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Baisus žemės drebėjimas 
Burnoj, Britų Indijoj

Pegu miestas sunaikintas - Esą apie 6,000 
žmonių užmuštų ir daugybė kitų su
žalotų

RANGOON, Burma, geg. 6.
Praneša, kad per baisų že

mes drebėjimą, atsitikusį pra
eitą naktį, Pegu mieste daug 
namų sugriuvo ir užmušė pa
čiame mieste ir apygardoj apie 
b,(HM) žmonių. Daug yra sužei
stų.

Beveik visas Pegu miestas 
virto giriu vėsiais, kuriuose kilo 
gaisrai. Maža trobų išliko svei
kų. Stipriai gadinta buvo ir 
garsi švidagono pogoda (šven
tykla), senovės trobesys 324

Kunigas, 3 kiti suim 
ti dėl vienuolyno au 
klėtinės pavogimą

Sensacinga istorija apie Judos 
rolę suvaidinusią mergaitę ir 
100 tūkstančių dolerių turtą

NEAPOLIS, Italija, geg. 6. 
— Visa Avcllino provincija da
bar sujaudinta nepaprastu (įvy
kiu, dėl kurio tapo suimti ke
turi asmenys, būtent, Ottorino 
Tolino, Francesco Tolino, ku
nigas Palmiera ir mergina Fi
lomena Grosso.

Visi keturi yra, kaltinami <lcl 
pagrobimo iš Avellino vienuo
lyno vienos auklėtinės, Rosi- 
nos di Muro, 17 metų mer
gaitės.

Abidvi mergaitės, Rosina ir 
Filomena, vienuolyno auklėti
nės, buvo labai susidraugavu
sios. Paleista atostogų, Filo
mena papasakojo apie savo 
draugę Bosiną savo pusbroliui, 
Ottorinui Tolino, be kita pra
nešdama jam, kad Rosina esan
ti paveldėtoja šimto tūkstan
čių dolerių turto.

Jaunam Ottorinui parupo tur
tas, ir jis sugalvojo pagrobti 
Rosina ir ją vesti. Savo suma
nymui padėti įvykinti jis pa
sikvietė kunigą Palmierą ir sa
vo dėdę Francesco. Pussesere 
Filomena sutiko savo dĮraugę 
Rusiną išduoti.

Jie palaukė netoli nuo vie
nuolyno, ir kai auklėtinės, se
serų vienuolijų vedamos, ėjo 
procesijoj pasivaikščioti, Filo
mena greitai pribėgo prie Ro- 
sinos ir pabučiavo ją, kaip Ju- 
došius Kristų, tuo duodama sa
vo sėbrams žinoti, kurią jie tu
ri griebti.

Grobikai bėrė seserims vie
nuolėms druskos į akis, kad 
jos apžlibtų, pagrobė Bosiną, 
nusinešė ją j savo automobilį 
ir nudūmė, tuo tarpu kai vi-
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
tietaus ir perkūnijų; vešiau; 
vidutiniai, kartais stiprus pie
tų ir pietų vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 850 F.

šiandie saulė teka 5:39, lei
džiasi 7:54. Mėnuo leidžiasi 
3:22 ryto.

pėdų auigištumo. Ypačiai ga
dintas jos stogas.

Pačiame Bangoone buvo 59 
žmonės užmušti ir daugiau kaip 
200 sužeisti. 48 trobesiai ga
dinti.

[Pegu miestas yra apie ke
turiasdešimt penkias mylias i 
žiemių rytus nuo Rangoono, 
ties Bangoono upe, vienas svar
biausių Britų Indijos uostų, tu
rįs apie 20 tūkstančių gyven
tojų.]

sos kitos aukštinės, klykda
mos, išbėgiojo į artimiausias 
krautuves.

Policija per tris dienas ieš
kojo, kol pagaliau susekė ir 
areštavo kunigą Palmierą, abu
du Tolinus ir Filomeną. Bot 
jų pagrobtos Bosines dar nie
kur nepavyko surasti, ir bi
joma, kad grobikai nebūtų kur 
ją nužudę ir jos kūną paslėpę.

Del riaušių uždarė 
Madrido univ-ta

Ispanijos sostinė stiprios poli
cijos patroliuojama; studen- 
tai nori respublikos

MADRIDAS, Ispanlija, ■ ®cg. 
6. — Del studentų neramumų 
MadĮrido universitetas tapo vy- 
riauisyteįėis įsakymu uždarytas. 
Neleisti daugiau riaušių įvyk
ti, sostinės gatvės stiprių po
licijos jėgų patruliuojamos.

An t imonarchi n iai s t udentų 
neramumai prasidėjo praeitą 
ketvirtadienį, kai policija puo
lė jų demonstraciją, surengtą 
geležinkelio stoty pasitikti gar
siam respublikininkų vadui Mi- 
gueliui de Unamuno, Salaman- 
kos universiteto rektoriui. Va
kar tarp respublikos šalinin
kų ir monarchistų įvyko stip
rių riaušių, per kurias vienas 
asmuo buvo užmuštas ir tris
dešimt penki ar daugiau suža
loti. Tarp sužalotų buvo dvi
dešimt studentų.

Senatas šiandie balsuos 
teisėjo Parkerio 

paskyrimą
6. 

ry-
WASI (INGTONAS, geg.

— Senatas šiandie nutarti 
toj [šiandie] balsuoti teisėjo 
Johno J. 'Parkerio paskyrimą 
Augščiausio Jungtinių Valsty
bių teismo nariui. Balsavimas 
įvyks 1:30 po įpietų.

Japonų žvejai žuvo
TOKIO, Japonija, geg. 6. — 

Iš Seulo, Korėjoj, praneša, kad 
praeitą naktį per audrą žuvo 
dvylika žvejų valčių, kurių 
kiekvienoj buvo nuo trijų iki 
penkių žmonių.

PARYŽIUS, geg. 6. — Mar
šalas Joffre, žinomas Franci- 
jos generolas, rimtai susirgo.

TEGUCIGA5PA, Hondūras, 
geg. 6. — Iš baudžiamo kalė
jimo Juticaploj ištruko 22 ka
liniai. Jie pabėgo į kalnus Ni- 
karaguos linkui.

Buvęs meras ir teisėjas 
užmušti kolizijoje

OMAHA, Neb., geg. 6.\ — 
Savo automobiliu Įlėkę i sto
vintį krovinių vežimą, užsimu
šė buvęs Council iBluffs, lo\va, 
meras Loti Zurmueblen ir po
licijos 'teisėjas Frank Capell. 
Nelaime, atsitiko šį rytą vieš
kely tarp Woodbinc ir Dun- 
lop, la.

Pavojus pardavėjam 
daiktų svaigiems gė
rimams gamintis 

»
Krautuvininkai, parduodantieji 

Malt-extraktus, butelius ir 
kitokius rykus bus traukiami 
teisman

Federalinis prohibicijos ad
ministratorius Chicagos distrik- 
tui, E. C. Yellowley, paskelbė, 
kad dabar busianti pradėta en
erginga kampanija prieš krau
tuvininkus, pardavinėjančius Į- 
vairius pabūklus, vartojamus 
svaigiems gėrimams gaminti, 
kaip antai butelius, karkus, 
malt-ekstraktus, apynius ir ki
tokius daiktus.

YelloAvley sako, kad tų daik
tų pardavinėtojai busią šaukia
mi i federalinj teismą, o jų 
krautunįjĮi greičiausia busian
čios uždarytos.

IMiat Augščiausias Jungtinių 
Valstybių teismas andai išspren
dė, kad vyriausybė turi teisės 
konfiskuoti 'šules, butelius ir 
kiltokius rykus ir prietaisus, 
pardavinėjamus svaigiesiems gė
rimams gaminti.

Prohibicijos priešai lai- 
kys tarptautinį kon

gresą Budapešte
BUDAiPEšTAS, Vengrija, geg. 

(j. — Ateinančio birželio mė
nesio 12—14 dienomis Buda
pešte bus laikomas tarptauti
nis prohibicijos priešų kongre
sas.

Prisipažįsta davęs pro- 
hibicininkų kampanijai 
prieš Smithą $172,000

WASHINGTONAS, geg. 6. 
— Tyrinėjamos senato komi
sijos kvočiamas, E. C. Jame- 
son, New Yorko kapitalistas, 
prisipažino, kad prohibicinin- 
kų kampanijai 1928 metais kan
didatui į Jungtinių Valstybių 
prezidentas, Al Simithui, rin
kimuose sumušti jis davęs iš 
savo kišenės $172,1X)O. Tos su
mos $65,000 jis dĮavęs metodis
tų vyskupui Jamesuii Cannonui, 
kuris tuomet buvo “Virginijos 
Anti-Smitho Demokratų Komi
teto” pirmininkas.

Bet nors vyskupas Cannon 
gavo $65,000, knygose jis, sa
ko, pakvitavęs tik $17,000.

Laikys tarptautinį avi
acijos saugumo kon

gresą
PARYŽIUS, geg. 6. — Atei- 

nanti gruodžio mėnesį Pary
žiuje įvyks tąrptautinis avia
cijos saugumo 'kongresais, ku
riame jau pasižadėjo dalyvau
ti septyniolika valstybių: Ame
rikos Jungtinės Valstybes, An- 
g'lija, Franci j a, Uetuva, Lat
vija, Norvegija, čekoslovąkija, 
Kfenad^ Bolivija, Olandija, 
Švedija, [Japonija, Meksika, 
Belgija, Graikija, Jugoslavija 
ir Persija.

IMianoma, kad iki gruodžio 
mėnesio prie naujos organiza
cijos prisidės ir daugiau kitų 
valstybių.

New York.
[Atlantic and Pacific Photo]

— Statomas naujas tiltas per Hudson upę

Veihaivei bus grą
žintas Kinams spa

lių 1 dieną
LONDONAS, geg. 6. — Už

sienių reikalų ministeris Hen- 
derson pranešė parlamente, kad 
einant padaryta sutartim su Ki
nija, britų garnizonas bus iš
trauktas iš Veihaivei ir ta te- 
rritorija. Kinij.ad
ateinančio spalių mėnesio 1 

dieną.
Formali sutartis dėl Veihai

vei grąžinimo buvo pasirašyta 
Nankine balandžio 18 dieną.

Musų kongresmanas 
reikalaus bilijono do

lerių laivynui
WASWNiGTONAS, geg. 6. 

—. Illinois kongresmanas Brit- 
ten, atstovų buto komisijos lai
vyno reikalams pirmininkas, 
šiandie pranešė, kad1 netrukus 
jis pasiūlysiąs bilių, numatantį 
išleisti '$1,000,000,600 (vieną 
bilijoną dolerių) naujų karo 
laivų statymui per ateinančius 
dešimtį metų, kad Jungtinių 
Valstybių laivynas galėtų susi
lyginti su Didžiosios Britanijos 
laivynu.

Mussolinio žento tėvas 
busiąs diktatoriaus 

įpėdinis
ROMA, geg. 6. — Italijos 

diktatorius iMusisolini, matyt, 
rūpinasi, kad diktatūra ilgai 
pasiliktų jų giminės rankose. 
Bent dabar eina girdai, kad 
sdlvo jyĮ’;ddniu iMussolini ski
riąs susisiekimo ministėrj Con- 
stanzio Ciano, kurio sūnūs, Ga- 
lezzo Ciano, neseniai vedė dik* 
totoriaus dukterį, Eddą Musso- 
liniutę.

LONDONAS, geg. 6. — Pra
neša, kad Domą Bagče, Tur
kijoj, cĮkspliiodavo amunicijos 
sandėlis. Vienas asmuo buvo su
žalotas.

Laisvos profesijos turės 
mokėti mokesčius

KAUNAS. — Valdžia pro- 
jektuoja įstatymą, kuriuo ei
nant laisvų profesijų žmonės 
turės mokėti profesinius mo
kesčius.

Šitaip Washingtono 
“papeš” rūpinas sa

vo darbininkais
WASHINGTONAS, geg. 6. 

— Atstovų butas padėjo ant 
lentynos bilių, kuriuo buvo nu
matyta suteikei pašto tarnau
tojams pllsę dienos poilsio sa
vaitėje.

Kongresinanų luaGuardia
Y.) ir Sproulo (III.) nurody

mai, kad pašto tarnautojai tu
ri teises keturiasdešimt ketu
rioms valandoms darbo savai
tėje, kaip ir kiti darbininkai, 
nieko nepadėjo. Kongresmanas 
Cramton (Mieli.) pasirodė ypa
čiai priešingas biliui, sakyda
mas, kad reikią žiūrėti ekono
mijos ir kad panašus (Diliai ne
turį būt taip be jokios ato
dairos priimami.

Atmetė pasiūlymą ne- 
mokėt Hindenburgui 

algos
■BEMLYNAS, geg. 6.—Reich- 

stago biudžeto komisija vakar 
atmetė komunistų pasiūlymą!, 
kad Respublikos prezidento Hin- 
denburgo alga butų panaikin
ta.

Ęindbnburgas, kaip preziden
tas, gauna algos 60,000 mar
kių (apie $14,400) metams, be 
to dar 120,000 markių priedo.

$400,000 gaisras
AUGUSTA, Ga.. geg. (i. — 

Gaisras sunaikino čia vieną biz
nio bloką, padaręs, kaip ap
skaičiuoja, apie 400 tūkstančių 
dolerių nuostolių.

Rado ligonę griovy pri
gėrusią

PANEMUNĖ. — Bal. 11 d. 
A. Panemunės vai. Piliuonos 
km., prie kelio einančio Pa
kuonio linkui iras ta grabejo 
prigėrusi pil. Jieva Sakavičiū
tė. ISakavičautč' sirgusi nuoma
riu.

Vaikas uždegė tvartus
GARLIAVA. — Bal. 11 d. 

Garliavos v., Ringaudų km. už
sidegė pil. Kazio Reipos tro
bos. Gaisras kilo dėl neprižiu- 
ėjimo mažamečio vaiko.

Indusy protesto strei
kas Panamos Mieste*
PANAMOS MIESTAS, Pana

ma, geg. 6. — Didelę indusų 
kolonija, užsiimanti įvairiais 
bizniais Panamoje, protestui 
dėl indų nacionalistų vado Gan- 
dbi suėmimo paskelbė dvide
šimt keturių valandų streiką.

Neramumai Indijoj 
dėl Mahatmos Gan- 
dhi suėmimo aštrėja
Indų nacionalistų susikirtimuo

se su policija Įvairiose vie
tose buvo užmuštų ir sužei
stu c

POONA, Indija, geg. 6. — 
Suėmus indų nacionalistų va
dą, Mahatmų Gandhi, įvairio
se Indijos vietose kilo nera
mumai iir susikirtimai su po
licija. . \

Svarbiausi neramumai įvyko 
Delbi mieste, kur policija bu
vo priversta pavartoti šauja- 
mą ginklą prieš riaušininkus. 
Du asmenys buvo nukauti ir 
keli kiti sužaloti. Vyriausybe 
paskelbė įsakymą, kuriuo už
ginama . visoki susirinkimai ir 
daugiau kaip penkių asmenų 
sueigos.

Kalkutoje susikirtimuose su 
policija buvo sužaloti penkioli
ka nacionalistų, kurių minia 
bandė sutrukdjyti geležinkelių 
tarnybą.

Bombėjuje, darbininkams pa
skelbus protesto dėl Gandhi su
ėmimo streiką, pusė tekstilės 
fabrikų uždaryta.

Neramumuose -Tuliundhiire 
•apie trisdešimt asmenų sužalo

ta, jų tarpe keletas pavojin
gai.

Panašių neramumų įvyko ir 
Lahore.

Banditai sumušė kasie- 
rių ir apiplėšė banką
BIXBY, Minn., geg. 6. — 

Trys 'ginkluoti banditai puolė 
čia State Bank of Bixby, re
volverio smūgiais apsvaigino 
kasierių Schutzą ir paspruko 
su $2,500 banko pinigų.

DETROIT, Mich., geg. 6.— 
Keturi banditai šiandie bandė 
apiplėšti čia Union Tru&t Co. 
skyrių. Vienas banditų buvo 
nukautas, antras mirtinai pa
šautas, du kiti, nors taipjau 
illuvo sužaloti, sugebėjo pas
prukti.

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 pi et. '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Skandalas senate dėl 
Hooverio nominuoto 

teisėjo Parkerio
Sako bandoma papirkti sena

toriai, kad balsuotų už Par
kerį į Augščiausio teismo na
rius

WASHINGTOiNAS, geg. 6. 
— Del teisėjo Johno J. Par
kerio, kuri prezidentas Hoover 
nominavo Augščiausio Jungti
nių Valstybių teismo nariu, se
nate pagaliau iškilo skandalas.

Daugelis senatorių yra prie
šingi teisėjo Parkerio paskyri
mui, iir vakar Arizonos sena- • 
torius Asbhurst pranešė sena* 
te, kad jis turįs žinių, jogei 
vyriausybė, vartojanti papirki
mo metodų gauti teisėjui Par
keriui senato patvirtinimą. Sten. 
Ashhurst pasakė, būtent, kad 
kai kuriems senatoriams vy
riausybe siūlius federalinių tei
sėjų vietas, jeigu jie balsuo
sią už teisėją Parkerį.

Del šitų senatoriaus Ashbur- 
sto kaltinimų tam tikro sena
to komisija veikiausia pradės 
tyrinėjimus.

Prieš teisėjo 'Parkerio pasky
rimą Augščiausio Jungtinių 
Valstybių teismo nariu aštriai 
protestuoja Amerikos Darbo 
Federacija ir kitos darbininkų 
organizacijos, nes teisėjas Par
ker jau yra pasižymėjęs kaip 
organizuotų darbininkų prie
šas. Protestuoja ir negrų or
ganizacijos dėl to, kad Parker 
yra nepalankus negrams.

Apkrauste trijų se-
natorių ofisus

WASHINGTONAS, geg. 6. 
— Tcnnessee senatoriai McKel- 
lar ir Brock ir Utah senato-x 
rius Bmoot pranešė, kad jie 
radę savo ofisus nežinia kieno 
apkraustytus. Dokumentai bu
vę išgriozti ir keletas daiktų 
išnešta.

Senatorius McKellar įtaria, 
kad griozdimo darbą padarę 
slaptosios tarnybos agentai 
(šnipai).

SAN JUAN, Porto Rika, geg. 
6. — Gubernatorius Theodore 
Roosevelt ' pasirašė įstatymą, 
kuriuo iš svetur importuojan 
ma į Porto Biką kava apdeda- 
ma muitu, 10 centų svarui.

ŠANCHAJUS,' Kinai, geg. 6. 
— Nankine šiandie buvo pa
sirašyta Kinų-Japonų tarifo su
tartis.
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NAUJIENŲ Ekskursija Uelra
dienąmis

buvo

(Musų korespondento)

am

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

azmos

pareikš, 
padaryti

mainų 
desėt-

gių žmogžudžiavimai yra jo ar 
timo galo ženklai.

tai, liudniau- 
reiškinys 

mainierių

Mainieriai ir jų unija

vienuolyno 
gusi vienuolė.

Trečiadienis, geg

Mainierių gyvenimas

yra iš Carrier Mills, ki- 
Harrisburg. Kol Lewjs 
turi, tol turės ir patai-

P-nas Bukšnis atsakė, 
kol priva- 

o tada pasi- 
Taip ir pą- 

Pavažiavę porą blokų, 
. Priėjome prie durų

Pereitos savaites naujanybės

valytojai pašalinimui 
kurie, Dr. Cald- 
nebuvo tinkami

d šiandie 
labiausiai

Jį visi 
kadangi jis labai šau- 

gražra'i ritasi. O dabar

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su Šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Nutarėm pasukti į šiaurę 
Klausiu, kur mes dabar važiuo
jame 
jog važiuosime tol 
žinosime bačką, 
suksime po kairei 
darėme, 
sustojome 
ir paskambinome. Pasitiko mus 
p-nia Vitkauskienė 
į vidų

Levvis 
ar bus 
teismą, kai jis bus patrauktas 
atsakomybėn už šunybes, ži
novai paaiškina, kad Ęewis lai
ko savo rezidenciją Springfįel- 

is Illinois teis- 
Bet Levvis

Receptas, Kurį Jis Parašė 
1892 m. Yra Pasaulio Popu- 

Hariškiausias Liuosuotojas

Ir tai dar neviskas. Risis taip 
pat Jim Londos, kuris priklau
so prie pirmos rųšies pasaulio 
ristikų. Bus dar ir kitos geros 
poros. Ristynūs prasidės 8 vai. 
vakaro. Vieta 
mory (Brush ir Larnett)

IŠ Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkeiio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo. .
Ši kelionė, bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonais, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius,
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

sos
namie darytų dešrų, kumpio ir 
saldaus vynelio. Užsirašė 
“Naujienas” į Lietuvą visiems 
metams. P-nia Vitkauskienė 
rengiasi važiuoti į Lietuvą pa
viešėti kokiems keturiems mė
nesiams. Jai visą patarnavimą 
suteikia p. Molis, kuri turi real 
estete biznį, užrašo apdraudą 
ir pardavinėja laivakortes. Pa
tarnauja p. Molis sąžiningai, 
pertat žmonės jį mėgsta. Lie
tuviai turėtų jį paremti.reorganizuo- 

‘Illinois 
sąrašus 

veikėjų organizatorių; 
iš Arkansas valstijos 
pasisiūlymų kovai su

priešai jau klausinėja, 
galima Levvis gauti i

Indiana stato Levvis diktatū
ra jau rodo vaisių: grasinimai 
išvaryti žmones priešingus Le
vvis bizniui, ir kai kurių pašaj- 
iinimas, sukėlė naują ūpą. Le
vvis įvedęs Į mainierių gyveni
mą Nerono, Rusų caro, Kinijos 
imperatoriaus, kaizerio Vilhel
mo. Meksikos Diazo ir kitų 
despotų metodus, pats artinasi 
prie tokių despotų neišvengia
mo galo. Dabartiniai jo gen-

sulaužė, atsiųsdamas 
jogas, kurios pradė- 
beginklius darbiniu- 
tokio vado naguose 

buvo patekusi didžiausioji 
Amerikos darbininkų organiza
cija.

Jie atsivežė 
a Luisą 4 

Francisca pusantro 
Už 2 meti] tė- 

Motina su dukteri
mis persikėlė Į Buenos Aires, 
tikėdamasi gaut darbo šeimy
noje. Dukteris paliko prie vie
nos šeimynos, o pati pastojo 
dirbti už virėją kitame name. 
Už 3 metų ir motina mirė nuo 

Dukterys tapo pasiųs
tos prieglaudoj), o iš ten vie
nuolynam Kiek paūgėjus Ra- 
quel pabūgo iš vienuolyno ir 
dirbo įvairiose dirbtuvėse. Pas
kui išsikvietė iš vienuolyno ir 
savo jaunesniąją sesutę Fran- 
siscą. Abi kovojo su vienoms 
mergaitėms pavojingu miesto 
gyvenimu, sunkiai dirbdamos ir 
gyvendamos viename kambary-

pakvietė
Tik dabar aš supratau, 

mes atvykome. P-nas 
Vitkauskas yra Bukšnio švoge- 
ris. Prasidėjo puikiausios vai- 

Tuoj pastatė ant stalo

nuošimtis įdomauja atydžiau 
savo organizacijos reikalais. 
Jei, pavyzdžiui, lokaląs turi 
1,000 narių, tai susirinkimus 
lanko, gal būt, koks šimtas. O 
dažnai susirinkime bus tik trys 
ar keturios dešimtys narių. Di
džiuma gi narių maitinasi gir
dais apie tai, kas tame, ar kita
me susirinkme tarta arba veik
ta. Ir tik retkarčiais, kada lau
kiama ypatingai svarbių įvykių 
arba pareiškimų, lokalų mitin
gai būna sikaitlingesni.

\Vell, kuomet nariai yra taip 
nutolę nuo savo organizacijos 
darbuotės, tai nelabai sunku 
įkalbėti jiems visokių, dažnai 
pramanytų, baubų apie tą arba 
kita asmenį, ypač mažiukų 
baubų. Ir Levviso agitatoriai 
naudoja tuos baubus.

Jie primins jums, kada tas ar 
•kitas lokalo ar dįstrik to tar-

* "jnautojas sustabdė jūsų kalbą 
susirinkime; kokią/išlaidų bilą 
padarė jis iš kelionės į Spring- 
fieldą posėdžiui/Suras daugybę 
kitokių klaidų i: 
mų”. Mainiyris gi 
rys, tik trauko pečiais

Francisca ištekėjo ir Raquel 
vėl pasiliko viena. Bedarbės 
laikais švogėris ii’ sesutė jai 
siūlė pagalbą, bet Raquel atsi- 

’kitų gyventi: pati su li
piniai dirbo, pusbadžiai 
ir dažnai išsireikšdavo

Nova Scotia mainie- 
pat tariasi galutinai 
ryšius su Lewis maį 

atitraukti ne tik savo 
nuo Indianapolis gru- 

paramą 
bizniui. Kanados mal

kas meta t- 
Indianapolis (Le
po $100,000, ku- 

terorizavo Illinois 
Nova Scotia atsi- 

Lovvis’ųi ir jo

Vadovaujami laivakorčių ve
dėjo ir patyrusio palydovo 
A. Rypkcvičiaus.

Argentinos policijai visgi pa
vyko. dasigaut Raul Luis Sua- 
rez kilmės. Tai buvo vienuole 
Baųuel Luisą Suarez. Jos is
torija ši teikia:

1886 metais į Argentinos 
miestą La Blatą atvyko ispanų 
emigrantų šeimyna iš Urugva
jaus, Modesto Suarez ir jo žmo
na Izidora Veldez d a Suarez.
Vyras dirbo kaipo duonkepis, o 
jo žincma tdųvėja 
2 dukteris: 1 
metų 
melo amžiaus 
va s mirė

vadovybe šis 
parodė savo vertę ir 

jis yra daugiausia par- 
skystas laxatyvas 
Tas faktas, kad

de, tai 
mo rankų pabėgti 
per 10 motų yra susikolekta- 
vęs virš $100,000 pinigų atsar
gai, tai turi iš ko bylinėtis. 
Illinois mainieriai turi daug 
kaltinimų prieš Lewisi kurių 
pirm teismo dar neskelbia. At
rodo, kad mainieriai pagaliau 
nusikratys W piktos slogos.

gerų 
gegužės 
lietuvių 
su vo- 

i sveria

Pennsylvanijoj, kaip Labor 
Ilcrald, praneša, valstijos or
ganizuoti darbininkai vienbal
siai nifsistatę pasipriešinti mi
lijonieriaus senatoriaus Joseph 
Grundy perrinkimui. Tuo tar
pu, kaip Phila. Labor Record 
skelbia, Levvis Philadelphijoj 
ragina darbininkų vadus rem
ti Grundy.

Bellaire, Ohio, įvyko mainie- 
rių susirinkimas, su virš 200 
dalyvių. Po susirinkimo susi
organizavo naujas Ohio lokalus, 
kurs visame Sąstate Įstojo į 
reorganizuotąją uniją. Indiano- 
polio bosai siunčia į Ohio savo 
agentus mainieriams grasinti, 
kad nestotų į organizuotąją 
uniją, bet jau per vėlu.

“nusikalti 
lokalo na 

stebi

aitį ir išgirsti jo dainų.
paga

li. ir išvežė jį į
Pittsburghą. Reiškia, dabar 
bus trys dainininkai. Kuoge- 
riausio pasisekimo.

—J. P. š'unkaraitis,

650 “indžionkšenų’ prieš mai 
niciių uniją

šeši šimtai ir penkios de 
šimts “indžionkšenų” prieš dar- - - - • ' - - , ’ - .. .

Balandžio 27 dienai su p. 
Bukonių turėjau padaręs “del
tą”. Na, ir pasileidom “Nau
jienų” užrašinėti. Gavome pen
kis skaitytojus. Ar, nepuiku? 
Kad jį galas, bučiau pamiršęs, 
kad pirm išvažiavimo ponia 
Bukšnienė mums pagamino 
šaunius pietus. O pavalgę visi 
stojom prie darbo. P-nia Bukš
nienė irgi kartu su mudviem 
važiavo.

Pirma stotis buvo p. J. Au
kštuolis. Užsirašė “Naujie
nas” visiems metams ir dar 
magaryčioms pamylėjo. Paskui 
užsukome pas p. Armalavičių. 
Ten tas pat atsitiko. Pamylėjo 
ir “Naujienas” užsirašė.

Kada Dr. Caldvvcll pradėjo 
praktikuoti mediciną 1875 m., 
reikalas liupsotojo nebuvo te
kis didelis, kaip kad dabar yra. 
žmones gyveno normalų, ramų 
gyvenimą, valgė paprastą, svei
ką maistą ir gaudavo užtekti
nai šviežio oro ir saulės. Bet 
net ir tada buyo aštrus liusuo- 
tojai 
konstipacijos, 
vvell nuomone 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Todėl jis parašė receptą laxa- 
tyvui, skirtam jo pacientams.

Receptas nuo, konstipacijos, 
kuri jis vartojo pradžioj savo 
praktikos ir kurį jis pavedė 
aptiekoms 1892 m. po vardu 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, 
yra skysta augalinė gyduolė, 
taikoma moterims, vaikams ir 
senesniems žmonėms ir jie yra 
reikalingi tokio švelnaus, sau
gaus vidurių stimulianto, kaip 
Syrup Pepsin.

Po sėkminga 
receptas 
dabar 
duodamas 
pasaulyje, 
milionai bonkų išvartojama kas
met parodo, kad jis laimėjo pa
sitikėjimą žmonių, kurie yra jo 
reikalingi, kad gauti pagelbą 
nuo galvos skaudėjimo, aitru
mo, vidurių išpūtimo, nevirški-

LevVis turįs Illinois statė 40 
ęavo “henčmenų”, bet mainie
riai tvirtina, kad jis turi jų 
nepalyginamai daugiau. Susek
ta, kad jo gengė yra sudaryta 
daugumoje iš tolimų atėjūnų, 
šiom dienom du naujai įstatyti, 
vienas 
tas iš 
pinigų 
kūnų.

Pennsylvanijoj pradeda 
nieriai imtis už darbo, 
daugiau užsirašo 
tosios unijos laikraštį 
Minei”, ir atsiunčia 
nau j ų 
taip pu'u 
ateina 
Lewis’u.

teises iškovoti. įsielj tiek žmo
niškesnes darbo ir gyvenimo 
sąlygas, prįeš asmens ir są
jungų laisvę, prieš susirinkimų 
ir streikų teises, tokio rekordo 
vargu kuri reakcingiausi šalis 
gali pasiekti.

Bet nė pats Levvis, nū jo 
kompanionai dėl tų 650 “in
džionkšenų” nėra nei dienos 
pasėdėti gavę, nė dolerio pri
dėję, kuomet tais indžionkše- 
nais per 40 metų unija su 300,- 
00Q mainierių buvo ardoma. Le
vvis neperžengė nė vieno tų in
džionkšenų.

Bet kada pagaliau Illinois 
mainieriai atsiskyrė ir pasiry
žo savo pajėgomis gintis nuo 
Levvis korupcijos, ir išsiėmė 
indžionkšenų prieš Levvis tero
ristus, tai Levvis tą indžionkše- 
ną tuojau 
ginkluotas 
jo šaudyti

Balandžio 29 d. įvyko Vana- 
gaičio-Olšausko koncertas, žmo
nių prisirinko apįe puspenkto 
šimto. Pritruko net sėdynių. 
Koncertas prasidėjo apie 8 vai. 
vakaro. Pagelbėjo svečiam ar
tistams ir vienas vietinis daini
ninkas. Tokiu budu buvo trys 
dainininkai. Tirpioji programo 
dalis susidėjo iš komiškų dai
nų ir juokų. Ir Vanagaitis pri
juokino publiką iki valios. Vi
si žinote, kad Vanagaitis suge
ba j nokusi krėsti.

si kartą Vanagaitis, J. Ol
šauskas ir J. Blažis palinksmi
no publiką ir gražiomis liaudies 
dainomis. Koncertui pasibai
gus, žemutinėj svetainėj buvo 
šokiai ir kitokie pasilinksmi
nimai. Artimi pripildė musų 
širdis su pavasario džiaugsmu. 
Per vasarą dainuosime jų skam
bias dainas piknikuose ir išva
žiavimuose. patartina lietuviš
koms kolonijoms pasikviesti p. 
Vana

Girdėjau, ,J|ad Vau

Ant galo, ir detroitiečiai 
silauks tikrai įdomių ii 
ristynių, kurios Įvyks į 
8 d. Risis šauniausias 
rist i kas Karolis Požėla 
kiečiu Vogei. Vokietis 
220 svarų, o Požėla 190.

Galima šakyti, ki 
Požėla yra vienas iš 
populiariŠkų ristikų 
mėg 
niai 
detroitiečiams bus progos pa 
matyti Požėlos susikibimą si 
vienu geriausių ristikų.

savo sesutei, kad moteriai yra 
labai sunku gyventi pasaulyje.

Raqų4 pražuvo . Visi ją 
manė mirusią, nuo 1908 metų. 
Bet, kaip dabar paaiškėjo, tada 
Raqųel ą u vyko į Montevideo ir 
jau visur dirbo kaipo vyras. Iš 
savo vardų metrikuose ji išme
tė raides “q”, “c” ir “a”’ ir to
kiais dokumentais atvyko atgal 
Argentinon, išsiėmė —policijos 
cedulą, ištikimybės liudymą, 
kariuomenes registracijos kny
gutę ir pilietybę. Gavo darbą 
ministerijos kanceliarijoje ir 
ten ištarnavo kaipo vyras virš 
22 metų. Ji tai darė ekonomi
nio skurdo nugalėjimui.

Nė pirmoji “legalė” Raquel 
žmona, su kuria gyveno 10 mo
tų, nė antroji “kompanera” su 
įkuria išgyveno 2 metus ir 8 
mėnesius neišaiškina policijai 
intimių šeimyninio gyvenimo 
smulkmenų. Ir šią tylą publi
ka privalo respektuoti.

Jeigu atkasę iš kapinyno Ba- 
quel gydytojai ir atras, kad nuo
dai yra jos mirties priežastimi, 
tai sunku bus ką nors apkal
tinti, nes gal jai pačiai nusibo
do pasaulį “monkinti” ir ji pati 
galėjo nusinuodinti.

“Raul Luis Suarez” palaikai 
virš! 10,000.00 pezų banke 

nebus priteista nė jd pirmai le- 
galei žmonai, nė antrai gyveni
mo draugei su kuria drauge la
bai ekonomiškai gyveno ir tau
pė, nes joki pasaulyje įstaty
mai nepriipažsta kad ir lega
liausio ši i ubo, jeigu tas ši i ubas 
tapo priimtas dviejų moterų, 
be vyro. Palaikus gaus jos tik
roji sesutė Francisca.

Palaidojus Raul Luis Suarez 
ant moteriškės kapo buvo padė
tas vyriškas vardas, nes, sulyg 
įstatymų, reikalingas parašas, o 
tik rasai jos vardas tuomet dar 
nebuvo žinomas. Dabar laik
raščiai talpina jau pakeistą ka
puose parašą.

Ačiū platiems spaudos ko
mentarams ir dėka 40-tos poli
cijos stoties viršininko energi
jai galop paaiškėjo Raquel Lui
są Suarez imisteriįa.H-.Ik a.

pareiškę kart 
nelaikytų 

prezidentu 
jeigu tik

Apvažiavau nemažai 
miestelių. Kalbėjaus s 
kais lietuvių mainierių apie jų 
uniją ir einančią dabar kovą 
unijoj. Ir pasakysiu, kad suti
kau tik du lietuviu, kurie aiš
kiai pasisakė esą Lewiso šali
ninkai ir užgiriu jo darbuotę, ir 
pasak* kurių žodžių, mainieriai 
negalį nė turėti geresnio prezi
dento, kaip Levvis.

Visi kiti yra 
kurtėmis, kad 
Levviso angliakasių 
nė vienos minutės 
turėtų galios pašalinti jį. O 
vienok yra lokalų Illinois vals
tijoj, kurie dar tebestovi Levv
iso pusėje. Tų lokalų randasi 
daugiau Franklin paviete — ap
link Bentbną, Zeiglerį, VVest 
Krank fortą.

Kodėl jie taip laikosi? Tenka 
pasakyti, kad viena priežastis 
to laikymosi tur būt bus — 
pinigai. Yra ir kita priežastis 
•—graftas, suktybės lokalų ir 
buvusio 9-to subdistrikto virši
ninkų. Tas graftas, tos sukty
bės buvo įleidę giliai šaknis 
Franklin paviete, rodosi, jau 
per keliolika metų. Graftas ir 
pinigai -— tai dvi, atrodo, pa
matines ir svarbiausios priežAs- 
tys kodėl Levvis dar randa pa
ramos. Franklin paviete, ypa
tingai. Pažiūrėkime, ką graftas 
ir pinigai reiškia mainierių ko-

Paaiškėjo vyro-moteris 
terija.

\gituol
unpo,

po darbo.
įgas, kitų
• čia vesk
> kenksmmgą jo prie- 

vujų. Levvis ’: u mo-
į “darbą.” Kiek tau 

priklausys nuo tavo ga- 
Bet keliolika dolerių sa-

duokles ir 
organizacijos, 
Levviso ofisan 
metu milionai 
pinigų užsili- 

, Levvis turi 
manyti? pau-

Levviso agitatorius 
galų gale, kad reikia 
ištvirkimui galas. Reikia išmes
ti išrinktus viršininkus ir pa
statyti naujus, o duokles siųs
ti ne j Springfieldą, bet į In- 
dianapolisą. Ir jeigu tame susi
rinkime rinkti lokalo viršinin
kai bus išmesti,- tai ja i į vir
šininkų vietą pateks greičiau
sia Levviso šalininai.

Duoklės bus siunčiamos į 
Indianapolisą (Levvisui), nors 
didelė didžiuma narių ir nekęs
tų Levviso.

“Kytroji mekanika” — gud
rioji politika jau bus suvaidi
nusi savo rolę.

kiai ir 
gyveno

Buenos Aires, Ar 
gentina

Reikia, tečiau pasakyti, kac 
pasižymėjo graftu ir suktybė
mis ne vienas tų, kurie buvo 
priešingi Levvisui—ypač Frank
lin paviete. Bet apie tai kitą 
kartą.

(Bus daugiau)
— Reporteris

Po Springfieldo konferencijos 
Amerikos mainierių gyvenime 
prasidėjo visai naujas gyveni
mas ir gyvumas. Kol, kas vei
kliausias centras yra Illinois 
valstija, nes kitų valstijų mai- 
nicrius Levvis galutinai buvo 
suardęs.

Jau ir 
i i ai taip 
nutraukti 
šina ir 
pajėgus 
peš,, bet ir finansinę 
Levvis’o 
nieriai finansiškai 
prisidėdavo 
wiso) ofisi 
riais Lovvk 
jnainierius. 
metimas bi 
gensteriams didelis nuostolis

Levvis kontroliuoja dideles pi
nigų sumas. Viena tik Illinois 
organizacija Levviso ofisui (In- 
dianapolise), jo prezidentavimo 
laiku, pasiuntė apie $6,000,000.- 
00. O juk mokėjo 
kitu distri'ktų 
kol gyvos buvo, 
suplaukė per 10 
dolerių. Dalis tų 
kusi yra. Reiškia 
pinigų ir, tenka 
do.ja juos kovai.

Kaip? Įsivaizduokite, kad 
mainoje dirba žmogus. Kad jis 
yra amerikonas (anglas). Kad 
jis lanko lokalo mitingus. Kad 
jis, pagalios, yra pratęs kalbėti 
susirinkimuose, moka sukeikti, 
žodžiu — yra “smarkus.”

Mainoje jis gal uždirba po 
$20 savaitei (vidutiniškai 
imant per metus). Mat, ameri
konai ir “džianibuliai” nemėg
sta persunkia! dirbti. O gy
venti plačiai nori/ Toks žmo
gus veik visuomet būna ękolo- 
se, ypač prasiskolinęs krautu
vėms. Jam visuomet trūksta 
pinigų.

i Levviso agentas duo
dat! g-maž tekią propo- 
’u, “Dear Brcther and 
ituok visur, kur gali, 

už Levvisą ir “nakink” jo prie
šininkus. Agituok mainoj, kur 
dirbi. Agituok miestely ant 

mainierių 
Atlankyk, 
mainierių

nimo, netekimo apetito ir mie
go, prasto kvapo, dyspepsijos, 
šalčių ir karščiavimo.

Milionai šeiminų dabar nie
kad nebūna be Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin, ir jeigu jus kar
tą pradėsite vartoti jį, jus vi
suomet laikysite bonką po ran
ka skubiam reikalui. /

Yra ypač malonu žinoti, kad 
dauguma jo yra išperkama mo
tinų sau ir vaikams, nors Sy
rup Pepsin yra tiek pat ver
tingas agnesniems žmonėms. 
Višp^, ąptjękos turi dideles 
bomfife.

Kytra mekanika” arba 
politika.

susirenka 
kaip drai 
namus, ir 
Levvisui, c 
šininkams 
kės u 
mokūs 
bumų.
vaitui visgi gausi. Ir niekas j 
nežinos, kad tau moka už tai 
agitaciją.

Musų nuolat subankrotavu- 
siam “žydeliui” (taip lietuviai 
vadina “džianibulius” ir ame
rikonus) tie keliolika dolerių 
savaitei (ar daugiau), tai kaip 
mauna iš dangaus. Jis yra pra-| 
tęs kalbėti, todėl darbas jam 
lengvas, tai ne mainoje dirbti.

Ir šitokių agitatorių tenka i 
numanyti, Levvis turi daug. 
Levvis naudoja juos nuo to lai
ko, kada prasidėjo šiek-tiek 
aštresnė kova tari) jo ir Illinois 
organizacijos.

Tai yra “kytroji mdkanika”j 
—gudrioji Levviso politika. Iš
vilkti ją aikštėn gan sunku.

O tuo tarpu padėtis vystosi.’ 
Yra žinoma 
siąs unijų gyvenime 
— kad tik mažas
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Kaip Anglija Valdo Indiją įpirmininkas Ramsay MacDo- 
nald sako savo knygoj 
Government of India”, 11 
riuj:

‘The 
sky-

Perspėjimas kaip reikia ginti iš kurio
nepri- imtis žaliavos savo manufaktu-

Aagiija
pavertė

ir branginti įsigytą 
klausomybę.— Kaip 
turtingus indėnus 
ubagais.

Kada Indija pateko Anglijos 
kontrolei (pirma ji pateko East 
India Company ir tik vėliaus 
Anglijos karaliaus valdžion), 
Indija buvo viena turtingiausių 
šalių pasaulyje. Dabar Indijai 
yra pati biedniausia šalis pa
saulyje. Visi senovės kėliau-

kuopigiausįa galėtų

ra i ir kur galėtų kuobrangiau- 
siai parduoti savo
Indijos veik visi gyventojai ta
po nuvaryti prie vienos žemės 
darbo, ir dabar aštuoni dešim
tadaliai velka gyvybę vien tik 
iš žemės kaip vienintelio išmi- 
timo šaltinio.

Kaip Anglija sunaikino 
Indijos kultūrą

Kai Indija pateko Anglijai,
tojai ir rašytojai tvirtino In- ji buvo žymiausia laivų staty- 
dijos turtą ir gyventojų ger- j mo. jūreivystės ir milžiniškos 
būvį. Dabar didžiausia daugu- prekybos šalis pasaulyje. Ang- 
ma gyventojų nelaimingi varg- Ii ja geidė savo laivams užtik- 

biedni, rinti visišką monopoliją visam 
Blackvvel, i Indijos eksportui ir importui, | 

i ir dalimi įstatymų keliu, d’ali- 
1 p“----- ‘•“3 keliu didžioji
Indijos laivų pramonė tapo su
naikinta.

dieniai ir neapsakomai 
rašo Alice Stone 
lai k r. “Unity”.

Indija prieš patekdama Ang- mi prievartos 
lijos valdžion buvo gr.rzi audė
jų tauta. Indija gaminosi vi
sus drabužius savo kraštui ir 
išveždavo didelei galybes mus
lino, šilko, skepetukų, brokadų 
ir kt., kurie buvo garsus visam 
pasauly savo gražumu ir tek
inką. Tie audiniai buvo gami
nami ne vien miestuose. Mili
jonuose kaimiečių namų visoj 
Indijoj, <tarpe žemiečių, kuomet 
oras būdavo per netinkamas 
lauko darbams, buvo audžiami 
įvairiausi audiniai namų reika
lams ir eksportui, žemdirbystė 
ir audimas sykiu 
padarė, kad šimtai milijonų In
dijos gyventojų gyveno paten
kinamai ir laimingai.

įtaikė užkariavimo 
laike taip vadinamo 
maišto, East India 
sugriebė ir išvežė neapsakomas 
daugybes aukso ir brangių ak
menų. Indijos maištas buvo 
paskutinė atkakli pastanga nu
sikratyti pavergimo pavojaus 
ir atgauti laisvę. Vėliau oku
pantai pastatė garsias audiny- 
čias Lancashire, Anglijoj, be
veik išimtinai suplėštais Indi
jos pinigais. Anglija sumanė 
plačia konkurencija nuslopinti 
Indijos audimo pramonę, bet 
Anglijos’ mašinos negalėjo ly
gintis savo išdirbiniais nė gra
žumu nė patvarumu su tikrai 
artistiškais Indijos audiniais. 
Tuomet Anglija uždraudė In
dijos gaminių įvežimą ir vėliau 
visai ištrėmė Indijos’ gaminius 
iš visos Anglijos ir kolonijų.

Jei Indija butą buvusi laisva, 
ji butų atsilyginusi tokiu pat 
uždraudimu įvežti Anglijos fab- 
rikatus, ir butų išgelbėjusi sa
vo namų rinką. Vietoj to Ang
lija pradėjo gabenti į Indiją 
dideles galybes pigių ir pras
tos rųšies surogatų ir versti 
juos į Indiją. Nebūdama var
žoma ir neturėdama mokėti 
muitų, Anglijos konkurencija 
bematant sugriovė ir užėmė 
Indijos namų pramonę ir rin
ką. Prof. Horace H. Wilson 
sako: “Svetimi (Anglijos) pra
monininkai naudojosi politinės 
neteisybės ginklu laikyti pri
spaustą komepitorių ir jį ga
lutinai pasmaugti, kadangi ne
galėjo su juo išlaikyti konku
rencijos... Tai yra liūdniausias 
vaizdas 
kaudų.”

Vėlai, 
ventojai 
senovėje savo audyklas’ statė ir 
kaip jiems vyko tokius puikius 
audinius padaryti, vėl buvo pra
dėta lyg ir gaivinti Indijos 
pramonę, pristatant audyklų. 
Bet ir tada angliškoji Indijos 
valdžia uždėjo akčyžę ant kiek
vieno yardo, 
taip kad ir 
kuruoti su 
ir įvežtais 
audiniais.

Patekdama Anglijai Indija 
buvo pilna manufaktorių. Tai 
buvo Anglijos sistematiškas ir 
apgalvotas planas pakeisti In
dijos manufaktūrą Anglijos 
manufaktūra. Ta Anglijos po
litika sugriovė milionus Indi
jos rankdarbių ir verslininkų 
gyvenimą. Anglijos idealas 
buvo padaryt iš Indijos’ šaltinį

kombinuoti

kovų ir 
Indijos 

Company

Indijai padarytų nuos-

kada jau vietos gy
nei užmiršo, kaip jie

išausto Indijoj, 
tada negalėtų kon- 
Anglijos pramone 

į Indiją angliškais

(žemės mokė, niai) 
buvo išieškomi 
Valdžios paprotys

Kol Indija patapo Anglijos 
valdoma, švietimas’ buvo labai 
plačiai paplitęs. Sir Thomas 
Munro 1813 m. oficialiai pa
skelbė, kad “kiekviename kai
me buvo mokykla mokinusi 
skaityti, rašyti ir aritmetikos”. 
Net East India Company ėmė 
savo raštininkus ir knygve- 
džius iš Indijos kaimų. Indijos 
kaimai buvo savistovios viene- 
tos. Ilgos’ Indijos istorijos bė
gyje, žmonės buvo išsidirbę 
tam tikrą vietinės savivaldy
bės formą, kuri jiems atatiko 
ir kurioj jie gerai gyveno. 
Kiekvienas’ Arioniškos Indijos 
kaimas buvo maža bendruome
nė. valdydama bendrai žemę 
aplinkui. Mokyklos mokytojas 
visuomet buvo vienas iš kaimo 
instruktorių ir veikėjų. Dinas
tijos kilo ir krito, invazijų ban
gos siautė po kraštą, visuomet 
palikdamos kaimų bendruome
nes nesugriautas ir nepakeis
tas. Anglai pasiėmė sunaikin
ti tą nuo amžių išdirbtą Indi
jos organizacijos formą. Ang
lai buvo fundamentalistai ir 
nekentė- ’komunalių žemių. Už- 
tad dabar Anglija savinasi visą 
Indijoj žemę ir renduoja ją su
lig savo noro. Anglija nepasi
rūpino mokytojų likimu, ir at
ėmus iš kaimų žemes, mokyto
jai neteko mitimo, ir tamsybė 
užguldė Indijos tautą., Po dvie
jų šimtmečių Anglijos valdžios 
jau tiek pasiekta, kad 90 nuo
šimčių gyventojų neberpoka nė 
skaityti nė rašyti, ir tuo žmo
nių tamsumu pasinaudodami 
Anglai dabar skelbiasi negalį 
duoti Indijai nepriklausomybės, 
nes Indija pertamsi esanti sa
ve valdyti.

Apiplėšti žmonės milijonais 
miršta badu

daž- 
prie- 
buvo 

kuodau- 
gaminius. j ginusia, viršiau ir daugiau jo 

gyvenimo standardo, kurs ir be 
to yra perdaug žemas.”

Gana daug yra liudymų. 
kiek žemas yra Indijos farme- 
rio gyvenimo 
puolęs.
buvęs ilgus metus Indijos’ sta
tistikos general direktorius, sa
ko, kad 40,000,000 gyventojų 
niekuomet neturi pakankamai 
pavalgyti.

Prieš Anglijos okupaciją, In
dijoj atsitikdavo apie 2 bado 
metai laike šimto metų, ir tie 

j patys būdavo lokaliniai (atski
rose tik vietose). Anglijai už
ėmus. jau vien tik devyniolik
tojo šimtmečio pirmais 25 me
tai buvo 5 bado metai, kuriais i 
žuvo apie 1,000,000 žmonių.

Antrame ketvirtadalyje buvo 
2 badmečiai, kur žuvo apie 
400,000 žmonių; trečiame ket
virtadaly buvo 6 badmečiai, kur 
žuvo 5 milijonai žmonių, c 
paskutiniame ketvirtadalyj bu
vo 18 bado metų, tai yra per 
25 metus, 18 metų bado me
tai... ir per tuos metus mirė 
nuo bado tarpe 15,000,000 ligi 
26,000,000 žmonių... Laike visų 
tų badmečių .Indijoj buvo mais
to pilnai pakankamai, bet žmo
nės jau buvo perdaug bėdni, 
maisto nusipirkti. Sr. J. T. 
Sunderland sako: “Sulig tikros 
teisybės, badai Indijoj eina ne
paliaujamai. Jei ir lietaus yra 
pakankamai ir derlius geras, 
vis tik kur nors yra badas pla- W I
čiausia skale”. Ir žmonės ba
dais yra taip baisiai nuvarginti 
ir nusilpę, kad epidemijoms’ už
ėjus miršta lyg musės.

niausiu
varta...
išspausti iš žemiečio

standardas nu-
Sir William Hunter,

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu visiems savo 

draugams, pažystamiems ir khs- 
tumeriams, kad aš perkėliau sa
vo Real Estate ofią i 
namą, adresu:

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

Tol. Prospect 8759
Savo name Real Estate ofisą 

įrengiau moderniškai.
nam suteiksiu greita, 
gerą patarnavimą.

Perku, parduodu ir 
mus, farmas ir lotus.
Žemes reikalais visuomet kreip
kitės i mano ofisą.

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

nuosava

Avė.
Central

Kiekvie- 
mandagų ir

mainau na- 
Namų —

S. E. Cor. Archer and Central

Tel. Prospect 8759

Indija pateko Anglams, 
mokesniai buvo imami 

nuo derliaus ir

Kol 
žemes 
atatinkamai 
mokami pačiu derliu (in natū
ra). Kuriais metais’ derlius bu
vo menkesnis, tai ir mokesniai 
buvo mažesni, 
nustatė, kad 
būti mokami 
ir mokesnius’ 
dutinių metų
bartinis Anglijos

Anglų valdžia 
mokesniai turi 

grynais pinigais, 
nustatė sulig vi- 
derliaus. Pats da- 

ministeris

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

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

padarom. .

Drillings Auto 
Ėody 

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

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 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 daugelį 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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd, 
arti St Louli Avė. 

CHICAGO. ILK

Indiją turi savo okupantus 
brangiai apmokėti

Indijoj eina nuolatinis pinigų 
spaudimas ir gabenimas Angli- 
jon. 
yra 
Jos 
sau 

lies pensijas, ir laiko sau visas 
geriau apmokamas tarnybos 
vietas. Indijoj žmonės yra ap
krauti mokesniais du syk sun
kiau, negu Anglijos žmonės, ir 
daugiau nei tris kartus kaip 
Skotlandijoš žmonės, nors In
dijos žmonės yra nepalygina
mai bėdnesni. Indijos žmonės 
turi apmokėti visas' išlaidas 
Anglijos kariuomenei, kuri yra 
laikoma Indijoj su tikslu In
diją laikyti prislėgtą. Be to dar 
Indijos gyventojai turi kariau
ti ilguose Anglijos karuose, ne 
dėl Indijos labo, bet dėl Ang
lijos imperijos galybės. Laike 
41 metų, nuo 1859 ilgi 1900A metų buvo 33 karai, dauguma

Anglijos valdžia Indijoj 
iškaštingiausia pasaulyje, 
valdovai Indijoj pasiskiria 
aukščiausias algas ir dide-

Niekiau nėra pakankamai geras 
kitą valdyti

Anglijos teismas Indijoj yra 
griežtai teisingas tarpe europie
čio ir europiečio arba tarpe in- 
diečio ir indiečio, bet niekuo
met ne tarp europiečio ir in
diečio; teisme cu. europiečiu 
indietis niekuomet neras teisy-

karų tolimose šalyse, kaip Ki
nijoj ir Egpte, ir už tuos ka
rus Indija buvo apdėta baisia 
mokesnių ra ta,— daugiau kaip 
$450,000.000 Indija turėjo su
mokėti Anglijai vien tik pasta
rojo šimtmečio laike.

Po paskutiniojo didžiojo ka
ro Indijos valdovai Anglai nu
balsavo, l^ad Indija turi prisi- be
dėti su mokesniu $500,000,000

Britanijos naudai, deja ne tik valdomuosius, bot 
nors įr pačius valdytojus. Dauguma 

ta- angių Indijoj elgiasi su vieti
niais labai žiauriai ir arogari- mažos atėjūnų gaujos prieš vą

še- tiškai, ir įžeidžia juos kiekvie- lią ir norą, ne dėl pačių žmo- 
su- name žinksny. Sir. Henry C. niu labo, tik dėl pelno palygi- 

o-------- -------------------- i.- namaį mažo skaičiaus svetim
šalių, išnaudotojų. Kiekvieno 
doro žmogaus pageidavimas tu
ri būti, kad Indijai privalo 
būti grąžintos žmogaus’ teisės, 
patiems 
jau turi 
tautoms, 
s’omybę

Despotiškas valdymas nau-

■iii

■

lt

w,w.w‘w tai

..

pa-

Didžiosios 
karo išlaidoms padengti, 
Indija visai neturėjo balso 
me “balsavime”.

Prieš Anglijos’ atėjimą, 
nieji Indijos imperatoriai 
vartodavo šalies mokesnius
čioj Indijoj, ir pinigai visada 
vėl grįždavo žmonėms. Dabar 
dauguma pajamų išvežama 
laukan ir niekuomet nebegrįžta. 
Indija badauja dėlto, kad že
mės mokesniai yra perdėti ne
bepakeliamai, kad manufaktū
ra yra suardyta ir gera pusė 
kasmetinių pajamų 
lauk iš krašto.

Bannerman, buvę; Anglijos li
beralas premjeras rašė: Kad 
ir gera valdžia negali pavaduo
ti savivaldos. Pavergimo at
mosfera yra nuodinga, užmu
šant! visa kas yra žmogiška ir 
ko nors verta. Aš turiu pri
minti savo tautiečiams, kad 
Britonai Indijos valdyme visai

Tiesa, Anglija padarė Indi
jai ir daug ko gera, tačiau ji 
atnešė nepalyginamai daugi iu 
nelaimių ir pikto: fizinį išmi
rimą nuo badų, protini tamsu
mą ir dvasinį nuopuolį. Nors 
Anglai yra vadinami geriausi 
kolonijų administratoriai pa
saulyje, bet ir jie negali blo
gos sistemos (kito valdymo) 
padaryti gera. Tai yra žiauri 
neteisybė, kada 320,000,000 
žmonių, beveik visas šeštadalis 
pasaulio turi būti valdomas

save valdytis, ir taip 
būti perspėjimas toms 
kurios turi nepriklau- 

• iškovojusios, kaip ją
išvežama yra pasisavinę Prūsijos ir BU- reikia branginti ir saugoti, 

sijos metodą”. —J.

Pirmi
malonumui

CAMELS patenkina jūsų cigareto norą, kuris yra rūkomas dėl
• I ■ *' , *

malonumo.. . Jie jums duoda nepalyginamą Turkijos ir Narni- 
nių parinktiniausių tabakų rūšį. . . lengvumą ir švelnumą, pui
kumą skonyje, turtingumą rūšy, malonų kvepėjimą.

Pagarsėjusiam Camel rūšy randat visko, ko geidžiat rūkymo 
malonume.

Bilionai Camel pakelių kupinai pilni malonumo, laimėjo išti 
kimų daugiau rūkytojų draugystę, kaip kiti išrinkti cigaretat

Neatsisakykit sau gausumo

01930, K. J. *«ynold« Tobacco 
Cotnpany, Winiton-Sal«a>, N. C-
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SĖDI SAU, IR GANA!

būt aV-

ISPANIJOS STUDENTŲ DEMONSTRACIJOS

Išmoko išdova

susilaukti

$7.00
3.50
1.75
1.25

NEPRIKLAUSOMIEČIAI
PRIEŠ DARBIEČIUS

darbi- 
ryšius 
su so- 
komu-

nuomo- 
bonkos

$8.00
4.00
2.00
1.50

KOMUNISTŲ PRALAIMĖJI 
MAS NORVEGIJOJE

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau 
dime namus nuo ugnies.

musų
mes
toji šiaurės 

budėdama sėdi

•bo Parti- 
gabųs vy- 
ir Snow- 
laiku jie 

nepriklau- 
itaka

L 1HI-

viesiaplau- 
vandenyno 

antra prie Baltijos 
Dvi varpos prie vieno 
— rugių varpa ir kvie- 

Dvi rožės ant vienos 
•audonojį ir baltoji...

Trečiadienis, geg

maistui. Iš 
amina trąšas ir jodą. 
• Osaka miestuose yra

surasti.
yra gana
Francijoj, 

kitose E u-

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

Ir priegtam 
pagaminti viso- 

•tiksliau

ketvirtą partiją.
suvažiavimas

demonstracijas gatvėse ir, kai valdžia juos 
tremdavo iš didmiesčių, tai jie paskleisdavo 
nes idėjas provincijoje ir sodžiuje.

Atrodo, kad Ispanijos monarchija gali 
tokio pat galo, kaip Rusijos.

jų brolišku šalių 
Argentina 
vija. • 
serys'

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
• I

dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

500 dirbtuvių, kurios užsiima 
kanteno gaminimu. Jo išvaizda 
taip pat persimainė: jis dabar 
yra sutirštinamas ir pardavinė
jama 
sies plokštelėmis 
naudoj amas įvairiems 
sriubai, ryžių vynui 
želatinų.

Funori 
produktas 
jai, kurie 
augmenų.

kietoj formoj, savo rų- 
Kanten yra 

tikslams: 
ir vietoj

yra žinomas 
Tas žodis 

ir tapo parinktas 
laike šaltesnių 

sausio ir 
kantoną ga- 
žinoma, kan- 

1760 m. 
kisielius,

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

atšaiža 
ra 

remia MacDonal 
) “radikalų” rok

su ką 
aitriai 
Neikė 
kalbė

liu vo me-

Argentinos svečiai buvo ga
lutinai sužavėti Ryga, latviais 
ir Latvija, šie. žurnalistai ypa
tingai idomavosi įvairiais pre
kybiniais ryšiais tarp šių abie- 

Latvija ir 
Argentina ir Lat- 

— tai galėjo būti dvi se- 
, juodbruvė ii 
Viena Tylaus 

pakranty, 
juros, 
šjaudo 
čių varpa 
šakos — 
Storapilvis ponas su žila barz
dele ir žydiška nosimi kalbėjo 
pakeltu balsu. Du syk spaudė į 
akis raudono šilko nosinaitę. O 
galop, sveikinamas neaprašomo 
susižavėjimo įr perkūniškų ova
cijų, raudonas ir užkaitęs, jis 
kokia tai keista tarme suriko: 
Lai dzito Latvija!

Robertas Neikė ilgiau nebe-

Nežiurint atkartotinų reika
lavimų, Voldemaras, buvęs Lier 
tuvos diktatorius, dar vis nesi- 
krausto iš savo ministeriško 
buto. Jisai sako negalįs tą bu
tą apleisti, kadangi tenai esan
čios knygos, kuriomis jisai tu
rįs naudotis, rašydamas veika
lus apie Klaipėdą ir Vilnių. 
Tuos veikalus parašyti jam už
sakė Smetona.

O gal Voldemaras tikisi, kad 
jam bus sugrąžintas ministerio 
portfelis?

Įvykęs per Velykas anglų 
Nepriklausomosios Darbo Par
tijos suvažiavimas Birmingha- 
me užėmė nepalankią Darbo 
Partijai ir MacDonaldo kabine
tui poziciją. Viena suvažiavimo 
rezoliucija užgiria nepriklauso- 
miečių pirmininko Maxtono ir 
jo vienminčių balsavimus prieš 
valdžią parlamente. Už tą. re
zoliuciją balsavo 257 delegatai, 
prieš — 50. Kita rezoliucija 
reikalauja, kad Nepriklausomo
sios Darbo Partijos nariai, iš
rinkti j parlamentą, laikytųsi 
savo organizacijos nutarimų, 
nepaisant ar jie sutinka su 
Darbo Partijos nusistatymu, ar 
nesutinka.

Po šitokių nutarimų butų bu
vę logiška nepriklausomiečiams 
visai išeiti iš Darbo Partijos ir 
sudaryti atskirą politinę orga
nizaciją 
Bet tos išvados 
nepadaro. Nepriklausomoji Dar
bo Partija nori ir tolinus pasi
likti Darbo Partijoje ir “gręž
ti iš vidaus”. Tokia nepriklau- 
somiečių taktika gali ateityje 
privesti prie aštrių konfliktų 
Darbo Partijos viduje.

Antra vertus tečiaus, Angli
jos darbininkų judėjime nesir 
laikoma tokio griežto nuosaku- 
nao, kaip kitų šalių socialistų 
partijose. Juk ne taip dar se
niai praėjo tie laikai, kada 
Anglijos darbininkų unijų su
važiavimai priimdavo bolševi
kiškas rezoliucijas, kuomet 
Darbo Partija, savo daugumoje 
susidedanti iš tų pačių unijų,.

labai pigiai kainavo, nėra 
nei kalbėti.

ištvėrė. Porcelano lėkštė 
tik uždėtuoju kalakutu 
suskambėjo. Robertas 
jau stovėjo. Jis kalbėjo, 
jo — vis karščiau 
tas, kai Kolumbui išplaukė ieš
koti Amerikos. Kai narsieji 
europiečiai leidosi į pavojingą 
kelionę nešti krikščioniškosios 
kultūros palaiminimą tolimes
nėms užokeaninėms tautoms. 
Dabar iš ten atvyksta pas’ mus 
— kaipo brangus svečiai, ku
riuos mes visuomet pasiruošę 
spausti prie savo karštai pla
kančios krutinės. Kaip senovės 
foinikiečiai plaukė pro Herkų- 
leso stulpus, ieškoti brangio
sios, baltosios gintaro šalies, 
taip dabar Pietų Amerikos dva
siniai pionieriai atvyksta aplan- 

šiaurės Karalaitės.
Taip, mes esame toji gintaro 
šalis, toji šiaurės Karalaitė, 
kuri budėdama sėdi ir laukia 
užjūrio piršlio... Mandclio bak
stelėjimas sulaikė Robertą Nei
kę. Jis pradėjo kalbėti lėtesniu 
ir rimtesniu tonu ir tempu. Jis 
turi garbės’ brangiuosius sve
čius pasveikinti trejopai. Jau
nos ekonominiai kultūrinės or
ganizacijos vardu, kuri sau 
nubrėžusi tiksią atnaujinti Lat
viją ant 
Siekia 
jurą.
vardu 
gailėjimo kovoti su 

socializmu

Wheatley ir Buclianan (abu — 
parlamento atstovai). Pirmiaus 
NTepriklausomajai Da 
.jai vadovaudavo toki 
rai, kaip MacDonald 
den; bet pastaruoju 
iš jos pasitraukė, ir 
somiečių organizacijos 
darbininkų judėjime labai 
puolė. Jeigu ji nesiliaus kėlusi 
triukšmą prieš Darbo Partiją, 
tai ji visai sunyks. ,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
eugo. 111. Telefonas Roosevelt 8500. j

(Tąsa)
Ūžesys aprimo tik tuomet, kai 
Štokers rusų kalboje ėmė siu-- 
lyti vokiečių centralinio apšil
dymo katilų, vamzdžių ir va- 
terklozetų fabriko atstovybę. 
Be to, jis buvo neoficialus tar
pininkas Lietuvos atstovybės 
namo pirkimo reikalu. Sudrebo 
grupei tie šeši šimtai tūkstan
čių atrodė perdaug. Roberto 
Nelkės ir išusterio grupe atro
dė . lyg pasirengusi kiek nusi
leisti, užtat abu žydai jaučia
mai linko jds pusėn... Pasita
rimas. baigiantis, įėjo į lygias, 
ryškias vėžes'. Robertas Neikė 
jam vadovavo su neabejotinu 
sumanumu ir matomu malonu
mu. Užbaigė, uždarė, kėlėsi su 
dar labiau patenkinta ir malo
nia savijauta, nei kad_atsise- 
do. Jis' turėjo skubėti i žurna
listų draugijos bankietą Ar
gentinos svečiams.

Maskvos komunistų partijos 
komiteto plenumas pašalino 
pirmąjį Maskvos komiteto sek
retorių Baumaną ir jo vieton 
išrinko Kaganovičių, vieną cen
tralinio komiteto sekretorių.

Baumanas buvo vienas 
karščiausių] ų Stalino “kairiojo 
kurso” šalininkų. Už “penkme
čio planą”, ūkininkų “kolchoza- 
vimą” ir kitas nesveikas dikta
toriaus fantazijas jisai stojo 
visoms keturioms.

Bėt Stalinui teko staigiai 
pakeisti savo “kairiąją” politi
ką, suveržiant kaltę! dėl jos ne
pasisekimų ant “žioplų” komi
sarų, kurie, ją vykdė. Ir bied- 
nas Baumanas tapo išmestas iš 
vietos.

Per Velykas Norvegijoje įvy
ko profesinių sąjungų (unijų) 
rinkimai. Visi komunistų kan
didatai prakišo ir nė vienas se
nųjų viršininkų komunistų ne
buvo išrinktas. Jų vietas užė
mė socialdemokratai.

Reikia atsiminti, kad prieš 
keletą metų komunistai kontro
liavo Norvegijos darbininkų ju
dėjimą: darbininkų partiją ir 
profesines sąjungas. Socialde
mokratai tuomet buvo priversti 
atsimesti nuo darbininkų parti
jos ir skyrium susiorganizuoti. 
Bet paskui Norvegijos 
ninku partija nutraukė 
su Maskva ir susivienijo 
cialdemokratais. Dabar 
nistai tapo išmesti ir iš profesi
nių sąjungų vadovybės.

tautinių pagrindų ir 
taipgi savo ranka per 

Jauno latvių laikraščio 
kurio tikslas be pasi- 

tarptauti- 
niu socializmu, komunizmu ir 
žydiškumu, bet tampriais ry
šiais jungti dorąjį tarptautinį 
pilietiškąjį tautiškumą. O ga
lop, jaunos kredito organizaci
jos' vardu, kuri stengsis savo 
darbuotę sujungti šiaurę su 
pietumis. Vive 1’ Argentinoj 

(Bus daugiau)

Judėjimas prieš monarchiją Ispanijoje nesiliauja. 
Užvakar universiteto studentai Madride, Ispanijos so
stinėje, surengė demonstraciją prieš karalių ir jo val
džią. Kai policija ir kariuomenė bandė jėga išvaikyti 
demonstrantus, tai įvyko susirėmimas, kuriame 2 as
mens buvo užmušti ir apie 40 sužeistų.

Pastebėtina, kad už respubliką Ispanijoje kovoja 
ne tik darbininkai, vadovaujami socialistų, bet ir uni
versitetų mokiniai. Anądien garsusis Ispanijos monar
chijos priešas, prof. Unamuno, pareiškė, kad studentai 
daugiausia prisidėjo prie diktatoriaus de Riveros nu
vertimo.

Tai primena priešrevoliucinius laikus Rusijoje. 
Apie pabaigą devynioliktojo šimtmečio ir pradžioje 
dvidešimtojo Rusijos universitetai buvo revoliucijos ži
diniai. Universitetai streikuodavo, studentai rengdavo 

už tai iš- 
revoliuci-

th'bay Harbor apielinkėj- Lu- 
ther Maddocks pastatė trąšų 
dirbtuvę. Trąšas jis pradėjo 
gaminti iš juros augmenų. 
Pradžioj teko susidurti su ne
mažomis kliūtimis, kadangi 
fabriko vedėjai neturėjo reikia
mo patyrimo. Praėjo apie me
tai laiko, kol viskas tapo tin
kamai sutvarkyta. Maddocks iš
rado tam tikras mašinas, ku
rios žymiai palengvino darbą. 
Apie porą metų darbas ėjo vi
su smarkumu. Per tą laikotar
pį buvo padaryta gražaus pel-

Prieš porą metų Japonijoj į- 
vyko mokslininkų kon/gresas, į 
kurį buvo nuvykusi ir Josephi- 
ne Tilden, kuri Minnesctos uni
versitete eina»botanikos profe 
šori aus pareigas. Kongrese bu
vo daug svarstoma apie juros 
augmenis. Tie augmenys arba 
maurai, sako Tilden, senovėj 
sudarydavo tiesiog ideališką 
maistą, žmonės, kurie gyven
davo netoli niuo juros, beveik 
išimtinai tais augmenimis ir 
maitindavosi. Ir jie buvo gana 
sveilki ir jokių sveikatos pa
krikimų, kurie pareina nuo 
netikusio maisto, nežinojo.

Juros augmenys yra pagrin
das visokios vandenyj esančios 
gyvybės. Be tų augmenų joki 
juroj gyvybė nebūtų įmanoma. 
Tie augmenys yra labai lengvai 
virškinami, todėl tinka mais
tui net vaikams 
iš jų galima 
kios rųšics maistą 
sakant, Valgį. Kažkurie augme
nys turi nemažai j odos ir yra 
naudojami vaistams gaminti.

Dar 1904 m. Dr. Hugh 
Smith, kuris tuo laiku ėjo žu
vininkystes komisionieriaus pa
reigas, paskelbė labai platų ra
portą apie tai, ką japonai da
ro su juros augmenimis, ir ką 
galėtų toj srityj padaryti ame
rikiečiai. Nors nuo to laiko 
praėjo jau gana daug laiko, 
vienok Amerikoj į jurų augme
nis beveik jokio dėmesio dar 
neatkreipta.

Japonijoj ir kaikuriose kitose 
šalyse juros augmenys yra 
naudojami įvairiausiems tiks
lams. Amerikoj juros maurai 
beveik visai nėra naudojami 
trąšoms. O tuo tarpu kas ru
denį prie juros krantų galima 
surasti dideles krūvas maurų. 
Labiau susipratę farmeriai 
krauna maurus į vežimus ir 
veža juos ant savo laukų. Tin
kamesnių trąšų, kai]> tie mau
rai, sunku butų ir

Juros augmenys 
plačiai naudojami 
Airijoj, Škotijoj ir 
ropos šalyse, o taip pat Kinijoj 
ir dalinai Indijoj. Bet jokioj 
kitoj šalyj komerciniu atžvilgiu 
tie augmehys nėra tiek svar
bus, kaip Japonijoj. Kas metą 
Japonijoj iš juros augmenų 
pagaminama įvairių Jproduktų, 
kurių vertė siekia $3,000,000. 
Juros kranto ilgumas Japonijoj 
lyginasi maždaug 18,000 mylių. 
Ir gyventojai moka pasinaudoti 
tomis gerybėmis, kurias jiems 
teikia vanduo. Ir teikia, kaip 
yra sakoma,, “gratis 
nai.

Vienas įdomiausių produktų, 
kurį japonai padaro iš juros 
augmenų, yra žinomas kaipo 
“kanten”. Tas žodis reiškia 
“šaltas oras“, 
■todėl, kad tik 
įpenėsiu (gruodžio, 
vasario) galima 
minti. Kiek yra 
ten pradėta gaminti 
Tai buvo savotiškas 
gaunamas juros augmenų viri
nimu. šįapdięn randasi apie

Mokslininkų kongresas.*—Juros 
augmenys yra ide a 1 i š k a s 
maistas. — Dr. Hugh Smith 
pranešimas. — Trąšos. — Iš 
juros augmenų japonai pa
gamina $3,000,000 vertės 
produktų. — Kanten. 
rori. — “Sushi”. — 
artisto eksperimentai 
ther Maddocks.

skelbdavo griežtą Kovą bolše 
vizmui. šiandie, Anglijos darbi 
ninku unijos yra. visai 
dėjusios savo painesniojo 
dikalizmo” 
db valdžią 
dabar vaidina Nepriklausomoji 
Darbo Partija.

Nepriklausomiečiai turi dau
giausia pasekėjų Škotijoje. Kai 
kurie žymus jų vadai yra karš- 

pavyzdžiui

Juo daugiau žmonyse pasireiškia priešingumo pro- 
hibicijai, juo, lyg tyčia, ji yra aštriau vykinama.

Pirma buvo draudžiama svaiginančiuosius gėrimus 
gaminti ir pardavinėti. Dabar norima padaryti nusi
kaltimu degtinės pirkimą ir vartojimą. O federalis 
Aukščiausias Teismas eina dar toliau: jisai tik-ką pa
darė kaip vienu balsu sprendimą, kad yra draudžiama 
pardavinėti arba siūlyti pardavinėjimui net ir tas prie
taisas, kurios tarnauja nelegalių skystimų laikymui 
arba gabenimui.

žodžiu, aukščiausioji teismo įstaiga Jungtinėse 
Valstijose pripažino, kad sulig prohibicijos įstatymu 
krautuvės negali pardavinėti bačkas, bonkas, kamščius 
ir kitokius daiktus, vartojamus “naminėlės” gamyboje. 
Vadinas, jeigu policija tas prekes užtiks išstatytas 
krautuvėje, tai ji turi teisę jas konfiskuoti.

Byloje, kurioje Aukščiausias Teismas padarė šitą 
sprendimą, advokatas įrodinėjo, kad bonkos ir, kamščiai 
negali būt laikomi degtinės darymo įrankiais, kadangi 
į bonkas degtinė juk yra pilstoma tuomet, kai ji jau 
yra padaryta. Bet teismas rado, kad žodi “darymas” 
(manufacture) reikia imti “platesne prasme”, kuomet 
kalbama apie draudžiamus prohibicijos įstatymu veiks
mus, būtent, ne tik kaipo aktuali degtinės gaminimą, 
bet “ir visą procesą, kuriuo prekės yra paruošiama par
davimui atviroje (?) rinkoje’’.

Kad degtinė pasiektų rinką, žinoma, nepakanka ją 
tiktai išvirti ir išvalyti. Ji turi būt supilta į bačkas, 
bonkas arba kitokius indus. Bet ir to dar negana. Ji 
turi but^ padėta kokioje nors troboje, ir ji turi 
gabenta iš gaminimo vietos j pardavimo vietą.

Jeigu tuščios bonkos, Aukščiausio Teismo 
ne, yra uždrausti daiktai vien tik dėl to, kad 
gali būt vartojamos “munš'aino” pilstymui, tai kiekvie
na troba, kiekvienas vežimas arba automobilius taip 
pat yra “uždrausti daiktai”, nes ir jie gali būt panau
doti alkoholio prekybai. O jau visai nėra abejonės apie 
stiklus ir stiklelius, nes alų arba degtinę beveik niekas 
negeria tiesiog iš bačkos!

Prie ko gi prives šitokį “platus” prohibicijos įsta
tymo interpretavimai?

Aišku, kad tuo savo sprendimu teismas Washing- 
tone norėjo suduoti smūgi plačiai) išsikerojusiai naminei 
alkoholio pramonei. Atrodo, kad šitą jo žinksnį stačiai 
padiktavo Anti-Saloon lyga. Bet jeigu prohibicijos 
agentai dabar, pasiremdami tuo Aukščiausio’ Teismo 
sprendimu, galės persekioti grosernes ir tabako bei so
dos krautuvėles, kuriose parduodama apyniai, salyklą, 
bonkos, kamščiai ir kiti tos rūšies daiktai, tai nieko 
naujo jie negalės padaryti stambiemsiems butlcgeriams, 
kurie turi didelius ir puikiai įrengtus alaus ir degtines 
fabrikus. Toki nelegalio biznio tūzai, kaip Capone ir 
panašus į jį, ne tik nenukentės dėl to, bet gal da ir da
rys daugiau pelno, kuomet bus apsunkinta naminėlės 
gaminimas privačių namų virtuvėse ir “beizmentuose”.

yra kitas
Tai savo rųšies kli- 
įgaunama iš juros 
Tie įklijai pradėta 

gaminti nuo 1G73 m. šiandien 
funori gaminimu užsiima apie 
100 dirbtuvių.

Japonijoj beveik visi gyven
tojai vienokioj ai^kitokioj for
moj valgo juros augmenis. Ge
ležinkelio stotyse, palapinėse ir 
kitokiose vietose yra pardavi
nėjama taip vadinamas “su
shi”, — iš juros augmenų pa
gamintas maistas. Jis ten tiek 
jau populiarus, kaip Amerikoj 
“senvičiai.”

Juros augmenis japonai nau
doja ne vien 
jų j ie 
Tokio 
keli fabrikai, kurie kas metai 
už daug tūkstančių dolerių pa
gamina j odos ir trąšų.

Labai galima, kad Jungtinių 
Valstijų juros resursai yra net 
didesni nei Japonijoj. Bot i 
juos čia beveik niekas jokio 
dėmesio nekreipia. Statistinės 
žinios rodo,, i jog’ per metus iš 
juros augmenų pagaritinamatik 
už kokius $50,000 produktų. 
Kai]) jau buvo minėta, Dr. 
Smith prieš daugelį metų at
kreipė amerikiečių dėmesį 
juros resursus. Jis nurodė į tą 
faktą, kad butų galima labai 
lengvai sukurti visiškai naują 
ir pelningą pramonę. Bet ame
rikiečiai kažkodėl ta proga iki 
šiol dar nepasinaudojo.

Laike pasaulinio karo, kada 
ant kiekvieno kampo žmonės 
buvo raginami taupyti maistą, 
belgų artistas Valentui Henne- 
man padare gana įdomius eks
perimentus su juros augmeni
mis. Henneman apsigyveno 
mieste Bangor, Maine/valstijoj. 
Prie juros jis pasistatė va
sarnamį ir pradėjo daryti eks
perimentus.

Gyvendamas dar Belgijoj, 
Henneman pastebėjo, jog kąi- 
kurie gyventojai naudojo juros 
augmenis maistui. Tuo tarpu 
čia niekas į tuos augmenis ne
kreipė mažiausio dėmesio. Jam 
tad .ir atėjo į galvą padaryti 
savo rųšies eksperimentas: pa
tirti, .kaip pigiai žmogus gali 
pragyventi.

Jis surinko juros augmenis ir 
virino juos apie trejetą valan
dų. Paskui gautą, tešlą kepino 
porą valandų pečiuj. Padariny] 
■gavo kietą masę, kurią sumalė 
į miltus. Na, o iš tų miltų jis 
jau gamino įvairius valgius, 
žinoma, reikėjo pridėti tam 
tikrų prieskonių: svogūnų, pi
pirų, druskos ir taukų. Tokiu 
maistu jis maitinosi apie mė
nesį laiko. O juo toliau, tuo jis 
labiau progresavo.
tų miltų iškepti gana neblogą 

'duoną ir visokius pyragaičius 
su uogų ir vaisių įdaru.

Henneman iš savo patyrimo 
sako, jog jurų augmenys yra 
gana neblogas. maistas. Ir mai
stingas. Per visą savo eksperi
mentavimo Sįjką jis jautėsi 
kuopuikiausiai/rlei kiek nesu- 
menkejo. O kad jam pragyveni
mas 
reikalo apie tai

Dabar pažiūrėkime į kitą toj 
srityj bandymą. 1869 m. Boo-

i Apie Įvairius

no. Bet kuomet trąšų kainos 
pusėtinai nukrito, tai Maddocks 
priverstas buvo dirbtuvę užda
ryti, kadangi ji ėmė nešti nuo
stoli U S.

Maddocks dabar yra apie 85 
metų amžiaus. Tai dar tvirtas 
senis. Apie tai galite spręsti 
iš to,' kad jis dar tebėra vie
nos trąšų dirbtuvės vedėjas. 
Maddocks yra pilnai įsitikinęs, 
jcg. prie dabartinės technikos 
išsivystymo butų galima pelnin
gai iš juros augmenų trąšas 
gaminti. — K. A.

Užsisakymo kaina 
Chicagoje — paštu:

Metams ..............................................
Pusei metu ......................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei .......... „.................
Mėnesiui ............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj
paštu:

Metams .................
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emilą Skujenieks
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rožių Žemė
Komunistų šiumeikeris vė, 

susipyko su Topyliu. • Už tai, 
kam i'opylius parašė “Naujie
nose” korespondencijų, ir iš
dėstė joje, 'kad šiumeikeris ne
moka keturių veiksmų aritme
tikos. Ką 'I'opylius rašė, tas 
buvo tiesa, nes jis patyrė, tik
rai matė, kaip šiumeikeris da
ro aritmetikos keturis veiks
mus. Jis čia gali papasakot. Pa
sitaikė man būti krautuvėje su 
keliais pažįstamais draugais;

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Sis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas

įeina šiumeikeris pasiimt popie- 
ros korespondencijoms įrašyt. 
Buvęs šiumeikerio draugas, 
paprašo jo keturis “Sylvijos” 
bilietus po 65 centus, šiumeike
ris padavęs keturis bilietus, pra
dėjo rokuoti kiek jam priseina 
gaut pinigų. Surašė keturis kar
tus po vienas kitam numerius 
po 65 centus, paskui sudėjo 
išėjo $3.05. Iš sykio Topylius 
jam nieko nesakė, kad jis da
ro naują aritmetikos metodų. 
Bet kaip pamatė klaidingą su
dėjimą, pradėjo k rili knot. Pa
rode, kad nereikalinga ketu
ris kartus po 65 centus rašyt, 
t eikia tik viena kartą para
šyt 65 ir padaugint 4 kartus. 
Padauginus bus $2.60, o ne 
$3.65. Uždraudęs, kaip virtas 
viežys išbėgo. Praėjus kelioms 
dienoms, šiumeikeris pakviečia 
Topylių į savo fektorj. Prašų 
geru, kad jį, nekritikuotų prie 
visų žmonių, nes jam sarma
ta klausyt. Kur ten iškęs To
pylius. Nekriaučius būdamas 
pradėjo krilikuot šiumeikerio 
overkautį. Jam į akis pasakė 
kad tau sarmata eit su tuo 
dvarkaučiu ant prakalbų į ga- 
ražių. Šiumeikeris negalėdamas 
j veik Ii Temyliu, buvo apskun
dęs T. I>. A. 2 kp. Topylius 
atsakė, kad jis nepripažįsta jų 
kuopos. Jeigu norite, traukti į 
valdišką teismą. Ten jis galė
siąs faktais sumušti šiumeike
rio overkautį į dulkes. Pra
ėjus, kelioms dienoms, šiumei- 
<eris praneša Topyliui, kad 
au 2 kuopa dovanojo bausmę!

Topylius atsakė, juk aš nebu
vau nusikaltęs; ir nereikala
vau, kad mano reikalai 'butų 
svarstoma.

Bcdemonstruodamas Topylius 
gatvėmis, nupiešė čevorykus. 
Mąsto sau, reikia nešti juos
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šiumeikeriui pataisyt. Įeina į 
jo fektorį, randa šiumeikerį be
rašant korespondenciją. Topy
lius mąsto sau: pažiūrėsiu, kaip 
jis rašo. Rankraštis Ibutų ne
prastas, bet klaidų daug. Ne- 
iškentę pastebėjo, kad pusė t i- 
n ii daug klaidų darai grama
tikoje.

Šiumeikeris užpyko ant To- 
pyliaus, sako ką tu žinai apie 
gramatiką. Žinot daug nežinau, 
nes nebuvo progos lankyt mo
kykla, bet tokias stamlbias klai
das suprantu, šiumeikeris klau
sia pEuiodyji, kur ta klaida yra. 
štai: kjti. Ta neklaidų, taip rei
kia rašyt sako šiumeikeris. To
pylius paklausė pagal kokių gra
matikų 'taip reikia rašyt. Ne
atsakė. 'I'opylius jam parodė, 
kad tas žodelis jo parašytas 
klaidingai yra rašoma taip: ki
ti. Už pamokinimų užpyko ant 
Topylių. Manau, jeigu tu taip 
pyksti, neduosiu nė čeveirykų 
taisyt.

Puskomisaris mažiau kalba, 
bet jis gudresnis, negu šiumei
keris. Jis moka prisitaikyt prie 
visų dėl linvestmentų. Vieną kar
tą buvo atėjęs prie Pullmano 
<fir'btuves. Paklausiau jo, ar no
ri duot dairbi n inkams irivest- 
irnen'tuis. Nieko neatsakė, ir nie
kur jį daugiau nemačiau, šiaip 
persis ta to prielankus tavorš- 
ČiarAs, jo draugai man sakė. 
Jeigu jis butų buvęs neprie
lankus, nebūtų gavęs chore pir
mininko vieta. >

5

Nauja SLA. kuopa 
Chicagoj

Svetimos tautos, svetimos 
valstybės bernais ar fanatikais 
išsigimę SLA. 176 kuopos na
riai (žinoma, ne yisi) apvaldė 
kuopą. Nebolševikams ir ne 
“Kosėjos” diktatūros garbinto
jams tos kuopos 'suirinkimai ir 
melagingi SI.A. Pildomosios 
Tarybos pravardžiavimai įgri
so. “Kosėjos” diktatūros, ber
nai tikėjosi garsiai parėkauti 
tos kuopos susirinkimuose, bet 
'tikri lietuviai 176 kuopos na
riai, nors nesusitarę, bet su Ko
sėjos bernai^ į ginčus nėjo. 
Nebolševikai 176 kuopos nariai 
ma'bė SLA. antro apskričio psa- 
^aištingą SLA. reikalų trukdy
mų ir prie SLA. 6-to apskri* 
čio naudingo veikimo negalėji
mą prieiti, kol 176 kuopą bolše- 
vikėliai užvaldę laiko, ryžosi 
ieškoti būdų, kad Brighton Par
ko lietuvių apielinkei pagelbė
ti susilieti su SLA. 6-tu apskri
čiu ir veikti, ne Kosėjos dikta
toriams daugiau traktorių pa
rūpinti, bet SLA. auginimu ir 
tautinio-demok ratinio laikraš
čio “Tėvynės” tarp Brighton 
Park lietuvių praplatinimu.

Tas tiesus kelias prie demo
kratinio tautiniai-kulturinio

darbo jau plačiai atidartyas. 
Ne vien nauji nariai, bet ir 176 
kuopos nariai, kurie nenori su 
kacapų ir juodukų * kavalierių 
piršliais ginčytis, galės persi
kelti į grynai lietuvių SLA. 
238 kuopa ir tikrai broliškai 
rūpintis vien organizacijos ir 
savo jaunosios kartos auklėji
mu ir lietuvybės palaikymu. 
Lai “Kosėjos” traktorių ga
mintojai savu fanatizmu ne
kliudomai rūpinasi, tiktai gaila 
ir SLA. nariams skriauda, kad 
tokie lietuvių tautai svetimi 
reikalai po darbininkų skrais
te, 176 kuopoje bandoma na
riams įkalbėti kaipo lietuviams 
tinkanti.... Paskaitai “darbinin
ko” rašinėlį ir matai jo dva
sinį supuvimą: pats ant savęs 
spiaudo, savą tautybę niekina, 
o garbina nigerius, kacapus ir 
aršiausius laisves budelius. Ne
stebėtina. kad ne bolševikai S. 
LA. 176 kuopos nariai, dešim
timis ant kanto persikelia Į 
238 naują kuopą, kad ramiu 
budu, draugingai rengties prie 
busimo Chicagoje SLA. seimo.

—-A. K. Rutkauskas, M. D.

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

Ji apsiruošia į trumpą

IŠMOKIT DEZAININIMĄIV Dezaininimas ir siuvimas A T?) moka didele algą.
i Jus galite išmokti šio ge- 

ra* apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpą laiką. Di- 5jSt Plornos išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
;Jos. F. Kasnicka, 

Princi palas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

/ .............. .................
Pasiuvu Dreses

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings
\ (Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto il<i 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

VIDURIŲ TONIKAS 
PAŠALINO NEMIEGA

“VVinnipeg, Man., Canada, kovo 21. 
—- Rezultatai pirmo butelio Trinerio 
vartaus Vyno buvo stebėtini. Man 
sugrįžo rainus miegas, ėjimas lauk 
reguliariškas. A. Brezjjer”. Kam 
ecntėti ?

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra viduriu tonikas daugelio dakta
ru rekomenduojamas. Imk jo regu- 
ieriai mažomis dozomis ir jūsų vi
durių trubeliai išnyks. Visose aptie- 
kose. Nemokami sempeliai iš Jos. 
Triner Co., 1333 S. Ashlnd Avė., 
Chicago, 111.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Gegužes 6 ir 7

K. Klimas pasigyrė, pasiun
tęs korespondencijų į “Nau
jienas” ir į “Vilnį”. Naujieno
se mačiau jau tilpo, bet Vilnyje 
dar ne. Paklausiau tavorščių 
koijel jus dar nepatalpinote Kli
mo korespindefici ją. Atsakė, 
ka,d taip greit negalima su
tvarkyt. Mat, “Naujienos” daug 
greičiau žinias sutvarko ir pa
talpina, negu “Vilnis”.

Pusžemaitis atsakė, kad to
kia korespondencija negalima 
talpinti, nes paliečiai choro se
kretorių. Kaip čia senai tą žmo
gų 'purvais drabstė, o dabar taip 
greit susiibroliavo.

Jeigu taip staigu ir greit 
tavorščiai susibroliuoja su to
kiais žmonomis, manau, kad 
ilga netrukus 'nebus skirtumo 
tarp jų ir fašistų.

Vietinis darbininkas, kurį vi
si pažįsta, J. Mockus nepaten
kintas komunistais. Mat žmoge
lis serga per kelis mėnesius, 
o nė vienas komunistas jį ne
lanko. Prie iškolektavinio pini
gų susieina net po du kolek
torių. Šitoks jų pasielgimas ir 
sergančiam žmogui atidįaro akis.

— R.
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Jos namų ruoša atliekama i la
bai trumpų laiką. Kada jos drau
ges klausia. “Ar telefonas vir
tuvėje tikrai pagelbsti” ji atsa
ko joms, “žinoma, kad pagelbsti. 
Draugės pašaukia mane, kada 
aš bunu virtuvėje, bet man uži
ma tik minutę laiko, kad atsa
kyti. Aš užsisakau groserius ir 
kitas reikmenis iš virtuves tele
fono... jis sutaupina man laika 
ir žingsnius.”

Briediniai telefonai, išmintingai 
suvesti i jūsų namus, sutaupius 
jums daug laiko ir nesuskaity
tus žingsnius. Kada jus triusia- 
tės virtuvėje, yra tikrai patogu 
turėti telefoną po ranka. Jus 
niekad nesugaištat laiko ir ne- 
oikvojat energijos bėgdamos kur 
kitur vartoti savo telefoną. Kaš
tuoja gi šis priedinis komfortas 
mažai.

Pašaukite Musų Biznio Ofisų
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

BELL SYSTEM
One System * Universal ServiceOne Policy

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas L-

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

kite sau RADIO tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE dėl parazitiško pelno, 
bet dėl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražiausios 
RCA Radiolos — Radio ir Phono- 
graphas — ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausių Radio ir 
Radio su Grdmafonais — visus 
parduodame net už pusdyki.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSWKK — H0WARD 
SPARTON — FADA — 

BREMER — TULLEY 
MAJESTIC ir kitokių Radio.

• Dykai mechanikas per du metus. 
Tiubas mainom eielus metus.
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite — Mokėkit net per 
eielus metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas 
pasiūlymas.
Krautuve atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Lady to Love”
Gražus veikalas

dalyvaujant

VILMA BANKY

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios tintos. SMadc by 

Lambert Ph»rnwual Co., Saint Lakui, U. S. A.

antisep
tikas

Apsaugoja 
jr Prašali
na Gerk
lės Parpi
mo, Skau
dėjimo ir 
Kosėjimą.

LISTERINE. 
TNROAT I 
TABLETS M i_____

LENINAS — TROCKIS — KERENSKIS
Kazokai — Jurininkai — Darbininkai. Viso 160 milijonų rusų 

dalyvauja “Dešimty Dienų”.CINEMA _ Dailės Teatras šešėlių I

Chicago Avė., i rytus nuo Michigan Blvd. 
RODO ISTORINI VEIKALĄ

v •____ * * Direkcija
I Sergei Eiaenstein, pagar-

sėjusio su “Potiomkinu’

Del Malonaus
Pusryčiams Kampelio

Kaip tik užtenkamai vietos dėl 4 žmonių prie šito gražaus 
stalelio. Galite pasirinkti šviesaus enamel užbaigimo. Nu
leidžiamais kraštais stalas ir keturi ruimingi krėslai

-------TIK Už--------

3856 Archer Avenue 
prie Rockwell St.

Pitone Lafayette 6195 
CHICAGO. 1LL.
............................ ■■■■■ ■" ...................*

Kurios Supurtė
Visą Pasaulį

TIESA APIE RUSIJĄ
CINEMA ART ENSEMBLĘ 

Ypatingas rusų muzikos suderinimas
DAILĖS PARODA

Emil Zoir, Švedijos garsus artistas 
Paskutinis rodymas 11 valandą vakare.

Dienomis 50c Vakarais 75c Subatoj ir Nedėlioj 75c

Central Distric
Furniture Co.

Pirkite pas Hellman ir sutaupinkit 25%

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 
antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 
teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų. į

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus. Jotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, InŠiurinam Amerikoj nuosavybe 'ge
riausiose kompanijose. Su visais viršjninėtais reikalais meldžiame 
atsilankyti i offisą 2621 West 71st St. '

arba našaukite
Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680

1411 S. Halsted St.

Malevos ir Sienų Popiera
Pasinaudokite žemiau paduodamu kuponu 

dėl geriausio 4 Valandų Enamelio
30 skaisčiausių spalvų padaro daiktus

gražiausiais
ŠIS KUPONAS GERAS DEL SEM- 
PELIO KENO HILO ENAMELIO 
AR VARNIŠIO, ARBA DEL 25c 
VERTES TA VORŲ.

SAM HELLMAN.

Ifflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 

molų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padare sutvar
kymus’ švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spektakliais, pa
rodomis visuose kaimuose ir miestuose.

Šia nepaprasta proga yra ne 'tik dalyvaut ir matyt tą 
viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir drau
gais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND”
KURS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO BIRŽ. 7, 1930 

IŠ BOSTONO BIRŽ. 8, 1930
Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel.

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos
Del informacijų kreipkitės prie bile agento nario

Lietuvių Laivų Agentų Asociacijos

arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chicago.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Visų Lietuvių Ekskursija į

LIETUVĄ
Birželio 11,1930

Laivu LEVIATHAN
(Didžiausias pasaulyje laivas) 

Del platesnių žinių kreipkitės prie
NAUJIENOS

1739 South Halsted Street
P. P. BALTUTIS J. J. ZOLP
3327 So. Halsted St. 4559 So. l'aulina St.

UNITED STATES LINES
vy. ' = ...—1
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LEMPA

VEIDRODIS

«W»
BABY GRAND

KRĖSLAS

įce

UGI N

ŽIEDAS

ELEKTRIKINIS ICEBAKSIS Gatve
kontestantas, pa ValstijaMiestas

TelefonasBridge

konte-
4-tą

Kontestantai pasie
kę atatinkamą laip
snį gali gauti gra
žų krėslą arba bile 
kurių kitų dovanų 
iš Bridgeport Furn. 
Company.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatin
kamą laipsnį gali gauti veidrodį arba kitų kurių do
vanų daiktais. Daiktai yra imami iš Bridgeport Fur- 
niture Co.

1B K

LAIKRODĖLIS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti Elgin laikrodėlį ar 
kitų kurių auksinių ir 
deimantinių dovanų. Lai 
krodėliai ir kiti auksi
niai bei deimant. daiktai 
yra imami iš auksinių ir 
deimantinių daiktų san
krovos John A. Kass, 
2045 W. 35 St.

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-ame NAUJIENŲ konteste. 
Malonėkite mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas 
informacijas ir kontesto sąlygas šiuo adresu:
Mano Vardas Pavardė .............................................................

SKALBIMUI MAŠINA
Kiekvienas “Naujienų” kontesetantas pasiekęs 3 arba 2 laipsni gali gauti 
skalbimui mašina arba kitų įvairių dovanų daiktais sulig pasirinkimo 
nuo $100 iki $250 vertes. Daiktai yra gaunami Bridgeport Furn. Co.

KOMODĖ
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pa
siekęs atatinkamą laipsnį, gali gauti šitą 
komodę arba kitą kurį daiktą 
port Furniture Co.

ERSKINE-STUDEBAKER CLUB SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas, pasiekęs 5-tą laipsnį gauna Erskine-Studeba- 
ker Club Sedan, 5 pasažierių. Kaina $998. Erskine-Studebaker automobiliai imami iš
Midland Motor Sales, 4492 Archer Avenue

FADA RADIO
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį gali 
gauti FADA RADIO arba kitų dovanų sulig pasirinkimo ver
tės $500. Visi muzikaliai daiktai kaip tai: radio, pianai, phono- 
grafai yra imami iš Bridgeport Furniture Co., 3224 So. Halsted 
Street.

Kiekvienas “Naujienų 
siekęs -atatinkamą laipsni, gali gauti šitą 
elektrikinį icebaksį arba kurį kitą daiktą 
pas Bridgeport Furniture.

Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas pasiekęs a- 
tatinkamą laipsnį gali 
gauti deimantinį žiedą. 
Auksiniai ir deimanti
niai daiktai yra imami 
iš auksinių daiktų krau
tuvės —John. A. Kass, 
2045 W. 35th St.

Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamą laips
nį gali gauti šitokį laikrodėlį. Laikrodėliai, taipgi auksiniai ir 
deimantiniai daiktai imami iš John A. Kass auksiniu * daiktų 
sankrovos. 1 r

PARLOR SETAS
Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas, pasiekęs 
atatinkamą laipsnį, ga
li gauti šitą puikų par- 
lor setą pas Joseph Ka- 
zik, 4140 Archer Avė.

BAR PIN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs atatinkamų laipsni gali gauti 
Bar Pin. Auksiniai ir deimantiniai daiktai yra imami iš auksinių daik
tų krautuves John A. Kass, 2045 W. 35th S't..

PHONOGRAFAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasie 
kęs atatinkamą laipsnį gali gauti phono 
grafą arba kifą kurią dovaną daiktais. Daik 
tai imami iš Bridgeport Furniture Co.

NASH SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 6-tą laipsnį, 
gauna Nash Sedan, 5 pasažierių. Kaina $1,500 Nash auto
mobiliai yra imami iš St. Balzekas Motor Sales, 4028 Ar
cher Avenue. . 1

Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas, pasiekęs' atatinka 
mą laipsnį, gali gauti šitą ar
ba kitokią lempą — Bridge
port Furniture Co.

KARPET KLINERIS
Kontestantai pasiekę atatin
kamą laipsnį gali gauti Kar- 
pet-klinerį arba kitą kurią 
dovaną sulig noro ir pasirin
kimo. Daiktai imami iš Brig- 
geport Furn. Co.

PONTIAC SEDAN
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 5-tą laipsnį, 
gauna Pontiac Sedan, 5 pasažierių. Kaina $875.00. Pontiac 
Sedan automobiliai yra imami iš Milda Auto Sales, 806 
W. 31st St.

Kiekvienas “N.” 
stantas pasiekęs 
laipsni gali gauti Baby 
Grand arba Up-Right, 
pianų arba ir kitų dova
nų sulis pasirinkimo 
vertės 500 dol. Visi mu
zikaliai daiktai ir namų 
rakandai yra imami iš 
BRIDGEPORT FURNI
TURE CO., 3224 SOUTH 
MALSTED STREET.

PARLOR SETAS
Kiekvienas “Naujienų” kontestantas pasiekęs 4-tą laipsnį 
gali gauti puikų Parlor Setą arba kitų dovanų sulig pasi
rinkimo vertės $500.00. Visi namų rakandai kaip tai 
tai, veidrodžiai, lovos, karpetai-klineriai, elektriniai 
baksiai, komodės, lempos; deskos, skalbimui mašinos, 
šiai, paveikslai ir tt. imami iš Bridgeport Furniture 
3224 So. Halsted Street.

Didelis skaičius vyrų ir moterų, 
remia kontestantas, nes visi nori 
gaus darbštus “Naujienų” kontestantai. Dar daug dovanų pavyzdžių, dėl stokos vietos, nebuvo galima čia įtalpinti. “Naujienų” kontestas baigsis Gegužės-May 
31 d., užbaiga gana toli, dar yra ganėtinai laiko darbuojantis pasiekti aukštus laipsnius laimėjimui dovanų. Todelgi “Naujienos” kviečia įvairių kolonijų 
“Naujienų” draugus stoti kontestan, darbuotis “Naujienoms” ir sykiu sau laimėti dovanas. Norinti veikti konteste- išpildykite apačioje esamą kuponiuką ir 
prisiųskite “Naujienoms”. Aplankysite reikalingas informacijas. Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai. Jūsų

JJIENV” KONTESTAS EINA
Naujienų” draugų, darbuojasi konteste, kad laimėjus atatinkamas dovanas už savo įdėtą triūsą. “Naujienų” draugai 
kad jiems sektųsi laimėti kuodidžiausias dovanas. Šiame “Naujienų” puslapyje yra pavyzdžiai kai kurių dovanų, kurias
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CHICA00S 
ŽINIOS

Lenkai neduoda Kos 
tiuškai ramybes

Pereitų sekmadienį Chicagos 
lenkai šurmuliavo Uumboklt 
parke aplinkui gen. Tado Kos- 
tiuškps paminklų, švęsdami jo 
atmininių. Ceremonijos daryta 
su didele pompa, dalyvaujant 
net tokiems amei Skiečiams, k*v • 
cliief justice Frcderic de Young 
iš Illinois Supreme Court, Ala j. 
Gen. Casper 11. Conrad iš Port 
Sheridan ir k t. Gubernatorius 
Emmerson atsiuntęs pasveiki
nimo telegramų. Butą daug ce
remonijų, iškilmingų pamaldų, 
' et svarbiausia, kad šiemet len
kai jau vėl atvirai Įsidrąsino 
Kostiuškų garsinti lenku ir gir
tis, kad Lenkija davusi Ame
rikai tų didįjį laisvės pionie
rių.

Kasžin ką pa.ts Kostiinka pa
sakytų, pamatęs kad jį pamilo 
tie “gaskonai”, kuriuos jis pats 
yra taip aštriai pašiepęs savo 
laiškuose.

saugotas, ir p-itbs Svvanson ne
gali nieko padaryti.

Senis užsimušdamas vos 
kitus neužmušė x

Iš CUy Hali, iš 9 aukšto ši 
rytą nušoko Will C. Fay, 60 
m. amžiaus, iir krisdamas per 
žemesnio namo stiklinį stogą
i udu, vos neužmušė visa bu-
ii dht Liniukų kai stori stik
lai su visu Fay subiro j kam
barį. uT’i J

Peilių kova dėl mergų
So. Chicago stoties 1 imitro- 

saft suisiibade su 3 sausumos 
.bumais dėl mergų. Visi trys 
sunkiai padurti. Matrosai aires- 
tu©ti.‘

Kriminalo kronika

Dar 7 užmušti ir virš 
20 sužeista automo

biliais
Pereitų savaitės galą auta- 

moibilių nelaimių skaičius vėl 
pasižymėjo naujomis aukomis 
giltinei, lik keleriose vietose 
aulų susidūrimuose, užmušta 
viso 7 žmonės ir labai daug 
sužeista. Vienas tik trokas su
sidūręs su einančiu traukiniu, 
atėmė gyvastį trims ir 20 su
žeista. Kitose vietose įvyko pa
vienių ‘užmušimų. Lietuvių pa
vardžių nesimato. £

Anksti sekmadienio rylų po
licija tik tik išgelbėjo gyvastį 
vaikino Kairi Holmes, 37, ku
riam pasitaikė įsimylėti į geng- 
sterę merginą, Miss Larson. Jis 
ilgų laiką 'bandė jų atitraukti 
iš gongus ir vesti, šeštadienį 
net dovanomis apipirko. Bet 
po to pati mergina su savo 
trimis sėbrai^ Uolines apgavo, 
į vylioj o į kambarį, primušė, su
raišiojo ir išvežę į LaG range 
p3rką pametę ant žemes jau 
laikė revolverį prie jo kaktos 
ginčydamiesi, kuris turi jį nu
šauti. Laimei ta įtartina puo- 
cesiją pastebėjo policija, ir pa
sivijusi pataikė sulaikyti kai 
tik tuo momentu, kada ban
ditai rengėsi jį nušauti.

\Vcslon holel, 333 W. Ma- 
disoii, rastas lovos klūpantis 
pakartas ten nakvynės apsisto
jęs svečias, Douglas iš Milan, 
Mich. Keista žmogžudystė pa
vesta 'Nortlnvestern uiiiversity 
specialistams sekti. Kasta pir
štų įspaudų.

HpcelalistaH gydymo chroniškų Ir naujų lt- 
KTU. Jei kiti ncĮjalSJo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gyriytl. sveikata juras eugryi, Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išegzaminavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
-------O----- -

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELTA K. JARUSH 

Physicai Therapy & Midvvife
* Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
ifemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo. duodu 
massago, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blunkets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai 
B U T K U S 

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161

J F BADŽIUS
Laivas kurs geria smil

tis iš ežero dugno
Išrastas ir galutinai patobu

lintas laivais, įSandmaster, kurs 
Miehigan ežere pats siurbs 
smiltis ir dumiblų Ibile ežero gi
lume, pils i gretimą laivų, ii 
veš i krauta, kur tam tikromis 
švirkšly nemis bus smiltis pu
čiama 'i krantą. Lokiu budu 
galima bus greitai išpilti ežero 
pakraščius dcl pasaulines p-i- 
rodos.

I

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

DR. J. RIMDZUS
Chiropractor

4650 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai, ryto iki 8 vai, vak. J

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

ir(bystės; • .> •
OFISAS:

G68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Karas šunims ir ban
ditams

Valstijos gynėjas Svvanson 
i markiai pareiškė, kad jis vi
sus šuniu bėgimus uždarys, ban
ditus operatorius areštuos ir šu- 
nes mes į šunų sunaikinime 
stotis. Al C. ponės šunų lenk
tynių sportas vien tik 1927 m. 
davė $700,000 giryno pelno, e 
kiek kitais metais. Bet garsu
sis banditų gynėjas adv. Fish- 
er per savo broli pareiškė, kad 
jis “gina piliečių teises*’, (ka
ponės šunų biznis Ilavvthorne 
klesti Fishcrio injunkcijos ap

MARIJONA JA N UTIEN fi
po tėvais Alvikaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 5 dieną, 10 valanda 
ryte, 1930 m., sulaukus 38t me
tų amžiaus. gimus Tauragės 
apskr., Tauragės parap., Traki- 
ninku kaime. Amerikoj išgy
veno 17 mi'tų. Paliko dide
liame nubudime vyrų Vincentą, 
du sūnūs — Vincentų ir Ray- 
mond, brolį Juozapa, tris pus
seseres ir gimines, o Lietuvoj 
broli Antana ir seserj Uršule. 
Kūnas pašarvotas randasi 4520 
S. Marslifield Avė.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
gegužės 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namu i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioie atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Janu
tienės gimines, dniugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čam dalvvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, .
Vyras, Sunai, Brolis. 
Pusseseres ir Gimines.

Ladotuvčse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 17 11

JUOZAPAS MERKELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gegužės f> diena. 3 valanda po 
pietų, 1930 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr.. Žigaičių narąp. ir kai
me. Paliko d dūliame nubu
dime- gimines ir draugus, o 
Lietuvoj motina Veronika, bro
li Joną, seserį Veronika. Kli
ntis Pašarvotas, randasi 2518 
W. 4G Place.

laidotuvės ivyks pelnyčio i, 
gegužes 9 diena. 8 vai. iš na
mu i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje .atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines. «

Visi A. A. Juozapo Merke
lio giminės, drauirai ir pažista- 
mi e«gt ^nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

,» J * < • *

I*

PRANCIŠKA -
BAGDONAVIČIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 5 dięna, 12:05 valanda 
ryte, 19o0 m., sulaukus 46 me
lų amžiaus, gimus Kauno mie
ste. Amerikoj išgyveno 15 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime dukterį Koštancijų Yuo- 
dagalvicne, anūkę Emilija ir 
gimines, o laetųvoj seserį ir 
brolį. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4423 S. Wood St.

Laidotuves ivyks ketverge, 
gegužės 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos i pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškos Bag
donavičienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar- 
nayima ir atsisveikini imi.

Nuliude liekame,
Duktė, Anūke ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

METINES MIRTIES SUKAKTUVĖS

Nuliude lieka

persiskyrė su šiuo pasauliu 7 diena, gegužės mėn., 1929 m., sulau
kęs 44 m. amžiaus, gimęs Akmenės parap., Šiaulių ap^kr. Pa
liko dideliame nubudime moterį Agnės, sūnų Stanley, dukterį Al
bina. Liūdnai atminčiai musų brangaus vyro ir tėvelio bus lai
komos šv. Mišios Gimimo Panelės šv. Bažnyčioje (Marųuette 
Parke) 9 d. gegužės mėn. 1930 m., 7:45 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas, atmin
čiai motų sukaktuvių nelaimingo atsiskirimo iš musų tarpo musų 
brang us vyro, ir tėvelio. Musu brangusis vyre ir teveli, niekuo
met tavęs neužmiršimo. Tu p is mus jau nebesugrį.ši, bet mes 
ankščiau ar vėliau pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Graboriai_______
Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO 

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

Julius Prušieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musų patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA HARBOR, IND. 

Tel. Indiana Harbor 288 
—<O

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
■ CHICAGO, ILL.

—---- o------

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

Tel. Brunswick 4983
• Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė Šviesa ir diathernria

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. ' Chicago, 111.

Ofiso Telefoną. Vlridnia 0030 
Be.. Tel. Van Buren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valando. 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir
6 iki 8 vakaro. NedSliom nuo 10 iki 12 dlu-

■ų. Namų oflaaa North Blde
j. 3413 Franklin Blvd.
valando. 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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 kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubųrn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
(įraborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203 Z

1327 So. 49th Q.

r Telefonas
Cicero 3724

Tel. Yards 1829
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
' 756 W. 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-12, 1-3, 6-8.

Res: 2506 W. 69 St.
Vai. 4-5:30 v? v.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akihių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 

1801 South Ashiand Avenue 
Platt Bldg.. kamP. 18 St. 2 aukštas 

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Ncdėliomis nėra skir
tų valandų. Koom 8. 

Phodf D5Ž8

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752 
-o-------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: •

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

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

4740 Dorche§ter Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

—T-rO---------

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

Tol. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Ma»lewood Avė.

Telefonas Repubhc 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Ayenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V; A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vąkare 
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. 2123 Wesi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaviU SU Omai 2330 
-Ofioo vąlandoa 2 #

Nedalioj nagai ąuUrti

Į vairus Gydytoj ai____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po ptet
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 *. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GtJGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 yal. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo* 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

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

------------------------------------------------- u
Phone Armitage 1740 

Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMĄS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

No&hvvest Tower Bldg.,. Room 809 
1608 Milwaukce Avė. 

Čom. Noyth Avė.

DR. P? P. Z.ILLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spindu!iai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Sęredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Miehigan Avė.
Dięnom ut.,ketv., sub. pan., ser., petn.

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 1
ADVOKATAI J

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
OIls — U ta r., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

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

Kuom 298 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki l — Išėmus Subatas

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sjiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
47J29 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Oiiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po piet,

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

Rezidencijos Te.l. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedeliais ir Ketvergaisj 

Jį iki B.Yiįk Vak- Ųtąrninkais ir 
rėtnVcIomis 1 iki 6 v. v.

52 E. 107th St.
Kampas Miehigan Avė. 

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

TT s l amT
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tol. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Nąmie 8-9 ryte. Tel. Republįc 960Q

VT’W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First Nationa| Bank Building

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

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rr^. 0315 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723
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Trečiadienis, geg. 7, 1930
Sekmadienį vakare čia bus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laiškai Pašte

Šiandie SLA. 36 kp. 
susirinkimas

SVARBU — BUKITE VISI.

šiandie bus S.L.A. 36 kuopos 
susirinkimas. Susirinkimas ga
na svarbus, — bus rinkimas 
delegatų į S.L.A. Seimą. Praei
tą kartą kaikurie išrinktieji 
delegatai pasirodė esą negera
me stovyje. Į tų vietas šiandie 
rinksime naujus delegatus. 
Taipgi yra djaug kitų svarbių 
reikalų, kuriuos turėsme būti
nai aptarti šiame kuopos susi
rinkime. Pradžia 7:30 v. v., 
Liet. Auditorijoje.

— 36 K p. Narys.

lės” žingeidus vakarėlis. Bus 
lošiama “'Cirkus”, kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto- 

' riius, Lietuvos konsulas A. Kal
vaitis ir tt. l>r ugijėlčs “Aušre
lės” išauginime daugiausia pa
sidarbavo p. Kuzmicikas-Uktve- 
ris. Dabar “Aušrelei” moky- 
tauja p-lė Bigeliutė, prigelbsti 
p. Uktvcriuii. Kiek man 
nugirsti, po šio vakarėlio 
rengimui, p. Uktveris esąs 
sitaręs 'rezignuoti. Gisiila, 
klausimas kodėl?

— Cicerietis.

teko 
pa
liu
ke t

The English Column

Marąuette Murmurs
Sand Dunes.

Cicero Naujienos
P-nas A. Ambrazaitis, kuris 

užlaiko girosernę ir pieninę, 
persikėlė i naują vietą, būtent: 
1437 So. 19 Avė. Gero pasise
kimo p. Ambrazaičiui spausti 
skanius surius ir tinkamai iš
rauginti pieną.

Vėl naujas biznis. P-as M. 
šikšnas atidarė minkštų gėrimų 
užeigą, 15(13 So. 49 Avė. Nors 
laikai ir blogi, bet nauji biz
niai dygsta. P-nas A. J. Liut-1 
kus, 1422 So. 49 Ct., šį mėne
si dairo didelį savo prekių nu- 
piginimą — jis turi geležies ir 
dažų krautuvę. Visos šios pre
kės pas jį dabar yra nupigin
tos.

The Marųuctte Chilb, S.L.A. 
Gr. 260 plaus to stagc their 
Second Aminai Outing to the 
Sand Dunes in the very near 
future. The outing will be a

bert Bagdoii \vho on Decora- 
tion Day bids us atlieti. Al 
leaves for New York City where 
he plaus to make his 
Mcmlbers .are asked to 
Sunday, May the ISth 
mosi likable dale.

abode. 
rcservc 
as the

The Universal Lodge, S.L.A. 
(Pr. 311 informs us that their 
May Frolic \vill occur Satur- 
day, May bhe 31st at the beau- 
tiful Englcwood Masonic Tem
ple, 67'th and Yale Avė. Music 
by Breulster land Peters Radio 
liroaclcasting- Orchestra. Wc’ve 
always had a gorgreons time 

at Universal Frolics. Nice boys 
and girls who merit our sup-

žiemos laikui gamta vėl atgimė
— medžiai ir žolė žaliuoja, daT
retkarčiais ir paukščių čiulbė
jimą galima nugirsti. Iš tik-lport. Tickets may be secured 

from the M. C. prexy evenings 
at the “Margutis” office, 2437 
W. 69th St.

Marųuette Maroons practice

ro. gyvenimas Ciceroje yra 
smagus. Beje, kuriems nusibo
do Chicagos durnose gyventi, 
tiems verta pas mus atsikelti — 
yra puikių ruimų nuomai. Ma
tykite tuo reikalu p. L. Švėgž
dą, 1419 W. 14 St., jis turi 
daug ruimų parandavojimui.

Praeitą šeštadieni p-nios Luk-|ger Anthony Schnukas at the 
štienės svetainėje buvo sureng
ta Bendoraičiams “surprise” 
bankietas. Svečiai gražiai link
sminos iki išauštant.

ųuctte Park. Any baseball play- 
er desiring to have a trial Avith 
the Maroons, report to Mana-

Field. Vacancies exist in the 
infield, out field and catching 
departments.

LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO 

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

Apvaikščiojimas

Stanley!
You never piiiched 
Officer.
A crack for every

KETVERGĘ,

Gegužio 15 d., 1930

Lietuvių Auditorijoj
3133 S.Halsted St.

8 vai. vakaro, įžanga 25c

Gab Sez:
Some choice sayings I’vc 

overheard.
Buddy: OH Mary, Yoo Hoo.
Flo: You big bum.
Annette:
Johnny:

me Ibefore
Stanley: 

occasion.
The Valentine Ford now has 

500 miles.
Adeline Lucas visited her 

folks a t the farm.
Wliat a tau Chuck Rusgis 

has. And how!
Tony R. tennis coach at your 

((isposal.
What’s the color of Thelma’s 

eyes.
Who’s all going to the out-

Programe dalyvauja:
Sez Gab.

via
Prexy.

P. GRIGAITIS, 
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS 

geriausias lietuvių kalbėtojas NAUJIENŲ

J. PRONSKUS, 
Dalyvavęs atidaryme Lietuvos 

Steigiamojo Seimo

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

K. STEPONAVIČIUS 
sudarys puikiausį programą, 
kuriame dalyvaus: solistai, du
etai, kvartetas, trio ir t. t.

Chicagos 
visuome-

Maloniai kviečiame 
lietuvių demokratinę 
nę dalyvauti šiame iškilminga
me, apvaikščiojime. Kviečia

Visuomenės Darbo Sąjunga.

Kaipo IJetuvis Lietuviams
Geriausiai Patarnauja

JOSEPH
2433 West 69th Street

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

39 Pudziumiui Antanui
41 Rimkui Pairai
44 Rubogiianis Spiteor L 

Ta mali unas Myk ylas 
Vinckevicz Anton 
Wenčhus Paul 
Zamulskis Tedęvūsas 
Yomansienei Barbarai

59
62
66
67

Pranešimas

3665
3668

2
12

30
31
32

Intsis Virginia 
Miliūnas Jau F 
Bakauski Joe 
Bertaseus Juzef 
Gendvilas J 
Giedraitiene Mrs A 
G i i v i tos L 
Jomantas Jonas 
Kazakauskai D 
Kampikas Auna 
Kurshoenio Victor 
Mauriene Eva 
IMeskauskas Ray 
įMokvicka Mariana

35 Montirdas Pitcr

PRANEŠIMAI

Business Service
Biznio PatamavimaH

Situation Wanted
Darbo Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
'CHICAGO

PAIEŠKAU darbo bučernėj ir 
grosernėj. Tarne darbe esu atsa
kančiai patyręs. Esu Amerikoj gi
męs lietuvis, 20 m. amžiaus ir dar
bą atlieku gerai, patarnauju man
dagiai. Kam esu reikalingas, mel
džiu pašaukti tel.

Victory 2650 
ALEXi LANDSBERG 
2812 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; biznis išdirbtas per 13 metų; 
prie lietuviškos bažnyčios. Parduo
siu pigiai. 12300 Emerald Avė.•-------o-------

PARSIDUODA pigiai krautuvė 
kendžių, notions ir groseri, lietuvių 
ir lenkų apielinkėj. Savininkė ser
ga ir turi greit parduoti. 4402 So. 
Honore St.

Dr. Geo. Serner. lietuvis akių 
gydytojas praneša, kad nuo 
May 1, 1930 persikėle į naują 
ofisą po numeriu 756 W. 35th 
Street, kampas Halsted St., du 
blokai nuo 3265 S.' Halsted 
Street, kur pirmiau jo ofisas 
buvo.

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

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

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St.
-------0-------

Help VVanted—Malė
. Darbininku reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
gera mokestis, nuolatinis x darbas, 
2009 S. Halsted St.

——O-------

\ Naujas ofisas yra įrengtas 
su Genothalmic Refraoting 
Room Equipment, kuris susi
deda iš vėliausiai išdirbtų prie
taisų, kokius galima gauti akių 
gydytojams.

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

O ■ '

REIKALINGA perrašytojo lietu
viško i anglišką, geras pelnas, geis
tina iš Detroito. Lukauskis, 11 E. 
Grand ^Ave., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Ofiso valandos nuo 10—12,
1—3, 6—8.

Telephone Yards 1829
Association of Lithnanian Property

O\vners of Bridgeport, laikys mene-1 » .
sini susirinkimą trečiadieny, gegu- RezidenCljaf! 2506 W. 69th 
žės 7 d., 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted St. Visi savininkai malo
nėkite susirinkti laiku, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti- fr 
nai turim aptarti. •

Nut. rašt. S. Kuneviče.

Vai.: 4—5:30 v. v. •
St.

JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 
PATARNAUTI

A l JTOMOBILIU PLOVYKLA
Su pilnai {rengta modemine Roto- 
washer sistema, kuri jus pilnai pa
tenkins.

Tikras valymo patarnavimas pa
prasta dieną $1.25. Mes žinome, 
kad jus pilnai {vertinsite musų ge
rą darbą. Pabandvkit mus.

AUBURN GAS & GREASING 
STATION

833 W. 35th St.
V-i bloko i vakarus nuo Halsted St. 

Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 
patarnavimas

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. 1319 Addison 
St. Bittersweet 8370.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

EXTBA pinigai vyrams ir mote
rims, kurie nori užsidirbti po dar
bo. 5404 So. Ashland Avė. 2nd floor

Farms For Sale
Ūkiai Pa^ 

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai {rengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
briediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai

So. Chicago. — S. L. A. 74 kuo
pos mėnesinis susirinkimas {vyks 
gegužės 7 d., kaip 7 vai. vak., žino
moj svetainėj, Bessemer Park. Malo
nėkit būti laiku, nes turėsim svar
bių reikalu aptarti, taipgi nepamirš
kit su mokesčiais. Atsivestkit ir 
naujų narių prirašyti i kuopą.

Sekr. A. Pazarskas.
SI.A. 335 kp. mėnesinis susirin

kimus jvyks trečiadieny, 7:30 vul. 
vak., gegužės 7 <1., 1930 m., p. Z. 

Mickevičiaus raštynėje, 2505 W. 63rd 
St., Chicago, III. Visi nariai atsi
lankykit parskirtu laiku ir atsiveski
te naujų narių prirašyti.

Valdyba.

20 VVardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas jvyks 
gegužės 7 d.. 8 vai. vak., Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes turim 
išrinkti darbininkus dėl Kliubo iš
važiavimo, kuris įvyks birželio 1 d., 
J. Savjcko darže. Valdyba.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

ĮciASSIFIED APS
Educational

GREITAI ife PIGIAI
Roseland. — Gegužės 9 dieną J IŠMOKINAME ANGLU KALBOS

7:30 vai. vakare, svetainėje 341 Ken- gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
sington Avė., jvyks Roselando Lietu- knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
vių Kjiubu ir Draugijų Savitarpinės mokslo šakų. . Musų mokyklos nauja 
Pašalpos Susivienijimo susirinkimas. Į sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
Susirinkime bus svarstoma 
mas naujos draugijos, bus 
pranešimų ir kiti reikalai, 
riai, narės ir kurie norite 
šyt atsilankykit paskirtu laiku.

— Sekretorius.

prieini-1 pradini mokslą i devynis mėnesius: 
raportu. 
Visi na-
prisira-

“Birutės” choro repeticija {vyksta 
cetvergo vakare, lygiai 9 vai. Gage 
Parko salėj. Visi choro dainininkai- 
cės pasirengkite dalyvauti ir pribu- 
ct laiku. — Valdyba.

SLA. 36 kp. susirinkimas 
trečiadienio vakare, 8 vai 
ditorijoj, 3133 
nariai prašomi 
mas yra labai 
apie busiantįjį 
delegatų, nes pereitame susirinkime 
neužtektinai išrinkome — turime dar 
darinėti šiame susirinkime. Taipgi 
užsimokėti užsilikusias mokestis.

— Rašt. J. Balčiūnas.

i vyks 
Liet. Au- 

S. Halsted St. Visi 
pribut, nes susirinki- 
svarbus: bus tarimai 
seimą ir perrinkimas

augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną 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. IIJL.
---------------------------------—7--------
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ir

Financial
Finansal-Paskoloa

______ Autojnobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

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

1633 Milwaukee Avė.
, _—o------

KAS TURIT senesni namą? Mai
nysiu ant geros bungalow Marųuette 
Parke. Atsišaukit tuojaus L. Jarusz, 
6109 So. Albany Avė., Hemlock 
9252.

NAUJĄ murini narna 2 po 5 kam
barius, mainysiu ant nedidelės far- 
mos. Leon Jarusz, 6109 S, Albany 
Avė., Hemlock 9252.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“PARIS”
' dalyvaujant

IRENE BORDONI
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

v

Pranešimas!
Plačiai žinomas Realestateninkas 
Joseph Yushkewitz, kuris turėjo 
Real Estąte ofisą, 3647 Archer Avė. 
Dabar perkėlė savo ofisą j naują ir 
patogesnę vietą po sekančiu antra
šų: 2433 West 69th St., Chicago, 
Illinois. Visi buvusieji kostumerjai 
draugai ir pažystami yra kviečiami 
atsilankyti su visais savo reikalais 
j naują 'vietą sekančiai.

YUSHKEWITZ
Tel. Prospect 3140

Baby Chicks
Virtukai

VIŠTUKAI

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perintojai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų. Kainos 
teisingos.

Fox River Hatchery 
63 S. Grove A v., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS 
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockwell Street 

CHICAGO

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojant

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Rėš. Hemlock 1292

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%.

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE
S. L. FABIAN, Mgr.

809 W. 35 St.

NAUJI IR BISKT VARTOTI AUGŠ- 
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

Real Estate For Sale .
Pardayimui

DUONKEPYKLA ir namai;—vie
nas 3 augštų mūrinis prieky ir kitas 
2 augštų medinis užpakaly. Mūrinis 
kepamasis pečius. Puikiai {rengta. 
Gerai einąs biznis. Bargenas. $9000 
iki $10,000 paims jį Savininkas 6913 
S. Racine Avė arba Englewood 4678

NAUJI augštos rųšies 2 flatai, ok- 
tasrono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji narčiai, spalvuotos tile sienos maudvne- 
je, dviejų nusisunkiino lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. Ya bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 

.Trirri4 n i oria I prieinamas kainas. Į proga nupirkti labai puikų namą užO-KUllIldlIl U Lili LB ▼ t-./-. pigaus namo kainą. Atdara nedehoj
BALZEKAS MOTOR SALES apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 

Arrhor Avė hitu laiku pagal susitarimą. PIRKI-4059 Arcner Avė. TE DABAR pRIEŠ grobimo
Lafayette 2082 | PRADŽIĄ.

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

Arba mes pabudavosiine ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 

Aš TURIU tuojaus parduoti savojnamft už mažž* {mokėjimą._________
4 kambarių gražiausius ‘rakandus.’ 
susidedan g . Paul M. Smith & Co. 
ze seklyčios seto, germane nešuto vctatp
valgomojo kambario seto, Onyx lem- REAL L.b 1 Alt.
pų, Wilton kaurų ir kitų gražių LOANS & INSURANCE 
smulkių reikmenų. Parduosiu at- Perkam, parduodam, mainom na- 
kirai. Ateikite šiandie bile laiku mus, lotus, farmas, biznius visokios 
iki vidurnakčio, atsineškite pini- rųšies. Npra skirtumo apielinkes ir 

kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
K ’ <[2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd

mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

------------------------------- :-------- PRANEŠIMAS
NAMŲ SAVININKAI Automobilių pirkėjams ir

Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų savininkams
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik ... . .
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių. Pirm pirkimo naujo karo, širdm- 

JAT A P- gai prašau atsilankyti ir pamatyti
• INAlVlvlN GI vU. naujus 1930 NASH automobilius su 

6755 S. Western Avenue vėliausios mados automatiškais įtai- 
tvi ‘ symais, sport Royal tekiniais ir ki-Tel. Grovehill 1038 | tais igtobulinimais, kokius tiktai

NASH taip gali įrengti už tokias

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičiua ir 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

-SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

3040 W. 62nd St. 
Aš apleidžiu miestą. 

-■ —-o---

Paskolos suteikiam® 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

į

Miscellaneoiis
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriant vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taip<ri ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus.

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

Tel. Victory 8486

FLAT dženitorius nori permainyti 
darbą, ant South arba North Side. 
Darbas yra $250 i menesi. Kas no
rėtų mainyti atsišaukite. Telefonas 
Lawndale 5473.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pusininko — vyra ar
ba moterj — j Chilli Parlor bizni? 
9333 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI du gržųs garsaus 
lietuvių dailininko Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Kainavo $475, už $125. ■ . flatas virguj. Mūrinis. 
M. Jurgehoniene, Naujienos. Tel. sių3139 s. Halsted st. 
Roosevelt 8500. 125 Tinka bile kokiam

Mažas {mokėjimas. Kaina 
PARDAVIMUI Cherrer šio kaunte- Flatas išrenduotas už $40 i 

ris, 14 pėdų ilgumo, 1 daržovėms O’CONNOR
išdėti lentynos ir kavai malti ma- Į tel. Frąųklin 4465.
šina. Atsišaukite 6459 S. Kedzie
Avė., 2 fl.

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba- 
Randa- 

Lotas 25x- 
bizniui. 
$13,500. 
mėnesi.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon vyrams su ar 

be valgio. Gera vieta. 2646 W. 43rd 
St., 2 lubos.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 ir 6 moder

niški kambariai, renda $22. Savi
ninkas ant antrų lubų. 3121 So. 
Morgan St.

RENDON fornišiuotas kambarys 
vandeniu šildomas dėl vedusios po
ros. 6419 So. Maplewood Ąve.

YPATINGI MAINAI
Gali pirkti namą ir sykiu bizni, 

kuri ir moteris gaiėtų vesti, patiri- 
mas ir mokėjimas ne svarbu, nes 
aplinkui keli blokai negali niekas 
uždėti biznio —• ten rezidencijų dis- 
triktai — tiktai tuose namuose, kur 
nuo senai uždėta — tegalima bizni 
laikyti, 
davimui: 
o trečias 
lietuvių;
ir SENIVIEMS ŽMONĖMS pasida
ryti puiku pragyvenimą. Reikia tu
rėti po keletą tūkstančiu jnešti.

2) Turiu pigių katedžių ir kitokių 
namų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA, 
1739 S. Halsted St. Roosevelt 8500

Turiu 3 tokius namus par- 
2 randasi Brighton Parke, 
Marųuette Parke — tarp 

gera proga BEDARBIAM

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampinė grosemė 
ir vaisių 
ra vieta, 
pigiai iš 
prižiūrėt 
3482.

ir daržovių sankrova; ge- 
švarus stakas. Parduosiu 
priežasties, kad negaliu 
biznio. šaukite Boulevard

TAIP KAIP RENDA
Už tiktai $300 cash {mokėjimą jus 

galite įsigyti modemišką 6 kambarių 
rezidenciją, moderniška visais žvilgs
niais, labai geroj apielinkėj, tik $45 
mokant i mėnesį. Pamatykit ją tuo
jaus, nes ji nebus ilgai neparduota. 
Savininkas ant vietos.

1214 W. 74th Place
PARDAVIMUI 1 krėslo Barberne, 

biznis geras, pigiai. Turiu du biz
niu. 4422 So. Wood St.

PARDAVIMUI Road Housc 
su Sinclair Gas service stočia. 
Vieta išdirbta ir randasi prie 
pat kelio ant 90th ir Archer av., 
Willow Springs, III. Priežastis 
pardavimo, turiu du bizniu. 
Atsišaukite.

S. BRAŽINSKAS 
3729 So. Morgan St., 
Phone Boulevard 4323

PARDAVIMUI 4 flatu namas po 
4 kambarius, gerame stovyj arba 
mainysiu ant bučernės. Kas nori 
tikrą bargeną tegul greit atsišaukia. 
4352 So. Fairfield Avė. Telefonas 
Ijafayette 9858.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot
tage, furnasu šildoma. Parduosiu 
pigiai. 5343 So. Union Avė., Tel. 
Boulevard 0793.

Pardavimui 2 po 4 kambarius fla- 
tų mūrinis namas. Kaina ląbai že
ma. Agentai nereikalingi. Randa
si 4436 S. St. Louis Avė. šaukit 
Prospect 1067.


