisilaikydamas tak
tikos, nusakytos sveikatos de
partamento komisionieriaus Dr. 
Regelio, paskelbė, kad jis iš
davęs certifikatą p. Šimkaus 
aptiekai, adresu 3301 So. Hal- 
sted street, kuriuo užgiria šva
rų įstaigos užlaikymą ir ko
kybę laikomų joje reikmenų.

Užgyrė sumanytą statyti 
lietuvio namą

Sanitares inžinierystės biuras, 
veikiąs sveikatos departamen
to žinioje ir prisilaikydamas 
taktikos*. kurią nužiūrėjo svei
katos komisionierius Dr. Kegel, 
užgyrė. lietuvio, p. Bruno Shu- 
kis (4754 So. Harding avenue), 
planus statyti dviejų apartmentų 
trobesį.

įdomiausias Amerikos Biznio is
torijos skyrius, tai istorija Camel 
cigaretų kilimo.

1913 metais, kuomet Camel pir
mu syk pasirodė, cigaretų darymo 
industrija buvo maža. Ji buvo* pa
dalinta tarpe keleto tuzinų fabri
kantų, kurie darydavo net po pus
tuzinį skirtingų, rųšių. Dalis jų bu
vo daromi vienų naminiu tabakų. 
Kita dalis vien iš turkiškų. Dalis 
bandė maišyti.

Tuomet fabrikantai siūlė visokias 
dovanas ir kitus paskatinimus, kad 
pagaut biznio Jie duodavo prie pa- 

[ kučio cigaretų vėlukes, guzikus, dj- 
vonus, kMponus ir aktorių ir spor
tininkų paveikslus. R. J. Reynolds 
Tobacco (k>. nusprendė daryti ki
tokius cigaretus ir parduoti kito
kiu pamatu. Nuo dienos kada pir
mas Camel pasirodė, ant kiekvieno 
pakučio buvo atspausdinta sekan
tis:

“Nereikalauk dovanų ar kupo
nų, nes kaštas įmaišytų tabakų 
Camel cigaretuos, draudžia jų 
naudojimą.”
Camel dirbėjai tikėjo, kad rūky

tojai geriau • nori geriausios rųšies 
rūkymo, negu kokių “ekstra”. Iš to 
sekė stebėtinas pasisekimas cigare
tų istorijoj. Camels greit pašoko į 
vadovaujamą vietą, kurioj pasiliko 
iki šiandie.

Sekretas to pasisekimo buvo —• 
tai Camel maišymas. Rytuose R. J. 
Reynolds 
Turkiškus 
geriausius 
Camel. Ilgu ir kantriu darbu, taba
kų žinovams pavyko sumaišyti pui
kų natūrali Turkišką tabakų kvaps
nį, atmiežtą lengvesniais naminiais 
tabakais.

Geriausia kvalifikacija šių puikių 
cigaretų išlaikyta per visą 17 me
tų nuo kada pirmi Camel pasirodė. 
Tat gaivinantis Camel skonis per-

GHICAGOS 
ŽINIOS

dų 7 colių aukščio, dėvi 14 
saizo batus ir. sveria 240 sva
rus. Orlando gi turės užsimo
kėti i $25 už tai, kad policinin
ko liepiamas nesustojo.

CLASSIFIED ADS. !

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Russell, šios savaites biule- 
tene įspėja -chicagiečius:

Stengkitės neleisti kūdikiams 
bėgioti gatvejnis.

Įkalbėkite jaunupliams nesi- 
kabineti į vežimus. Įspėkite juos 
nevažinėti dviračiais tokiomis 
gatvėmis, kuriose yra didelis| 
trofikas.

Persergėkite, kad1 nesiraičio- 
tų ant telegrafų stulpų* ir ant 
stulpų, kurie palaiko vielas elek
trai išvedžioti. Nepavelykite 
jiems kurti laužus prie trobė- 
siy. •

O ir motorininkai privalo at
minti, kad daugelis Ghicagos 
(|alių neturi žaismaviečių, ir to
dėl natūralu, kad gatvės pasi
daro vietomis vaikams bėgioti.

Visuomet važiuokite povai, 
kai matote vaikus žaidžiančius 
gatvėse. Tėvai privalo įspėti 
vaikus gerai pažvelgti j abi pu- 

negu jie eis per gat-

Jau buvo minėta, kad pasku
tinėmis dienomis alaus baronų 
mūšiuose žuvo 6 asmenys, o 
keletas ikitų sužeista. Dabar 
policija are.štiaivo daugiau, kaip 
šimtą nužiūrimų asmenų. Bet 
ar kas išeis iš to žiūrėjimo, 
tai jau klausimas. Gal būt vie- 
na-kitą mažiukę “žuvytę” išde-
portuos, o stambieji “šulai”, 
kaip kovėsi, taip ir toliau kau- 
sis.

Pirm koleto menesių Chica- 
goj pradėta vajus tikslu suma
žinti aulų nelaimių skaičių. 
Tarpe kitų grupių vaju n. sIot 
jo ir graboriai. Ir pasirodo, 
kisid jiems tenka pirmas prizas; 
kad jie mažiausia nelaimių tu
rėjo.

užsimiršta ir nepaiso 
Juos visuomet reikia

Vaikai 
pavojaus, 
apsaugoti. Kiekvienas gali pri
sidėti prie los apsaugos būda
mas atsargus. Ir motorininkai 
meldžiami atminti, kad kūdi
kis 
las

kelyjc yra pavojaus ženk- 
— Važiuokite Povai.

laiku yra paroda 
dailės instituto moki-

Šiuo 
veikslų 
nių.

Goodman teatre vaidinama 
veikalas “Escape”. Siužetas vai
dina gyvenimą Anglijoj. Sako
ma, labai įdomus scenos kūri
nys.

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

Fieldo jnuzejus gamtos isto
rijos rengiasi dkspedicijai į Ai- 
titutaki, vieną tolimiausių 
žinomų Pači l iko vandenyne 
lų. Rinks medegą muzejui.

Daktarų dentistų patarnavimas 
veltui

už apžiūrėjimą ir patai- 
dantų vaikams, jaunes- 
kaip 9 metų, galinčios 
daktaro dentisto patar-

Sveikatos departamentas pra
neša, kad tos šeimynos, kurios 
neišgali mokėti daktarui deri- 
tistui 
symą 
niems 
gauti
navimą veltui.

Tėvai, kurie gyvena 11 var- 
doje (Bridgeporte) turi atves
ti savo vaikus į Hamline kli
niką, prie 47th ir Bishop gat
vių. Čia kliniką prižiūri Dr. L. 
Postilion, o vyriausioji norsė 
yra Miss E. Phelps.

šeimynos, gyvenančios apie- 
linkėse, vadinamose Archer 
Heights ir Brighton Parke, 
taipjau patariamos kreiptis į 
minėtą kliniką.

šeimynos, gyvenančios vadi
namoj -Lower West Side pata
riamos kreiptis j Hamline kli
niką (prie 47th ir Bishop gat
vių) arba į Hammond kliniką 
(2819 West 21 place).

Klinikos yra atdaros nuo 9 
valandos ryto iki 3 valandos 
po pietų nuo {pirmadienio iki 
penktadienio ir penktadienį.

Policininko argumentas 
laimėjo

Sam Orlando pateko teisman 
todėl, kad nematė policininko 
Timothy Fahy, kuris mėgino 
sulaikyti Orlando autą ties 
skersgatviu.'Orlando teisme aiš
kinosi, kad jis nematęs poli
cininko. Į tai Fahy atrėmė: 
“Ras nemato manęs yra arba 
aklas, arba nenori matyti”. Tei- j 
sėjas Heller pilnai sutiko su

mainė rūkymo papročius visos tau- policininko pareiškimu, kadan- 
tos ir supopuliarizavo cigaretus į policininkas Fahy yra 6 pė-l daugely pasaulio šalių. ** K J J 1

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks birželio 4 d., 8 vai. vak. 
A. Bagdono svetainėj, 1750 S. Union 
Avė. Malonėkite visi atsilankyti ir 
naujų narių atsiveskite. Valdyba.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Po
litikos Kliubo susirinkimas įvyks 
šiandie 7:39 vai. vakare, Lukštienes 
svet., 1500 S. 49 Avc., Cicero, III. 
Kliubiečiai prašomi visi atsilankyti 
ir kaimynus atsiveskite prirašyti, 
nes šiame susirinkime bus daug 
svarbių dalykų svarstoma dėl pa
gerinimo musų kolonijos ir turėsi
me prisirengti išvažiavimui.

A. Tumavich

Association of Lithuanian Pro- 
perty Owner.s of Bridgeport laikys 
pusmetinį susirinkimą trečiadieny, 
birželio 4 d., 7:30 vai. vakare, Ch. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Ilalsted St. Visi savininkai malonė
kite laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai tu
rime aptarti. —S. Kunevič, rašt.

SLA 36 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 4 <1., Ch. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. HalšteJ St., 8 vai. va
kare. Visus parius prašau pribūti, 
nes randasi daug reikalų aptarti. 
Taipgi užsimokėkite mokesnius.

J, Balčiūnas, rašt.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
335 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoje, birželio 4 d., 7:30 
vai. vak., p. Zig, Mickevičiaus ofi
se, 2505 W. 63rd St. Visi nariai at
silankykite paskirtu laiku.

Valdyba.

Birutės choro pamokos įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Parko salėj. Visi choro dalyviai ma
lonėkite būtinai laiku pribūti.

Valdyba.

Humbold Parko Lietuvių Politiš
kas Kliubas rengia iškilmingų ban- 
kietą ir .šokius subatoj, birželio 7 
d., 8 v. v., Almera Simon Parko 
svet., 1640 Hancock St., prie North 
Avė. Gerbiami kliubiečiai, malonėkit 
įsigyti tikietus nuo komiteto arba 
nuo valdybos, arba užsiregistruoti 
per telefoną: Palisado 1367 — Kai- 
ris; Spaulding 0745 — Striupas, 
arba Belmont 1448 — Walskis, Ti
kietus įsigyti arba užsiregistruoti 
galima iki ketvirtadienio vakaro, 8 
vai. Kaina tikietų $1.00. Nekliubie- 
čiams nebus parduodami. tikietai4

Komitetas.

DELEGATAMS
PUIKI VALGYKLA

Mes gaminame gardžius lietuviš
kus valgius: barščius, kopūstus, 
virtienius, keptas žąsis, paršiu
kus, viščiukus. Visi valgiai švie- 

ir sveiki. Mandagus patar
navimas.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausįjį paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrų laikų, o pas
kui sunaikina.

501
502
5D1
506
509
516
528

Andrulaitis Povilas 
Astrauskenei Barborai 
Buimblauskis Mat h 
Dombus Victor 
Forgeles K
Mekelis Josep 
Tyla Jonas

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslų i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja,
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. II.L
-------- 0--------

------ O------
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMA7'0
Praktiškos instrukcijos, darbas ko 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

ŠIAURINIO ILLINOIS DI
DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesalo dy
kai 
kų.

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

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow 
koše, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visa darba galima padaryti su 
jmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1821. 

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

Paskolos suteikiama į vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716 
------ O------

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio jmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė. 
----- o-----

Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

----- o-----
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

--------O--------
PASKOLINSIM nuo $50 ild $800 

už 2Vz nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. 
valandas.

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 
tel.

2139 
tel.

FRIZAY seklyčios setas, riešuto 
m. valgomojo kamb. setas, kaurai, 3 
lempos ir viskas kitas turi būti 
parduoti prieš subatos vidurnaktį. 
Roberts, 3040 W. 62nd St.- ♦ .... ... ...

REIKIA PARTNERIO
Kotelio biznis nešantis suvirs 

$800 pelno į mėnesį, iš priežasties 
ligos priimsiu teisingų vyrų ar mo
terį už $3000. Kreipkitės ypatiškai 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet, 
arba rašykite lietuviškai pas

ANTON KRISIUNAS 
2818 Washington Blvd.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras su liudiji
mais. Pastovi vieta. Atsišaukite 
tarp 9 ir 12 vai. dienų. V. D. Sig- 
norile & Co., Room 925, 1 No. La 
Šalie St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moterų sortuoti 
skudurus ir vilnonius skudurus. I. 
Buslik, 542 W. 13 St.

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausia ..........
1930 Tudor; vėliausia ......... ....
1929 Sport Coupe; važiuota tik

1,900 mylių"...................  ....
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuota tik 2,100 mylių ....
.929 Sedanai ir Coupes ..........

:.929 Roadster, nulenkiamas sti
klas ...............    ...

90 dienų naujo karo raštiška 
garantija

M. J. KELLY, 4445 W. MadUon

FARMĄ parduosiu arba mainysiu 
ant bizniavo namo su bučerne ir 
groserne. Yra 98 mailės nuo Chi- 
cagos. 100 akrų — 28 kviečių, 17 
avižų, 17 kornų, 30 dobilų, kitkas 
— sodnas ir bulvės; 8 raguočiai, 3 
arkliai, visa mašinerija; 600 vištų 
su viščiukais. No. 1 žeme ir' budin- 
kai, gali gyventi 2 šeimynos.

Agnės Vylonis, 
Rout 7, Box 126 
Dovvagiac, Mich.

Real Estate For ^ale 
Namai-žemė Pardaviinui

PARDUODU 25 hektarų ūki su 
trioboms Lietuvoje, Panevėžio apskr., 
Šeduvos valsčiaus, 2 kilometrai nuo 
stoties Laba. Savininkas. 2224 W. 
24th St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. ttįra 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.

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalovv, 

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 kamba
rių bungalow, 
karštu 
lotas.

miegamieji porčiai, 
vandeniu šildoma. 50 pėdų 
$9,500. 
J. H. SCHAFFER 

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

BARGENAI
1) 4 kambarių gričiutė. Lotas 

30x125, suros ir vanduo įvesti, šali- 
takiai sudėti, gatvė ištaisyta, kaina 
$2,500, įmokėti $500, kitus lengvais 
išmokėjimais, randasi apie 71 ir 
Albany.

2) Medinis namelis 2 fl. po 4 
kamb. ant postų, parsiduųtĮa už 
$2,500, reikalinga pataisyti, randasi 
prie 47 ir Rockwell.

3) 5 kambarių medinė cottage ir 
1 kamb. beismonte, konkrit pamatas, 
cementuotas beismontas, puikus stik
liniai porčiai, gražus kiemas, šviesus 
iš visų pusių. Senas, bet gerai už
laikytas ir atnaujintas. Kaina 
$4,500, gal kiek ir mažįau. Ran
dasi prie 67 ir Racine Avė.

4) Turiu keletą namų, rezidencijų 
distrikte,' bet su bizniais ir viso
kių kitų.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500


