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Susipešę komunistai 
išduoda vieni kitų 
“darbelius” unijose

Skilimai kaltina savo “drau
gus” dėl suktybių, šnipystės 
ir turėjimo santykių su “bo
sais” ir policija

NEW YORKAS, geg. 20. — 
Amerikos komunistų spauda 
(Freiheit etc.) andai paskelbė 
įdomių (Jalykų apie'kairiųjų ko
munistų darbelius, ypačiai apie 
jų darbelius adatos pramonės 
darbininkų unijose.

Ten buvo papasakota, kad 
“kairieji” unijų draskytojai tu
rėję artimą bičiulystę su Tam- 
many Hali, su policija, su sam
dytojais etc.

“Kairieji vadai — Gitlowas, 
Zimmermanas, Grossas, Shapi- 
ro ir kiti,” sako dabar komu
nistai, “turėjo santykių su vie
nu misteriu Brodčricku, poli
cijos industrinio skvado vadu, 
su Tammany Hali politikieriais, 
su šaį>ų ‘'bosais’ ir su džen
telmenais ir manuifacturers’ aso
ciacijos”.

“Kairiasparniai,” sako toliau 
dabartiniai komunistai apie sa
viškius kairiuosius unijose, “bi
čiuliavosi su policija, naudojo
si Tammany Hali politikierių 
parama siuvėjų streiko metu 
ir pagamino tokių subjektų, 
kaip Shapiro, kurio lipni ran
ka ir šnipo buklumai kairių
jų vadovybėje gavo pilniausią 
laisvę.”

Kitais žodžiais tariant, da
bartiniai komunistų vadai vie
šai kaltina vieną svarbiausių 
savo kolegų unijų (^raškyme— 
Shapirą, kad jis turįs “lipnią 
ranką” ir esąs šnipas!

Bet dalykai, kuriuos dabar 
komunistai-staliucai viešai pa
skelbė apie savo vakarykščius 
“draugus,” tūliems vadinamos 
komunistų “industrinės unijos” 
vadams labai nepatiko. Ypa
čiai nepatiko jie “draugams” 
Zimmermanui, Shapirai ir ki
tiems ir dabar tos “industri
nės unijos” įvykusiame “shop- 
chairmen’ų” mitinge pastarieji 
iš savo pusės ėmė kaltinti da
bartinius komunistų lyderius, 
papasakodami apie juos kitą 
teisybę. Jie papasakojo, kad vi
są kairiąjį sparną iššaukus, jį 
rėmus ir jam “bosavus” komu
nistų partija, kuri diktuojanti 
visoms komunistinėms unijoms.

Mitingas buvo triukšmin
giausias. Vadinamiems shop- 
chairmen’ains nebuvo leista nei 
kalbėti. Shop-chairmen’ai triuk
šmavo ir rėkė, kad jeigu tai 
esąs shop-chairmen’ų mitingas, 
tai dėl ko jiems neleidžiama 
kalbėti, — bet nieko nepadėjo. 
Triukšmas buvo taip įsismar
kavęs, kad mažne priėjo prie 
muštynių, o komunistinės in
dustrinės unijos prezidentas, 
L. Hyman, grūmojo dagi rezig
nuoti.

Žodžiu, “gražių” dalykų de
dasi komunistuose. “Tikrieji 
darbininkų reikalų gynėjai”, 
tarp sayęs susiniovę, vieni ki
tų šelmystes išduoda.

^QRHS„
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Iš viso gražu; šilčiau; leng
vi ir vidutiniai pietų ir pietų 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 690 F.

Šiandie saulė teka 5:25, lei
džiasi 8:08. IMėnuo teka 2:46 
ryto.

Kaina 3c

Japonų laivyno oficie- 
ras pasidarė hari-kari

TOKIO, geg. 20. — Kelionėj 
iš Kobe j Tokio šiandie mie
gamajame vagone pasidarė ha
ri-kari (persiskrodė pilvą) Ja
ponų laivyno generalinio štabo 
narys, Įeit, komandorius Jeiži 
Kuša kari. Netrukus jis mirė 
ligoninėj.

Spėliojama, kad jis nusižu
dęs dėl to, kad buvęs nepaten
kintas Londono juros sutarti
mi.

Sudegino 148 milijar
dus vokiečių karo 

skolų bonų
PARYŽIUS, geg. 20. — San

tarvininkų atstovų ir Vokieti
jos delegato akivaizdoje vakar 
buvo formaliai sudegintai 148 
milijardų aukso markių (arti 
35*4 milijardo dolerių) vertės 
vokiečių reparacijų bonų, išlei
stų einant Daweso reparacijų 
planu.

šių bonų sunaikinimu pra
sideda oficialus Daweso planą 
pakeitusio Youngo reparacijų 
plano veikimas per Bazely, 
Šveicarijoj, įsteigtą Tarptauti
nį reparacijų banką.

Mosley pasitraukė iš 
MacDonaldo ka

bineto

LONDONAS, geg. 20. — Sir 
Oswald Mosley, Lankastcrio 
kunigaikštystes kanclerius <lar- 
biečių kabinete, šiandie iš tos 
vietos rezignavo.

Prohibicijos vykdymas 
pereina i justicijos 

departamentą
WASHINGTONAS, geg. 20. 

— Prezidentas Hooveris šian
die pasirašė kongreso priiihtą 
bilių, kuriuo prohibicijos įsta
tymo vykcĮymas perkeliamas iš 
iždo į teisingumo departa
mentą.

Komunistų langų dau
žymo revoliucija

KOELNAS, Vokietija, geg. 
20. — Staugdama “Šalin Mac 
Donaldą!” “Nelieskit Indijos!” 
— komunistų banda atbuzgė- 
jo dviračiais ties Anglijos kon
sulatu Koelne ir akmenimis iš
daužė konsulato langus. Lan
gų daužymo didjvyriai paspru
ko pirmiau nei policija susku
bo atvykti.

“Graf Zeppelin” kelio
nėj j Pietų Ameriką
Vokiečių dirižablis “Graf 

Zeppelin”, kuris vakar 9:45 ry
to (4:45 ryto ChiVagos laik
rodžiu) išskrido iš Ispanijos 
kelionėn j Braziliją, 5:24 po 
pietų (12:24 Chicagos laikrod
žiu) buvo pastebėtas apie 350 
mylių į žiemių rytus nuo Ka
narų salų.

Potvyniai Lenkijoj
I

VARŠUVA, geg. 20. — Pie
tų rytų Lenkijoj kilo stiprus 
potvyniai, darydami daug ža
lo . . Daugelis slėnesnių vietų 
gyventojų buvo priversti bėg
ti iš namų. Susisiekimas tarp 
Rumanijos ir Stanislavovo nu
trukęs.
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Ethel Yelden (viduryj) su savo vaikais. Negalėdama pramaitinti vaikų, ji sep
tynis jų nušovė, o paskui.šovė į save.

Columbus. O. —

Sovietai valo kom
partiją nuo “neišti

kimų” elementų
Prieš! įvyksiant kongresui daug 

tūkstančių “nepageidaujamų” 
pašalinama iš komunistų par
tijos

MASKVA, geg. 20. — Ka
dangi ateinantį mėnesi prasi
dės Maskvoje lOrias komuni
stų partijos kongresas, tai jau 
per kelis pastarus mėnesius ėjo 
vadinamas partijos “valymas” 
nuo nepageidaujamų elementų. 
Viename tik Maskvos rajone iš 
partijos “išvalyta” tapie 14,000 
narių.

Iš komunistų partijos jie bu
vo išmesti dėl įvairiausių prie
žasčių: dėl “politinio indiferen
tizmo”, tai yra dėl to, kad nė
ra uolus komunistaio dėl “de
šinio nukrypimo”; dėl “kontr
revoliucinio trockizmo”; dėl 
“svetimumo komunizmui”; dėl 
“kulakizmo”; dėl girtybes, suk
tybių, papirkimų etc.

Toks partijos “valymas” ėjo 
visoj Sovietų Sąjungoj.

Nuslinkęs nuo kalno 
purvas užmušė 45 žmo

nės Javoj
SAIM-ARAiNGAS, Java, geg. 

20. — Nuslinkęs nuo Telemo- 
jo kalno šlaito purvo sriautas 
sunaikino visą čiagimių Lika- 
sano kaimą, Javos vidury. Ke
turiasdešimt penki gyventojai 
žuvo.
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Bedarbių skaičius Ang
lijoj siekia 1,739,000
LONDONAS, geg. 20. — Be

darbių reikalų ministeris J. H. 
Thomas pranešė parlamente, 
kad bexlarbių skaičius praeitą 
savaitę padidėjo 27 tūkstan
čiais ir kad dabar bedarbių 
Anglijoje yra jriso 1,739,000.

Keturi lakūnai išsigel
bėjo parašiutais

GHULiA VISTA, Gal., geg. 
20. — Čia susidūrė ore du ju
ros korpuso mokyklos aero
planai. Keturi lakūnai išsigel
bėjo parašiutais.

Moteriškė pagimdė ke
turis vaikus

LANSING, Mieli., geg. 20.— 
Vietos gyventoja, Mts. Sadie 
Morlock, fabriko darbininko 
žmona, vienui kartu pagimdė 
keturis vaikus. Visi sveiki.

Užminta uodegą katė 
turi teisės kąsti

CLEVFJLAND, Ohio, geg. 20.
Katė turi teises kąsti, jei 

kas jai užmina ant uodegos, 
— taip išsprendė čia šiandie 
prisiekusieji posėdininkai teis
me.

Mrs. lAlicc Gompton skundė 
vieną valgomų daiktų krautu
vės savininką, reikalaudama iš 
jo $10,000 atlyginimo už tai, 
kad jo krautuvėj ji užmynus 
katei ant uodegos, ir katė jai 
koją įkandus.

Prisiekusiej i posieidininkai, 
pusvalandi .pasvarstę, išspren
dė, kad dėl to negalima kal
tinti nei kates, nei jos savi
ninko.

Rodhauzėj rado nužu
dytus vyrą, moterį

GR'FjEN BAY, Wis., geg. 20. 
— Vau Veghel’s Golden Phea- 
sant rodhauzėj šį rytą rado 
miegamame kambary kirviu 
sukapotus, negyvus Jack’ą Vau 
Veghelį, 36, ir Lucille Bird- 
sall, 23 metų amžiaus.

Peoria angliakasių 
streikas baigtas

PEORIA, III., geg. 20.—Cres- 
cent Coal kompanijos kasyklų 
darbininkų streikas, kuris trau
kėsi keletą menesių, šiandie pa
sibaigė. Iš 1,200 angliakasių, 
išėjusių į streiką, j dlarbą grį
žo daugiau kaip 600. Kiti strei
ko metu išvažinėjo arba gavo 
kitokių darbų.

Irakas projektuoja įsi
vesti naujus pinigus
BAGDADAS, Irakas, geg. 20. 

— Vyriausybė sutaisė įstaty
mą įvesti naujus pinigus Irake. 
Dabartiniai Irako pinigai yra 
Indų rupiai, paremti sidabru. 
Projektuojama priimti auksu 
paremtus pinigus Anglijos sva
ro sterlingų pamatu, kurie bus 
vadinami dimarais ir dirha
mais.

MIRfi KARTUVĖSE

SYDINEY, Nova Scotia, geg. 
20. — Pasnierktas mirtieą batb- 
smei už žmogžudybę, čia bu
vo pakartas Ingvald Anderson, 
buvęs ski (pašliaužų) čempi- 
jonas. 

»

WASHINGTONAS, geg. 20. 
— Netrukus bus išleisti nau
ji pašto 4 centų ženklai su na- 
bašninko Wm. H. Tafto at
vaizdu. i

Frąncuzų kariuome
nė pradėjo Pareinės 

evakuavima A
Visa likusi vokiečių žemėj fran- 

euzų 40,000 armija bus iš* 
traukta iki šio menesio pa
baigos

WIESBADENAS, Vokietija, 
geg. 20. — šiandie prasidėjo 
galutinis frąncuzų kariuomenės 
eviaikuavimas Reino krašto. Ma
noma, kad iki gegužes 30 die
nos nebeliks nė vieno francu- 
zų okupanto vokiečių Parei- 
nės teritorijoje.

Nors per pastarus kelis mč- 
nesius jau buvo ištraukta apie 
20 tūkstančių frąncuzų karei
vių, Reino krašte ligšiol dar 
yra likę 40 tūkstančių.

Oficierams duota įsakymas 
tinkamai prisirengti, idant 
“evakuavimas butų atliktas taip 
išauniai, kad okupuotų sričių 
gyventojai gautų geriausio i- 
spudžio apie pergalingą Fran
ci jos kariuomenę.”

Žydai paskelbė protes
to streiką Palestinoj
JERUZOLIMAS, Palestina, 

geg. 20. — Žydų tautos tary
ba paskelbė šį ketvirtadienį ge
neralinį vienos dienos streiką 
visoj Palestinoj. Streikas pa
skelbtas protestui prieš britų 
vyriausybės paskelbtą sustab
dymą imigracijos i Palestiną.

Didelis gaisras Veng
ruose; 2 asmenys žuvo
BUDAPEŠTAS, Vengrija, geg. 

20. — Tanacsi miestely kilęs 
didelis gaisras sunaikino daug 
namų ir porą bažnyčių. Du as
menys žuvo ugny, o apie pen
kiasdešimt kitų 'buvo sužeisti. 
Manoma, kad gaisras kilo iš 
padegimo.

Kuba švenčia nepri
klausomybės šventę
HAVANA, Kuba, geg. 20. — 

šiandie Kuba švenčia 28-tas 
metines savo nepriklausomybės 
sukaktuves. Havanoj buvo mil
žiniškas parodas, kuriame da
lyvavo didžiausios žmonių mi
nios.

Rabinai pas Smetonų
. KAUNAS. — Rabinų dele

gacija buvo pas prezidentą 
Smetoną. Prašę, kad valdžia 
įvestų daugiau religijos pamo
kų žydų mokyklose.

N. Y. policijos viršinin
kas Whalen rezignavo

NEW YORiKAS, geg. 20. — 
Ne\v Yorko policijos viršinin
kas Grover A. Whalen šian
die iš savo vietos rezignavo. 
|S!akosi grįžtąs atgal į Johno 
VVanamakerio djepartamentinę 
krautuvę kaip vienas jos val
dininkų su $100,(MM) algos me
tams.

Jo vieton policijos viršinin
ku skiriamas Ed. P. Mulrooney, 
dabartinis detektyvų divizijos 
inspektorius.

Trockio trėmimas 
pailgintas dar vie

niems metams
BERLYNAS, geg. 20.—Pra

neša, kad ištremtas į Turkiją 
Trockis turės dar metus pasi
likti trėmime.

Jo trėmimas turėjo baigtis 
šių metų liepos pirmą dieną 
ir tada jis bulift galėjęs grįž
ti į Rusiją, bet, kaip prane
ša, sovietų “poli (biuras” nuta
rė jo trėmimo laiką pailginti 
dar vieniems metams.

New Yorko barbenu 
streikas dėl darbo 

valandos
NEW YOBKAS, gcg-. 20. — 

Manhattiane kilo barberių strei
kas. Iš apie 1,(MM> tos miesto 
dalies barberių darbą metė 
apie 600. Streikininkai reika
lauja, kad barberių šapo* š 
tądieniiaiis butų uždaromos 9 
valandą vakaro, vietoj 10 vai.

Senatas patvirtino Ro
bertą Augščiausio 

teisino nariu
WASHINGTONAS, geg. 20. 

— Senatas šiandie be debatų 
•patvirtino paskyrimą ()\veno 
J. Roberlso, philadelphiečio, 
Augščiausio Jungi. Valstybių 
teismo nariu.

Berlyno burmistras 
Boess pašalintas

BERLYNAS, geg. 20. — Dis
ciplinarinis teismas šiandie pa
šalino iš vietos Berlyno bur
mistrą Gustavą Boessą, kalti
namą ryšy vadimama Sklareko 
afera. Teismas tačiau pripaži
no jam pensiją, lygią dviem 
trečdaliam algas, kurią jis gau
davo kaip miesto šeimininkas.

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

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry

to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.
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LIETUVOS ŽINIOS
Kooperacijos Banko 
veikimas Lietuvoj

97 milijonai apyvartos, 56 tūk
stančiai pelno

KAUNAS. — Balandžio 26 
d. įvyko Koperacijos banko na
rių įgaliotinių metinis suvažia
vimas. Iš paskelbtos pereitų 
metų apyskaitos paaiškėjo, kad 
per tuos metus Koperacijos 
bankas turėjo su viršum 97 
milijonus litų apyvartos ir me
tus užbaigė su grynu pelnu 
su viršum 56 tūkstančių litų. 
Atsimenant, kad Koperacijos 
Bankas 1921 metais pradėjo 
veikti su. 7,900 litų kapitalo, 
matome, kad šita įstaiga nepa
prastai išaugo, kad ji turi ge
rą pasitikėjimą ir be to, jung
dama ir instruktuodama 266 
narius vietų kredito ir kito
kius k operatyvus, dirba dide
lį kultūros darbą.

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, vyriausybė mano suorgani
zuoti ipotekos banką. Tas rei
kalas paliestas ir suvažiavime. 
Girdėti, kad žemes bankas bus 
likviduotas ir ilgalaikinių kre
ditų išdavimas bus pavestas 
ipotekos bankui. Koperacijos 
bankui reikia eiti prie plėtimo 
operacijų ir didinimo kapitar 
lų. Iš vyriausybės pusės esąs 
pageidhvimas, kad Koperacijos 
bankas butų pertvarkytas į ak
cinį banką. Tada jam butų pa
vesta trumpalaikiai ir smulkie
ji ūkininkų kreditai. Banko na
riai — smulk. kredito banke
liai liktų akcininkais. Dali ak
cijų išpirktų vyriausybė. Suva
žiavimas tą reikalą aptaręs pa
vedė banko vadovybei išstudi
juoti ir, jei bus reikalinga, pa
rengti banko pertvarkymo pla
ną ir sukviesti banko narių su
sirinkimą.

šitoks Koperacijos banko 
pertvarkymas, žinoma, kopera
cijos reikalui butų nenaudin
gas.

Valdybon pririnkti doc. p. 
Šalčius ir pris. adv. Z. Toliu
šis; Tarybon prof. P. Leonas, 
jie buvo ir pernai. Vadinas, 
banko vadovybei suvažiavimas 
pareiškė pasitikėjimą juos at
gal išrinkdamas.

Jau neįsileidžia SSSR 
laikraščių Lietuvon

KAUNAS. — Jau kelinta die
na, kai Lietuvon neįsileidžia- 
mi bolševikų laikraščiai “Izvie- 
stijas”, “Ekonom. Žizn” ir kt.
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KORESPONDENCIJOS
Atvykite visų komisijų nariai ir 
išduokite raportus iš nuveiktų 
darbų. Ir malonėkite nes-ivė- 
linti. Suvažiavimas prasidės 
lygiai 1 valandą po pietų. Visi

Bridgeville, Pa.
Visokios Naujienos**

SLA. 90 kp. balius.—Gegužės 
S d. SLA. 90 kuopa turėjo su
rengus balių. Publikos buvo 
prisirinkę gana skaitlingai, 
ypač jaunimo buvo gražaus.

Prie šio baliaus surengimo 
daug pasidarbavo bridgevillie- 
čiai. SLA. nariai, ne tik patys 
skaitlingai^ atsilankydami į sa
vo parengmą, ale ir aukavo vi
sokių daiktų dėl baliaus, o buvo 
ir tokių, kurie prisidėjo su do
leriu kitu. Ypač musų mote
rys ir merginos, — tai tikrai 
gražiai pasirodė.

Aukavo dėl baliaus sekanti 
SLA. nariai ir narės: Antanas 
Šimkus, Sofija Andriekienė, 
Karolina Juškiene, Margarieta 
Poškevičiutė, Kotryna Madonie- 
jiė. Kastancija Kavaliauskienė, 
Kotryna Bakanienė, Marijona 
Šliackienė, Charles Papeika, 
Vincas Pranckevičius ir Bladas 
Čebatorius.

SLA. 90 kuom turėjo ne tik 
gražų ir linksmą balių, ale da 
jr uždirbo keletą dolerių.

Pas mus, Bridgevillėj, iš 
priežasties angliakasių buvusio 
streiko ir dėliai blogų laikų šis 
SLA. 90 kuopos balius buvo pir
mas parengimas laikotarpyj ko
kių 5—6 metų. Pageidaujama 
daugiau tokių parengimų.
SLA. 90 kuopos susirinkimas ir 

atstovų į Seimą rinkimas

Gegužės 11 d. SLA. 90 kuo
pa turėjo mėnesini susirinki
mą. Narių atvyko neperdau- 
giausiai, bet susirinkimas buvo 
gyvas ir ramus. Atstovais j 
busima SLA. Seimą liko išrink
ti A. Bakanas ir S. Bakanas. 
Buvo išrinkti 5 delegatai į 3- 
čio Apskričio suvažiavimą, ku
ris Įvyks gegužės 25 d. Carne- 
gie. Pa. Delegatais išrinkta S. 
Bakanas, A. Bakanas, Bladas 
Čebatorius, J. Križerrauskas ir 
Pranas Meškauskas. Išrinkta 
darbininkai 3-čio Apskričio pik
nikui, kuris bus laikomas bir
želio 8 d. Amšiejaus farmoje. 
Nutarta surengti pikniką birže
lio ,29 d. Kuopos valdybai pa
vesta surasti vietą ir rūpintis 
tuo darbu.

Organizuoja SLA. Jaunuolių 
kuopą

Teko patirti, kad SLA. 90 
kuopos organizatorius S. Baka
nas, padedant Bronislavai Sa
bai i ausyte i, organizuoja SLA. 
Jaunuomj kuopą. Organizavimo 
darbas sekasi gana gerai. Mat, 
jau Bridgeville yra pribrendus 
jaunuolių kuopai dirva, ba yra 
gražaus jaunimo ir visi geri 
lietuviai. Manoma, kad jau
nuolių kuopa paspės ir savo at
stovą pasiųsti i busimą SLA. 
seimą.

Kaip greit bus suorganizuota 
SLA. Jaunuolių kuopa, taip 
greit ši nauja SLA. kuopa tu
rės ir savo “beisbolo” tymą, 
nes tarp stojančių į Jaunuolių 
kuopą randasi daug gerų boli- 
ninkų, ir jie nori turėti savo 
tymą po vėliava SLA. Laimin
gos kloties naujai SLA. Jau
nuolių kuopai.

Vargas gyvam, bet dar blogiau 
numirusiam

Gegužės 12 d. Allegheny 
County prieglaudoje numirė 
Juozas Ramuška, o jo moteris

Ir Ramuška savo senose dieno
se liko be jokios draugijos ir 
nėr už ką palaidoti.’ Velionies 
pažįstami ir draugai kolektavo, 
ieškojo giminių, kad prisidėtų 
prie palaidojimo. Beit kai var
gas ir biednystė, tai ir gimi
nes nelengva surasti. Tik ačiū 
Pittsburghe gyvenantiems ve
lionies giminėms ir Švento Jur
gio Lietuvių Tautiškos Bažny
čios klebonui Vipartui bei gra- 
borftri Adomui Marčiulaičiui 
velionis Ramuška buvo palaido
tas Lietuvių Tautiškose kapi
nėse su visomis bažnytinėmis 
apeigomis gegužės 15 d. Kuni
gas už savo patarnavimą neėmė 
nė cento.

Šis Ramuškos atsitikimas tu
rėtų būti pamoka ir kitiems 
musų broliams lietuviams, kad 
reikia visiems priklausyti prie 
SLA., kol da nėra pervėlu ir 
amžius da leidžia, o neatsidėti 
ant visokių Povilinių ir Anta
ninių draugijų, kurios pasta
ruoju laiku pirmiau miršta, ne
gu jų nariai.

Motina savo dukterį peršovė
Gegužės 13 d. Trevysken, 

lietuvių šeimynoje įvyko baisi 
tragedija. Jono Padubonio mo
teris susirado vyro revolverį ir 
peršovė savo duterį Liliją, 14 
metų amžiaus, suvarydama 2 
šuvius į galvą. Pribuvus vyrui 
ir atėmus iš motinos revolverį, 
buvo pašauktas’ daktaras ir po
licija. Daktaras peršautą mer
gaitę nuvežė į St. Francis ‘li
goninę. Ligoninės daktarai 
mažai vilties turi dėl pasveiki
mo peršautos mergaitės. Polici
ja paėmė motiną ir išvežė į 
kauntės kalėjimą.

Šovinio priežastis aiškinama 
taip. Minėta moteris buvus 
nepilno proto, kadangi kiek lai
ko atgal ji buvo beprotnamyje 
ir tenai buvo gydoma. Mato
mai, nors buvo gydoma, bet 
vistiek nebuvo dar pasveikus. 
Toks, nelaimingas atsitikimas 
biednai angliakasio šeimynai 
yra didelis smūgis. Kartu turė
tų būti ir pamokinimas, kad 
ginklus reikia turėti po užrak
tu.—Stasius Potašius.

Indiana Harbor, IiuL
SLA. nariams pranešimas I i —------- i
Mano pranešimas yra gana 

svarbus Susivienijimo nariams, 
o ypač kuopų atstovams, pri
klausantiems prie 6-to Apskri
čio. Mat, neužilgo įvyks SLA. 
Seimas. Apie tą Seimą aš daug 
nekalbėsiu. Tačiau turiu pasa
kyti, jog gegužės 25 d. bus ma
žiukas seimelis, —6-to apskri
čio suvažiavimas, kuris įvyks 
musų mieste (3707 Deodor St.). 
šis suvažiavimas bus labai 
svarbus, nes musų apskričio 
kuopos rengia Seimą. Reiškia, 
žymiame laipsnyj Seimo pasi
sekimas priklausys nuo to, kaip 
mes mokėsime prisirengti. To
dėl ant musų pečių gula didelė 
atsakomybė. Mes turime dėti 
visas pastangas, kad savo pa
reigas kuogeriausiai atlikti.

Visi atstovai, kurie esate, iš
rinkti nuo savo kuopų, būtinai 
privalote atvykti gegužės 25 
d. į Indiana Harbor. Tame su
važiavime mes galutinai aptar
sime Seimo rengimo darbą. Jei 
pasirodys kokie trukumai, tai 
mes bandysime juos pašalinti.

bukime.
♦ ♦ ♦

Kitas pranešimas liečia musų 
apielinkės Susivienijimo narius. 
SLA. 343 kuopa nutarė sureng
ti išvažiavimą į miškus. Tai 
bus šeimyniškas išvažiavimas. 
Nutarta išvažiavimas rengti 
birželio 8 d. Jau paimta; ir vie
ta,—Beach Oak miškely j. Bū
tent ten, kur vanduo iš žemės 
mušasi fontanu. Visiems tai 
gana gerai žinoma vieta ir la
bai graži. Mes prašome visų 
apielinkės lietuvių dalyvauti 
musų išvažiavime. Manome, 
kad ir musų kaimynė didžiulė 
185 kuopa neatsisakys dalyvau
ti pas mus. Kviečiame taip 
pat ir abudu kliubu—LPD ir 
LBR.

Vėliau mes apie, tą išvažiavi
mą “Naujienose” suteiksime 
smulkesnių žinių. Pranešime, 
kas ten bus veikiama, ir kodėl 
tas išvažiavimas bus įdomus.

—SLA. 343 kuopos narys.

Norwood, Mass.
Viso po biskį.

Norvvood yra nelabai didelis 
miestas. — turi vos apie pen- 
kioliką tūkstančių gyventojų. 
Tačiau pramonės atžvilgiu, tai 
gana svarbus miestas. Čia ran
dasi dvi knygų spaustuvi, ku
rios šiuo tarpu dirba gana ge
rai. Norvvood Press dirba net 
viršlaikį. Kas vakarą viršlai
kis užsitęsia ikį devynių, o kai' 
kuriuose skyriuose net ir iki 
dešimtos valandos vakaro. Ge
ležies liejykla, popieriaus fab
rikas ir rašalo dirbtuve taip 
pat gana gerai, dirba. Tik dvie
jose garbarnėse darbai eina 
pusėtinai prastai. Bendrai 
imant, naujai' atvažiavusiam 
darbas nėra lenga gauti. Prieg- 
tam reikia dar pridurti, kad 
kai kuriose dirbtuvėse vyrų 
vietas prie darbų pradėjo už
imti moterys. Daugiausia mo
terų dirba garbarnėse.

Pravartu taip pat bus pažy
mėti, kad ‘ dirbti eina tos mo
terys, kurios gana pasiturin
čiai gyvena, kurios savo namuo
se turi ir pianus ir radio pri
imtuvus, o jų dukterys rėkia, 
jog komunizmas jau gyvuoja. 
Turiu, vadinasi, galvoj progre- 
sistes. Jos veržiasi į dirbtuves 
per gvoltą ir išstumia lauk to
kius darbininkus, kuriems tik
rai be darbo sunkiai apseiti. 
Reiškia, iš dirbtuvių stumia 
lauk vyrus ne tik mašinos, bet 
ir bolševikuojančios motery^.

Prieš dvyliką metų Norwoode 
buvo stiprus lietuvių socialistų 
judėjimas. Jų pasidarbavimu 
ir pastangomis tapo pastatyta 
Lietuvių Svetainė, kuri 1918 
m. buvo Lietuvių Socialistų 
Bendrovės kontrolėj. LSS. 133 
kuopa turėjo 104 narius. Kuopa

L ’ . < A V
rengdavo prakalbas, paskaitas, 
vakarus ir paminėjimus. Bet 
kai užėjo bolševikų audra, tai 
ji ir pas mus viską suardė, 
sudraskė ir sunaikino organiza
cijas.- Tarp darbininkų pasėjo 
neapykantą ir dezorganizaciją. 
Apkvailinti žmonehai tik ir 
laukė, kad štai už dienos kitos 
Amerikoj įvyks bolševikiškas 
perversmas, ir viskas bus gerai. 
Jukelis “per metus atsilankyda
vo po kelis kantus ir vis pasa
kodavo apie bolševikiško rojaus 
saldumus ir ragindavo tverti 
sovietus kiekvienoj dirbtuvėj. 
Tada bolševikams pasisekė už
valdyti ir Lietuvių Socialistų 
Bendrovę ir Keistučio pašalpi- 
nę draugiją. Iš pastarosios 
draugijos iždo paaukavo Rusi
jos baduoliams šimtą rublių ir 
tiek pat Lietuvos kaliniams. Ir 
tai, žinoma, dar neviskas. Pi
nigai buvo kaulijami visokiems 
tikslams ir tiksleliams.

Laikui bėgant bolševikų įta
ka pradėjo smukti ir tirpti, 
kaip pavasario saulės šildomas 
sniegas. Ir šiandien Norvvoode 
bepasiliko trys bolševikiški ge
nerolai bą jokios armijos. Cho
ras. kurį bolševikai skaito lyg 
ir savu, komunistiškose iškil
mėse niekuomet nedainuoja. 
Atsisako dalyvauti ir bolševikų 
rengiamuose mitinguose bei de
monstracijose. Jaunieji choro 
nariai sarmatijasi bolševikiš
kuose jomarkuose dalyvauti. 
Nabagai bolševikai pamatė, kad 
jų popieriai ten pusėtinai nu
puolė, tad su savo tavom dau
giau ir nebelenda', žino gerai, 
kad nieko nepeš. Buvusią Lie

tuvių Socialistų Bendroves sve
tainę dabar valdo lietuviškai 
republikoniškas elementas. Da
bar ji yra žinoma kaipo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Bendro
vė. Pirma palubėj buvo para
šas: Visų šalių darbininkai— 
vienykitės! Tas parašas jau 
seniai buvo užmaliavotas, kad 
neerzihtų respublikoniškų jaus
mų. Pašalino ir bolševikų 
šventojo (Lenino) paveikslą.

Pereitą žiemą įvedė baske.t 
bąli tiems, kurie mėgsta tran
kytis po gatves. Lošimuose da
lyvauja ir daug bažnytinių. Va
dinasi, progresas eina į atbulą 
pusę.

Vyriausias republikonų vadas 
yra M. Sargalis. ' Dar visai ne
seniai buvo jis karštas bolševi
kų pritarėjas ir rėmėjas. Pas
taruoju laiku bolševikai per 
“Laisvę” Sargai j gerokai kan
džioja. Reiškia, atsilygina už 
jo pasidarbavimą.

Bolševikai šiemet pabandė 
dar. taip sakant, pasispardyti 
ir išbandyti * savo spėkas. Ka
dangi ėjo Susivienijimo rinki
mai, tai pasitaikė gera proga. 
Jie bėginėjo po stubas ir piršo 
“progresyvius” kandidatus tiek 
į kuopos valdybą, tiek į Pildo
mąją Tarybą bei delegatais į 
Seimą. Bet jų pastangos nuėjo 
niekais. I kuopos valdybą tapo 
išrinkti visi bolševikų priešai. 
Seimo delegatu tapo išrinkta 
Jurnienė, bolševikų priešas. Ta- 
reiliniai irgi siuntinėjo savo li
teratūrą. Nieko ir jie nepešė. 
Musų mieste tareilinių nėra nei 
pauostymui.

Pildomosios Tarybos balsavi-

mų rezultatai tokie: už bolše
vikų sąrašą paduota keturioli
ka balsų, pozicijos kandidatai 
gavo po devynioliką, o Tareila 
bubą. Reikia dar pasakyti, 
kad bolševikai stengiasi kiek 
galima sustiprinti savo pozici
jas, prirašinedami nemokančias

skaityti bolševikuojančias mo
terėles. Buvo prirašę vieną 40 
metų gyvnašlį kaipo jaunuolį. 
Pildomoji Taryba pripažino jį 
suaugusiu vyru ir jo aplikacija 
tapo atmesta.—Socialistas.

Garsinkites “N-nose”

Visų Lietuvių Ekskursija į
LIETUVĄ

Birželio 11,1930

Laivu LEVIATHAN
(Didžiausias pasaulyje laivas) 

Del platesnių žinių kreipkitės prie
NAUJIENOS

1739 South Halstcd Street
P. P. BALTUTIS J. J. ZOLP
3327 So. Halstcd St. 4559 So. Balina St.

UNITED STATES LINES

marinama namie. Reikia lai
doti,— nėra pinigų nė cento. 
Prie draugijų pastaruoju laiku 
velionis Ramuška nepriklausė. 
Kol jaunesnis buvo, priklausė 
prie lokalūs draugijos Trevys
ken. Pa. Bet ta draugija se
niai yra mirus. Priklausė Pitts
burghe South Sidės dalyj prie į 
Povilings Draugystės, į kurią J 
velionis Ramuška daugiausia 
dėjo vilties, kad numirus vis 
bus už ką palaidoti. Bet Po- 
vilinė Draugystė subankrutijo, 
• • — • 1 • 1 1

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, Neuritis, Sciatica, šalčiu, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Ekspresinė Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

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

ST. LOUIS, MIVVAUKKE IK CLEVELANP

Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musu

Hamburg.American Line
1^*7 M AIlLmm, A A ČTiiracn
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Teisinga priežastis

I d

YRA tik viena rūkymui priežastis ir tai — malonumui. Gana 
gera priežastis. Cigaretų, kurį išsirinksit, bus tas, kuris jums 
suteiks daugiausiai malonumo.

“Camels” padaryti ta minčia — minčia nepadirbtą rūkymo 
malonumų cigarete.

Pabandykit, rasit pastiprinantį skirtumu — lengvai nunokusį 
parinktiniausių tabakų sultingumą — sumaišytų kvepėjimų su
tarimų, šilkinį švelnumų — kuris padaro malonumų rūkyme.

Faktas, kad daugiau milijonų pasirinko “Camel”, kaip kitus 
cigaretus, yra teisingam produktui duoklė.

Camels
9 KT r' ‘ malonumui
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Mainų miesteliuose — kaip 
Bentone, Zeigleryje, West 
Frankforte ir kituose — galima 
užtikti komunistų, ypač lietu
vių itarpe.

Jų darbuote per dešimtį me
tų perėjo du etapus. Vienas jų 
buvo aukų rinkimas, o kitas, 
dabartinis — tai maišytis kaip 
mėšlui aketėje.

♦ ♦ ♦

Aukų rinkimui pamaltą padė
jo savo laiku tūlas Daubaras, 
kuris dabar, regis, yra Rusi
joj. Vieną jo spyčių lietuviai 
mainieriai dar ir šiandie atme
na. To spyčiaus turinys buvo 
toks: “Draugai, duosiu jums 
adresą. Rinkite aukas ir siųs
kite jas Chicagon. Kiek surink
site ir nusiusite, tai niekas ne
žinos.”

Tai buvo laikas, kuomet val
džia buvo paėmusi komunistus 
už pakarpos. Ir tų laikų padė
čiai Daubaras kalbėjo. Bet Dau
baro žodžiai pasirodė turintys 
daug daugiau reikšmės. Net ir 
šiandie taip mainieriai, kaip 
kiti nežino kur dingsta aukos, 
surinktos komunistų.

♦ ♦ ♦

Kiekviename miestelyje mai
nieriai papasakos, kaip komu
nistai rinko aukas. Bet kur tos 
aukos dingo, tai, anot Dauba
ro, niekas nežino. Ve typiškas 
aukų likimas:

Herrine už komunistinių la
pelių dalinimą buvo areštuotas 
tūlas Juodis. Paliko du vaiku
čiai namie, o jis pats sėdi ka
lėjime. Suskato komunistai 
rinkti aukas Juodžiui gelbėti. 
Tarpe kitų, moterų progresisčių 
kuopa Bentone paaukavo $40. 
Bet praslinko porą metų, o a*pie 
$40 likimą aukavusios nieko 
nežino. Atsiklausta kuopos sek
retorės, ką ji padariusi su au
ka. Moteris pareiškė, kad pa
siuntusi čeki kitai sekretorei. 
Kuomet ta “vyresnioji” sekre
torė pareiškė, kad ji negavusi 
čekio, tai Bentono kuopos sek
retorė pasižadėjo išrašyti ant-

ŠTAI KA ŠEIMINOS 
DAKTARAS PATY
RĖ APIE KONSTI- 

PACtJĄ

Dr. Caldvvell mylėjo žmones. 
Jo daugelio metų praktika įti
kino j j, kad daugelis suardo 
s-avo sveikatą nerūpestingu pa
rinkimu liuosuotojų (laksaty- 
vų). Jis nusisprendė parašyti 
nekenksmingą receptą. kuris 
paliestų pačią konstipacijos 
priežastį ir ją pašalintų.

šiandie, tas receptas, kurį jis 
parašė 1885 m., yra pasaulio 
populiariškiausias liuosuotojas! 
Jis prirašė mišinį žolių ir kitų 
grynų junginių, dabar žinomų 
kaipo Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, tūkstančiuose atsitiki
mų, kur dvokiąs kvapas, pa
dengtas liežuvis, gasai, galvos 
skaudėjimas, aitrumas ir stoka 
apetito ir energijos rodė, kad 
vyrų, moterų ar vaikų viduriai 
buvo neveiklus. Vaistai pasiro
dė veikmingi net labiausia at
kakliuose atsitikimuose; senie
ji žmonės mėgo juos, nes jie 
niekad negnaibo; vaikai mėgo 
jų malonų skonį. Visos aptie
kus šiandie turi Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin bonkose.

rą čekį... Ir dar “teberašo”, 
nors jau keletas metų praslin
ko.

♦ ♦ ♦

Bentone buvo surinkta Rusi
jos baduoliams $100. Bet jokių 
atskaitų apie tą auką bentonie- 
čiai nėra matę. Ir mainieriai 
mano, kad tu r būt auka nebu
vo pasiųsta Rusijon, nes su 
šimtine juk Rusijos neišgelbė
si. Kas kita Chicagos komisa
rai. Jie ir į dolerį nespiauja.

♦ ♦ ♦

West Frankforto mainieriai 
dar šiandie tebelaukia 8 tonų 
maisto. Mat, 1927 metais ko
munistai rinkę maistą “mainie- 
riams”. Pasisakę, kad surinkę 
8 tonus. Vėliau pranešę, kad 
tas maistas siunčiama' dviem 
trekais mainieriams. Vienas 
trokas vežąs maistą į West 
Frankfortą, o kitas į Collins- 
ville.

Bet trokų su maistu mainie
riai dar nesulaukė. Mainieriai 
prašė manęs pasidairyti, ar 
kur kelyje trokas nesustokino. 
Jeigu gi nepastebėsiu- kelyje, 
tai prašė atsiklausti, ar “Vil
nies” komisarai nepaaiškintų, 
kas atsitiko su tuo maistu.

* * ♦
Per kokius aštuonerius metus 

lietuviai komisarai vienas pas
kui kitą važinėjo po kolonijas. 
Svarbiausia jų prakalbų tema 
buvo: “Draugai, aukų; duokite 
aukų!” Kokia pora ar trejetas 
metų kaip aukos išsisėmė. Ir 
jau rečiau komisarai lanko 
mainų miestelius. Tur būt su
rado turtingesnes mainas.

* * ♦
Aukoms išsisėmus, komunis

tai puolėsi prie kitokio darbo. 
Ėmė maišytis unijoj. Pradėjo 
tverti National Miners uniją. 
Zeigleryje, pavyzdžiui, jie ma
siniame susirinkime buvo nu
tarę išeiti streikali. Paskyrė ir 
streiko vedėjus.

Bet kas atsitiko? Vyriausias 
organizatorius, lietuvis, “susir
go”, gavo iš daktaro paliudymą, 
kad jis negalįs tą dieną eiti 
darban. Antras stambusis strei
ko komiteto šulas nubėgo į 
mainą anksti, dar tamsoje, kad 
kiti darbininkai nepamatytų, 
jogei jis dirba.

Taip visi draugai ir “streika
vo” dirbdami. O Chicagoje ko
misarai rinko aukas “streikuo
jantiems” Illinois mainieriams. 
Ir tenka pasakyti, kad Zeigler 
buvo kaip koks komunistų dar
buotės centras, kaip kokia tvir
tovė. Tad galite įsivaizduoti 
koks tas komunistų “National” 
unijos streikas buvo kituose 
miesteliuose.

* * *
Seniau komunistai rėkė visa 

gerkle, kad Lewisą. reikia mes
ti laukan. Dabar, kuomet kova 
eina tarp Lewiso ir reorgani
zuotos unijos, kuriai vadovau
ja Howat, Germer ir Walker, 
jie jau sako, kad negalima rem
ti nė vienos, nė kitos puses. 
Esą, geriau butų, jeigu unija 
visai susmuktų. O ant griuvė
sių, girdi, statysime naują uni
ją.

Tuo gi tarpu buvęs komuniš- 
tų “National Miners Union“ 
prezidentas. John Watt, įstojo 
į Clondyke (regis, kad’ taip va
dinasi ta maina) lokalą, kurį 
kontroliuoja Lewis. Lewiso ša
lininkai jį priėmė, o pats Le- 
wis paskyrė Wattą organizato
riumi ! 

♦ ♦ ♦

Ne stebėtina, kad rimtesnie
ji mainieriai į komunistų dar
buotę žiuri kaip į sorkes. Bet 
visgi komunistai randa pritarė
jų. Kas tie pritarėjai yra?

Pasirodo ve kas: šiandie ko
munistams priklauso ir sorkes 
jiems padeda krėsti tamsiausi 
ir palaidžiausi elementai. Įsi
vaizduokite sau vyrą, kuris mė- 
gia “naminę” ir dar mėgia kor- 
taUti. Štai jis išdirbo dvi savai
tes. Gavo peidę. Parsinešė ją ir 
per vieną naktį prašvilpė.

Rytojaus dieną eina dirbti. 
Galvą skauda. Krutinę spau
džia. Sunku ant širdies, o kiše- 
niuje ne skatiko. Visas pasau
lis atrodo “blue”. Pasitinka mu-

Šiandie jos kon
certas

Ona Vilkiutė, kuri šiandie 
Lietuvių Auditorijoj turės kon
certą.

sų mainieris komunistą. O šis 
pastarasis tuojau ir prabyla: 
“Supuvęs tas kapitalistiškas su
rėdymas, drauguti!”

Taip, taip, tikrai supuvęs — 
atsiliepia musų vyras, ir jaučia, 
kad supuvęs... Jis susirado ar
timą sielą, ir jau pasidarys, ko
munistas.

Štai jums ir lietuviški komu
nistai, kokie jie dabar didžiu
moje yra mainų miesteliuose. 
Prie jų dar esama butlegerių, 
kurie simpatizuoja komunis
tams. Butlegeriais mainų mies
teliuose vadinama ne tie žmo
nės, kurie, sakysiu, veža draus
tąjį skystimą iš Detroito. No, 
ne. Butlegeriais ir butlegerko- 
mis ten vadinama tie piliečiai 
ir tos pilietės, kurie ir kurios 
šinkuoja naminę saVo stubose.

Komunistai “remia” tik drau
gus, tik komunistus. Taigi but- 
legeriai ir butlegerkos turi pri
tarti ir pritaria musų drau
gams proletarijušams.

Ot, iš tokių elementų šiandie 
susideda didžiuma' komunistų 
sekoj mainų miesteliuose.

♦ * ♦

Komunistinės “pieškos” dar 
tiki, kad Rusijoje yra darbi
ninkams rojus. Lietuviški va
dukai pilni kokios tai pagiežos. 
Gyvena jie kerštu ir pastango
mis viską, kas yra' ne jų kon
troliuojama. šmeižti, ardyti, 
draskyti. Geriausias tokių va
dukų atvaizdas Chicagoje gali 
būti Valonis. O didesnieji va
dai, kaip minėtas John Watt, 
tarnauja tiems, kurie geriau 
užmoka (kaip Lewisui), arba 
tiems, kuriuos gali už nosies 
vadžioti, kaip jis vadžiojo ko
munistus, prezidentaudamas 
“National Miners Union”.

Reporteris.

Atidai išvažiuojan
čių Lietuvon gegu
žės 24 d., “Oscar” 

laivu
1. Kurie turite lietuviškus 

pasipurtus, pasirūpinkite gauti 
Income taksų apmokėjimo pa
liudymą.

Kurie dar neturite, atsilan
kykite į Naujienų ofisą, o mes 
pagelbėsimS Income taksas su
tvarkyti.

2. Naujienų ekskursantų ba
gažus paims iš namų gegužės 
22 dieną. Todėl tą dieną turė
kite juę>s prirengę. Lebelius ir/ 
užrašus galite gauti Naujienų 
ofise.

3. Gegužės 22 d., 11 vai. va
kare, pagal Chicagos laiką, vi
si bukite OLaSalle stotyje (prie 
La Šalie ir Van Buren gatvių).

Traukinys apleis Chicagą 11 
vai. vakare, pagal Central 
Standard laiką.

Apie 12 vai. sekančios die
nos pribusime į Buffalo.r Iš 
čia specialiais gatvekariais va
žiuosime apžiūrėti garsųjį Nia
gara vanden'kritį. Ten pa val
gysime pietus ir, pasivaikščio
ję po Niagara Falls miestelį, 
apie 5 vai. po pietų sugryšiine 
pas traukinį ir važiuosime į 
New Yorką. New York e busi
me apie 7 vai. ryto kitos die
nos. Traukinys atveš keleivius 
prie laivo Oscar 1L

čia visi lietuviai ekskursan
tai susivažiuos iš visos Ame
rikos (kurių bus apie 400), 
ir 11 vai. ryto, gegužės 24 d., 
apleis Ameriką.

Laivas Oscar 11 važiuos 9 
dienas iki Copenhagen, ten iš
leis nekuriuos pasažierius, iš
kraus paštą ir plauks tiesiai į 
Klaipėdą. 3-Čią dieną birželio 
pribus Klaipėdon, kur ekskur
santus pasitiks Klaipėdos ir 
Lietuvos gyventojai, Lietuvos 
valdininkai, su muzika ir ki
tokiomis iškilmėmis.

Naujienų ekskursantų sura
šąs bus paskelbtas vėliaus.

“Naujienoms” 
Laiškas

Lietuvių ekskursija laivu 
“Bremen”

Ši ekskursija apleido Ne\v 
Yorką gegužės 3 diieną. Lai
vas plaukia pro Vokietiją į 
Klaipėdą.

Minėtos dienos, gegužės 3, 
naktį laivas pradėjo judėti. Iš
važiavęs į vandenyną, Bremen 
patraukė visu greitumu. Oras 
pasitaikė gražus ir tykus, taip 
kad jautėmės kaip kokiame 

viešbutyje.
Gegužės 6-tą, 9 valandą va

kare, turėjome surengę lietu
vių programą; susirinko vien 
lietuviai iš trečios klasės. Lai
vo oficierai patarnavo.

Programas susidarė iš dai
nų, muzikos gabalų ir kalbų. 
Visų pirma vakaro vedėjas, p. 
Buyokas, pratarė keletą žod
žių, paprašė, visus sustoti ir su
giedoti Lietuvos himną. Pas
kui, po himno, pasakė kalbą 
Juozas Bimba. Antras kalbė
tojas buvo Jonas Ragelis. Po 
to, dainininke Marijona Bogu- 
žiutė, iš Brooklyn, N. Y., su
dainavo keturias lietuviškasK
daineles ir vieną amerikoniš
ką. Už tai ji susilaukė gau
saus plojimo. Gi paskui p-lė 
Urboniutū, 9 metų mergaitė, 
gražiai padekliamavo porą ei
lių apie JLietuvą. Tos dekla
macija sužavėjo visus klausy
tojus. P-lė Lilija Žvinytė skam
bino pianą ir dainavo dainą 
“Baigias dienelė, leidžias sau
lelė”. Ir ji susilaukė gausių aplo
dismentų.

Skambino pianą Jonas Bič
kus — skambino valsą ir sma
gią polkelę. Jo pasirodymas su
sirinkusiems taip patiko, kad 
jie net sustojo.

IMietą — dainas — išpildė 
J. Buyokas ir Jonas Kuliavas. 
Jiem pritarė pianu p-lė Mari

G
Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 

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

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

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0
14th Street & Western Avė.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

C SKAITYKIM IR REMKIM VIENTNTfiLĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS“ eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS“ plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS“ duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS“ daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS“ vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS“ kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokite

“Argentinos Naujienos” 
San Martin 661 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia piųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.
. ..... <............ I ... 1. 1 ,1. .U..'.X1 i

jona Bogužiutė.
Laivo prižiūrėtojai gėrėjosi 

lietuviškomis dainomis.
Kelionė yra smagi ir link

sma. Sirgti mažai kas tcscr- 
ga>. Esame jau netoli kranto; 
greitu laiku busime Bremene. 
Ką patirsiu toliau, tai parašy
siu iš '"Lietuvos.

Veliju daug labų dienų ma
no draugams ir visiems.

Jonas Cinikas.
(iš Binghamton, N. Y.)

Pranešimas
Joniškiečių L. K. Kliubo su

sirinkimas įvyks ateinantį penk
tadienį, gegužės 23 dieną, G. 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood street. Susirinkimo pra
džia 7:30 valandą vakare.

šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Bus pakeltas klausi
mas ir turėsime apsvarstyti kas 
link .Joniškiečių kliubo įstatų 
vieno paragrafo. >

Bus taippat renkami darbi
ninkai grandioziam piknikui, 
kuris rengiama birželio 15 die
ną p. St. Svelainio farmoje.

Bus išduotas raportas iš at
sibuvusio vakaro.

Nauji nariai, būtent tie, ku
rie. nori įstoti į Joniškiečių 
kliuibą, privalo ypatiškai būti 
susirinkime, nes to reikalau
ja nauja konstitucija.

Kurie dar negavote įstatų 
knygutės ir neužsimokėjote mo
kesnių už šiuos metus, dabar

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių ^augumo 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 Gramafonais — visus 
parduodame net už pusdykį.

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICK — HOWARD 
SPARTON — FADA — 

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

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas 
pasiūlymas.

Krautuvė atdara kas vakaras ir 
nedėliomis.

3856 Archer Avenue 
prie Rockwell St. 

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

cementą dėl beismento 
plasterį ir kalkes dėl 
visą darbą.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus 

galėsite užsimokėti ir gausite 
konstituciją.

Valdyba suteiks žinių apie 
vasari n i us iš važ ia vi m us.

Malonėkite atsilankyti visi į 
šį susirinkimą.

A. Ančiutė, sekr.

Bridgeportas
Beliable Department krautu

vėje, prie 31st place ir Mor
gan st., buvo kilęs gaisras an
tradienio rytmetį apie 6 va
landą.

Gaisras užslopinta. Ugniage
siai apleido gaisro vielą 7:30

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

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

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė

Tel. Prospect 2102

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

(Perkam, parduodam ir mainomi 
inamus, farmas ir lotus. Greitas iri 

teisingas patarnavimas pas
[ F. G. Lucas and Co. Į

Tel. Lafayette 5107

Rusiškos ir Tur 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

Apdrauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą,.
NAUJIENOS jums patarnaus apdrau

dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

. Taipgi gyvastį.
9

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

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

vai. ryte. Paskiau pribuvo ap- 
draudos pa trolis.

Vidkije, krautuvėje, sugadin
ta daug tavoro. Rep.

Jei. I.afayette 7139

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
j Midland Motor
; Sales

4492 Archer Avė., 
A. KASIULIS, savininkas C *

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

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

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

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

4559 So. Paulina St.
Tel. Yards 0145

8514-16 RoomtcU Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.
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KONCESIJA NERIBOTAM LAIKUI

Chicagos miesto/ taryba 47 balsais prieš 3 nutarė 
suteikti naujai sudarytai Vietinei Transportacijos kom
panijai koncesiją (franchise) neribotam laikui valdyti 
ir operuoti gatvekarius Chicagoje, jeigu tą koncesiją 
patvirtins visuotinu balsavimu miesto gyventojai, ku
riems bus duota proga pareikšti savo nuomonę tuo 
klausimu liepos m. 1 dieną.

Naujoji Transportacijos kompanija yra sudaryta 
iš senųjų kompanijų, valdžiusių Chicagos gatvekarius 
ir iškeltuosius geležinkelius (elevated lines). Koncesi
jos sąlygose pažymėta, kad Transportacijos kompanija 
privalo sukonsoliduoti (sulieti į vieną sistemą) gatve
karius ir iškeltuosius geležinkelius, užlaikyti busų lini
jas tose vietose, kurių nepasiekia gatvekariai, ir ope
ruoti miesto valdomus požeminius geležinkelius centra- 
liniuose biznio distriktuose.

Koncesijos įtartyje, vadinasi, yra pripažinta, kad 
požeminius geležinkelius valdys Chicagos miestas. Bet 
kodėl juos operuoti turės privatinė kompanija?

Didžiausia sutarties yda yra ta, kad koncesija duo
dama kompanijai neribotam laikui. Ateityje miestas 
gali norėt pats paimti susisiekimo priemones Chicagoje 
i savo rankas, bet ši koncesija stovės jam skersai kelio.

BADAS RUSIJOJE

Po dvylikos su viršum metų šeimininkavimo, sovie
tų valdžia privedė Rusiją prie to, kad tenai šiandie 
trūksta žmonėms maisto ir jie kelia riaušes, — nors 
Rusija yra žemės ūkio kraštas, kuris kitąsyk aprūpin
davo duona Europą.

Japonų žinių agentūra praneša, kad dėl maisto sto
kos Vladivostoko apielinkėje įvyko neramumų ir riau
šių tarpe rusų ūkininkų ir žvejų. Buvę keletas atsitiki
mų, kad išbadėję rusų ūkininkai sulaikė Sibiro trauki
nius ir apiplėšė valgomus vagonus. Kasyklų darbinin
kai, ieškodami maisto, darė užpuolimus ant geležinke
lio stočių. Maisto trukumas esąs jaučiamas taip pat 
Chabarovsko rajono kaimuose ir visam Sibire, ir neri
mo atmosfera kasdien darantis pavojingesnė.

Vargiai geriau yra ir centralinėje Rusijoje, bet iš 
jos užsieniui sunku gauti žinių, nes viską kontroliuoja 
ir cenzūruoja sovietų valdžia. Tečiaus ir valdžia pripa
žįsta tą faktą, kad Rusijos miestuose yra įvesta maisto 
kortelių sistema ir maisto porcijos gyventojams tolyn 
vis labiau mažinamos.

Stalino beprotiška “kolchozavimo” politika grasina 
užtraukti ant Rusijos tikrą bado katastrofą. Rusijos 
ūkininkai, kuriuos bolševikai smurtu vertė stoti į kolek
tyvius ukius, sunaikino labai daug savo gyvojo inven
toriaus (gyvulių), nenorėdami atiduoti jį valdžiai. To 
pasėka dabar yra ta, kad pieno jau net ir Maskvoje vi
sai negali gaut suaugę žmonės, o vaikams jisai parda
vinėjama tik tris kartus savaitėje. Mėsos, sviesto ir 
taukų visai nebėra miestuose.

Bet toliau gali būt dar blogiau. Sovietų spauda pri
pažįsta, kad šį pavasari Rusijoje tėra užsėta tik apie 
pusė to žemės ploto, kuris turėjo būt užsėtas, būtent: 
tik 44 milionai hektarų, vietoje 80 milionų. Ūkininkai, 
bijodami, kad jie patys neturės ką valgyti, atsisako 
parduoti bent dalelę tų atliekamų produktų, kuriuos 
jie dar turi, štai delko badas spaudžia miesto gyven
tojus. Vyriausias sovietų kariuomenės organas, “Kras- 
naja Gazieta”, rašo, kad nepasitenkinimas ir nerimas 
augąs jau ir pačioje armijoje, kuriai bolševikai iki šiol 
visokiais budais pataikaudavo, žinodami, kad nuo ar
mijos ištikimybės priklauso valdžios likimas.

Ir kada šitaip Rusijos gyventojai skursta, tai Mask
va moka pinigus savo agitatoriams, kad jie “gelbėtų” 
kinus, “revoliucionizuotų” Amerikos negrus ir ardytų 
“socialfašistiškas” darbininkų organizacijas Vokietijo
je! Besirūpindami pasaulio “išganymu”, Rusijos dikta
toriai galų gale susilauks to, kad žmonės jiems padarys 
taip, kaip padarė carui Mikei.

PROTEKCIONISTAI LAIMĖJO

Aukštųjų muitų šalininkai Amerikos senate paėmė 
viršų, svarstant galutiną muitų įstatymo redakciją. 
Jiems pavyko dauguma balsų atmesti pirmiaus priimtą

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ----------------------- 8c
Savaitei ___ _______ ►.__________ 18c
Menesiui ----------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................... — $7.00
Pusei metų ..........-... .......... 8.50
Trims mėnesiams ..............   1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ......................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams *----------  $8.00
Pusei metų..................   4.0$
Trims mėnsMams .—............. 2.50
Pinigus rrfEa siųsti pašto Money 

Orderiu kartifou užsakymu.

ISLANDIJA

pataisą apie žemės ūkio produktų eksporto šelpimą ir 
palikti muitų “lankstumą” (po tuo “lankstumu” su
prantama, kad prezidentas turi galią, reikalui esant, 
keisti muitus).

Tai reiškia pilną pramoninio kapitalo pergalę.
( Jungtinių Valstijų kongrese ilgai ėjo kova tarp 
pramonininkų atstovų ir farmerių pritarėjų. Pramo
nininkai ( kuriems atstovauja daugiausia konservaty
viai republikonai) reikalavo, kad butų pakelti muitai 
svetimų šalių pramonės dirbiniams, — tuo, žinoma, 
tikslu, kad šios šalies pramonininkai galėtų pardavinėti 
savo prekes aukštesnėmis kainomis. Farmerių užtarė
jai tam priešinosi, sakydami, kad fabrikantų interesai 
jau ir taip esą gerai apsaugoti muitais, tuo tarpu kad 
žemės ūkio produktai neturį jokios protekcijos nuo už
sienių kompeticijos. Jie siūlė, kad industriniai muitai 
butų palikti toki, koki buvo, bet kad butų įvesti muitai 
javams ir gyvuliams.

Galų gale buvo prieita senate prie kompromiso, kad 
bus pakelta muitai pramonei, bet kartu bus teikiama 
parama farmų produktų eksportui. Už šį kompromisą 
balsavo vadinamieji republikonų radikalai ir didelė 
dauguma demokratų. Bet atstovų bute radikalai su de
mokratais prakišo,- ir dabar reikėjo sutaikyti senato 
priimtą muitų bilių su atstovų buto bilium. Galutinam 
svarstyme įstatymo punktų, kuriuos rėmė farmerių ša
lininkai, dalis demokratų persimetė į republikonų dau
gumos pusę, ir visa, kas muitų įstatyme būvą naudinga 
farmeriams, tapo iš jo išbraukta.

Pramonės kapitalas, vadinasi, gavo viską, ko norė
jo, o farmeriai — nieko.

Šitam ginče dėl muitų pasirodė dar kartą, kad de
mokratų partija principialiai nesiskiria nuo republiko
nų.

; Apie Įvairius Dalykus :
JffifiTFfm-l* —T. J ' ■ • - ■ ' ■ - -- ; ■ .j—

Seniausio pasauly parlamento 
1,000 metą sukaktuvių pami
nėjimas. — Paradoksų šalis. 
— Sostine. Susisiekimas. 
— Eksportas Ir importas. — 
Althingo įsteigimas. — Lite
ratūra. — Nepriklausomybės 
praradimas ir atgavimas. — 
Advokates N jai. — Delega
tai. — Iškilmės.

Į šiaurius nuo Škotijos ran
dasi sala, kuri yra žinoma kai
po Islandija. Sekamą mėnesį 
ten įvyks didžiausios iškilmės: 
paminėjimas 1,000 metų su
kaktuvių nuo Islandijos parla
mento įsteigimo. *Tai se
niausias parlamentas visame 
pasaulyj. Todėl jo paminėji
mas turi didelės reikšmės. Iš
kilmės prasidės birželio 26 d. 
Danijos karalius atidarys trijų 
dienų parlamento sesijas mies
te Tliingvellir, kur 930 m. su
sirinko vikingai ir paruošė de
mokratišką konstituciją. i

Islandija yra paradoksų ša
lis. Jos vardas visai neatitin
ką tikslą. Islandija (Iceland) 
turėtų reikšti ledų žemę. Tuo 
tarpu, ačiū Gollstrimo šiltai 
srovei, žiemos ten nėra labai 
šaltos, o vasaros tiesiog ideališ
kos. žodžiu, klimatas beveik 
toks pat, kaip Škotijoj.

Nors Islandija yra viena 
mažiausių šalių, tačiau jos so
stinėj, proporcionaliai imant, 
gyvena daugiau žmonių nei bi- 
le kurios kitos valstybės sosti
nėj. Gyventojų Islandija turi 
apie 100,000, o jos sostinėj 
Reyikjavik gyvena 25,000 žmo
nių. Vadinasi, vienas ketvir
tadalis visų šalies gyventojų. 
Pravartu dar pažymėti, kad 
tarp islandiečių randasi daug 
šeimų, kurios turi iki 14 vaikų. 
Paskutinis gyventojų surašinė
jimas rodo, jog nelegaliai gimę 
vaikai sudaro 13 nuošimčių.

Geležinkelių nėra, bet Reyk- 
javik turi pakankamai taksika- 
bų ir palaiko susisidkimą oru. 
Neužilgo planuojama įvesti 
tramvajus. Kontaktą su kitais 
pasaulio kraštais palaiko pagal
ba laivų, kurie reguliariai plau-. 
kioja. Islandiečiai turi 'kabelį 
ir nemažai radio priimtuvų. Tad 
nuo likusio pasaulio jie nėra 
taip jau labai izoliuoti.

Nežiūrint į savo mažumą, 
Islandija veda labai didelę pre
kybą su kitais kraštais. Už
sienių prekyba siekia $100,000,- 
000. Eksportas prašoka impor

tą beveik penkiais milionais do
lerių. Ta suma yra didesnė nei 
Islandijos skolos. Mat, valsty
bės išlaidos yra labai mažos, 
kadangi ji neturi nei armijos, 
nei laivyno. Bet užtat ji tik
rai gali pasididžiuoti savo mo
kyklomis ir naujai įsteigtu uni
versitetu. Tai iš tiesų nepa
prastas dalykas, — šimto tūk
stančių tautelė turi savo uni
versitetą 1

Nors Islandija pageidauja, 
kad atsilankytų į iškilmes daug 
svetimšalių, tačiau ji negalės 
juos aprūpinti butais. ' Daugu
ma atsilankiusių turės butus 
tuose laivuose, kuriais jie at
plauks. Danijos karalius, kuris 
tuo pačiu laiku yra Islandijos 
karalium, miegos karališkame 
laive. Tarp kitko bus nepro- 
šalį pridurti, kad karalius ren
giasi iškilmėse kalbėti islandiš- 
kai.

Senovės užrąšai sako, kad is
landiečiai žinojo apie Amerikos 
egzistavimą, kadangi ją 1OOO 
m. aplankė Leif Ericson. Pas 
juos buvęs noras nusavinti tą 
kontinentą, tačiau jiems trukę 
lėšų finansuoti ekspediciją. 
Apie 70 metų prieš tai ir be
veik 600 metą* prieš Kolumbo 
kelionę j Ameriką buvo sukur
tas Althing’as arba parlamen
tas. Jis turi du butu, žemes
nįjį butą sudaro 42 atstovu. 
Aukštesnysis, kuris atitinka 
Amerikos senatą, turi keturio- 
liką atstovų, šeši jų yra žmo
nių renkami, o likusius aštuo
nis paskiria žemesnysis butas.

Apie Ericsono atradimų 
Amerikos ir vėlesnius iclandie- 
čių bandymus įsitvirtinti tame 
kontinete kalbama sagose, ku
rios iš pradžių buvo perduoda
mos iš lupų į lupas, o prieš 
1300 m. užrašytos.

Tuo laiku, kai į Angliją įsi
veržė danai, o Vokietijoj, Fran- 
cijoj ir Italijoj žvangėjo gink
lai. islandiečiai susivienijo ir 
sukūrė Althingą. Tai buvo ne
paprastas įvykis, kadangi fakti- 
nai reiškė respublikos įsteigi
mą. Respublika autokratijos 
gadynėj, —tai buvo savo rų- 
šies disonansas. Vienok ta de
mokratiška respublika įstengė 
pasilaikyt tris šimtmečius į su 
viršum. Susikūrė literatūra, 
kuri apibudina tą laikotarpį. 
Visuose kituose kraštuose buvo^ 
jaučiama dvasiški jos įtaka. Is
landija išliko liuosa nuo dvasiš
kių diktatorių, jos literatū
rą sukurė beveik išimtinai svie- 
tiškiai. Daugiau to. Tais lai

kais Europos, istorikai ir moks
lininkai naudojo lotynų kalbą. 
Islandiečiai paneigė ir tą tra
diciją. Jų žymiausi istorikai 
(pavyzdžiui, Ari Thorgilsson ir 
Snorri Sturluson) rašė išimti
nai norsų kalba.

Apie vidurį trylikto šimtme
čio prasidėjo nesutikimai ir ki
virčai, kurie privedė prie to, 
kad 1262 m. Islandija prarado 
nepriklausomybę. Po to prasi
dėjo ilgi priespaudos amžiai. 
Pasiliko tik gražus atsiminimai 
apie praeitį. Apie tą praeitį, 
kada islandiečiai buvo laisvi ir 
nepriklausomi. Danai vis labiau 
ir labiau pradėjo varžyti Alth
ingo veikimą. Ant galo, 1800 
m. jis visiškai tapo panaikintas. 
Bet neilgam. Althing’as 1845 
m. ir vėl tapo atsteigtas. Nuo 
to laiko Islandijoj vis labiau 
ir labiau pradėjo pasireikšti 
tautinis judėjimas. Atsirado 
žmonių, kurie, ėmė reikalauti 
nepriklausomybės. Ir jų darbai 
nenuėjo niekais. Gruodžio 1 d. 
1918 m. Danija suteikė Islan
dijai nepriklausomybę. Tačiau 
su Danija ji ryšių galutinai ne
nutraukė; ir dabar Danijos ka
ralius \yra skaitomas taip pat 
ir Islandijos karalium. Bet tai 
tik formališki ryšiai. Faktinai 
Islandija tvarkosi nepriklauso
mai. Ji turi savo parlamentą 
ir savo įstatymus, žodžiu, į 
jos vidaus tvarką niekas nesi
kiša.

Pastaruoju laiku tapo suras
ta rekordų, kurie rodo, jog pir
mieji Islandijos gyventojai bu- 
vo airiai, o ne norsmena'i. Airiai 
jau buvo krikščionys ir turėjo 
visokius kryželius ir kitus daik
tus, kuriuos jie. skaitė šventais. 
Norsmenai juos vadindavo “pa- 
parais”.

Grįžkime prie iškilmių. Is
landiečiai atstatė namus, kurie 
buvo sudeginti prieš 819 metų 
ir priklausė advokatui N j ai. 
Tai tautos herojus. Apie jį yra 
užsilikę daug pasakojimų arba 
sagų. Jis buvęs gabiausias ad
vokatas ir labai lengvai laimė
davęs bylas, kadangi visus j- 
statymus žinodavęs atminti
nai. Jokis kitas advo
katas prieš jį negalėda
vęs atsilaikyti. Suprantamas 
daitkas, kad konkurentams jis 
buvo kaulas gerklėj. Jie tad ir 
nutarė pašalinti jį iš kelio. Su
siorganizavo gauja ir užpuolė 
jo namus. Njal su savo sūnu
mis ir tarnais įstengė puolimą 
atmušti. Tąsyk priešai padegė 
kupstus šieno, kurie buvo sudė
ti netoli namų. Kilo didelis 
gaisras. Vaikams ir moterims 
buvo leista pabėgti. Visi vyrai 
ir Njalo žmona turėjo sudegti. 
Ir jie sudegė, išėmus vieną, ku
riam laike sumišimo pasisekė 
pasprukti. Tasai pasiryžo puo
likams atkeršyti. Teismas juos 
pripažino kriminalistais. Todėl 
jie bandė pasprukti į kitus 
kraštus. Ka'ikurie jų dasigavo 
net iki' Valijos. Bet Njalo 
draugas nenurimo: surado juos 
ten ir nužudė.

Ir štai dabar bus prisiminta 
ir apie tą pusiau legendišką ad
vokatą. Kiekvienas svetimšalis 
turės progos pamatyti vietą ir 
atstatytus namus, kur gyveno 
Njal.

Svarbiausios iškilmes įvyks 
Thingvellir’e, • kuris randasi 
apie 30 mylių nuo Rcykjavik. 
Mat, ten prieš 1000 metų su
sirinko 'pirmas Althing’as arba 
parlamentas. Pirmas ne tik 
Islandijoj, bet ir visame pasau
lyj.

Islandijos iškilmėse oficialiai 
dalyvaus Anglija, Danija'. Vo
kietija, Franci j a, Belgija, Airi
ja, Šveicarija, Italija, Graiki
ja, Čekoslovakija. Ispanija, 
Portugalija, Norvegija, Švedija 
ir Suomija. Jungtines Valsti
jos ir Kanada pasiųs po du de
legatu. Be to, Minnesota ir 
North Dakota valstijos bei Ma- 
nitoba ir Saskatchewan provin
cijos, kur gyvena nemažai is
landiečių, taip pat siunčia po 
vieną delegatą. Vadinasi, Ame
rika turės penkis delegatus, ku
riems vadovaus senatorius Pe- 
ter Norbeck iš South Dakotos.

Amerikos valdžia paskyrė $55.- 
000 pastatymui Islandijoj pa
minklo ar kitokio monumento 
Lief Ericsono atminčiai, kuris 
pirmas atrado Ameriką.

Vienas įdomiausių dalykų iš
kilmėse bus atvaizdavimas po
sėdžio senovės parlamente,. Tam

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emile Skujenieks

(Tąsa)
Blukis, sujaudintas ir užgau

tas, paplojo delnu jo kelį.
“žmogau! Bet mes juk patys 

buvome kalti Kas gi neprašys 
ir nęims, jei duoda? Tamsta 
ne, arba a'ši ne? Užtat juk 
mums pirma reikėjo padaryti 
pagrindinę reviziją ir apskai
čiuoti remontą. Kokiems gi ga
lams -tuomet pas mus laikomas 
specialistas — inžinierius ir 
architektorius Helmans?.. Bet 
bendrai — apie tą. namą nebė
ra ko kalbėti. Daleiskime, re
montas sudaro pusantro milijo
no deficito musų apyskaitoje. 
Bet užtat mes jį pardavėm už 
septynis. Keturi Vulf šonui su 
Sudrabu — aš nežinau, bet man 
atrodo, kad milijonas gryno 
pelno antroje savaitėje po ati
dengimo, tai ne taip jau bloga 
pradžia. Kaip Tamsta apie tai 
galvoji, pone Tombergai?”

Tombergas šiuose dalykuose 
buvo pasidaręs ypatingai aty- 
dus. Pastarojo laiko kartieji 
patyrimai buvo jį gerai išmokę.

“Dabartinėj sunkioj gadynėj 
nereikia' ieškoti greitaus ir di
delio pelno. Solidi pradžia dau
giau verta, nei pora milijonų 
su bloga šlove.”

Blukis atgijo.
“Tai mat, tai mat, ponę Nei

kė ! Ponas Tombergas, turbut, 
žino ką jis kalba.”

“Geros šlovės milijonai nie
kuomet nėra’ turėję. Tuo. ponai, 
nesiskaičiuokite. Tiktai taip, 
kad mums juridiniai nebūtų ga
lima prisikabinti... Na, gerai, 
bala jį, tą namuką. Bet ką 
Tamsta,t pone Bluki, gali pasa
kyti delei tų “Vulkano” mūrų? 
Ar tai irgi buvo gera pradžia?”

“Aš nežinau... Argi mes ant 
jų turėjome nuostolių?”

“Na, aš manau! Du su vir
šum milijonu plytų. Su visu 
nugriovimu ir nuvalymu jie 
mums kainavo po pusantro rub
lio. Tai kaip tik tiek, kiek mes 
sumokėjome Sudrabui su Vulf- 
sonu. Ir ten jie dabar guli. 
Gelžkelių valdyba neduoda dau
giai! pusantro šit visu prista
tymu. Tai kurgi čia mums tas 
pelnas? Kiek mums dar teks 
ten primokėti ?”

“Aš čia dar nieko tokio ne- 
matau* Tegu jie mums dar pa
stovi — pusę metų, metus. Juk 
ir Rygoje pradės statytis. Iš 
kur gi toji medžiaga atsiras? 
Aš Tamstai sakau — mes juos 
parduosime po tris rublius.’’

Robertas garsiai nusijuokė.
“Kur ji atsiras! Kuomet vi

suose kraštuose ardoma ir ima
ma po pusantro su visu prista
tymu. Kalnciemo plytnyčios 
pradeda darbą... Be trijų metų 
mes jų nenusikratome. O kiek 
tada mes turime nuostolių ant 
to kapitalo, kuris ten įguldy
tas?”

“Blogiausiu atveju, mes gali
me juos užstatyti. Juk jūsų 
bankas, pone Tombergai, neuž
ilgo pradės veikti?”

Ponas Tombergas papurtė 
galvą.

“Menki - šansai. Mus nenori 
patvirtinti.”

“Kaip tai — nenori? Kitus 
galima, o jus ne? Tamsta pa
sikalbėk su žiediniu.”

“Ką ten — žiedinis? Pas pa
tį ministerį net tris kartus bu
vome. Užsienio kapitalo daly
vavimas . tokiame dideliame 
maštabe nesąs pageidauja
mas.”

Robertas Neikė lingavo koją. 
Papiroso durnus per nosį leis
damas, žiurėjo į Blukj. Tas nu
siminė.

darbui vadovauti tapo paskirtas 
Haraldur Gudmundsson, pasi
žymėjęs islabdiečių aktorius.

Tai tiek apie Islandiją ir jos 
planuojamas iškilmes 1000 me
tų nuo parlamento susikūrimo 
sukaktuvių paminėjimui.

—K. A.

“Aš numatau, kodėl turėsime 
kla’patą su tomis plytomis. Fric- 
sons nori koją užkišti. Kodėl gi 
prabaščius nepasirūpina?”

Robertas tuo pačiu žvilgsniu 
pažiurėjo į- uošvį.

“Sakyk fu.”
Ponas Tombergas pažiūrėjo į 

jį su pykčiu ir užmetinėjimu.
“Fricsons... Tai ką aš ten ga

liu padaryti? Ar man jį taupy
ti, kuomet jis pats elgiasi kiau
liškai. lyg ir tas Ludinš?”

Duryse pasirodė advokatas 
Mandelis su Sudrabu. Blukis 
greit atsistojo ir išsivedė Su- 
drabą pro duris atgal. Ponas 
Tombergas tuojaus norėjo oku
puoti advokatą, bet Robertas 
juokdamasis nutraukė jį už 
rankos prie savęs. Pamojo gal
va į išeinančiuosius.

“Pamanyk, kas per bičiulis! 
Kas per fantazija! Mums, esą, 
būtinai reikia praplėsti apyvar
tos kapitalas iki penkių, šešių 
dešimtų. Naujas akcijas reikią 
išleisti.”

“Tie milijonai? Tie ne. Bet 
tas, kas su jais sykiu ateitų. 
Savo žmones nori ten surinkti. 
Išimti tą “Tarpininką” mums 
iš rankų. To mes nedaleisime. 
Aš jam sakau: geriau tegu bū
na apyvarta mažesne, by tik 
mes visi čia- savi žmonės. Ak
cinė bendrovė — tai ne koks 
jau užvažiuojamas kiemas.

“Bet einant įstatais mes gi 
galime juos sijoti/’

“Ot, ką, sijoti! Tu jų pink
les negali iš anksto numatyti. 
Tai parinkti intrigantai. Ypač 
Sudrabui vis kas nors omenyje. 
Pamanyk: jis jokiu budu neno
ri dasileisti tos tavo vapniny- 
čios. Ką ten žiemą galįs žinoti? 
Tie klodai ant popieros išeiną 
taip, bet pavasarį, esą, gali pa
sirodyti visai kas kita.”

“Kaip tai — kas kita? Jei 
ant to pleciaus dar dvyliktais 
metais koroboruotas kontrak
tas! Tuomet juk nebuvo jokio 
spekuliavimo, jokio šyberiavi- 
mo! Kiekvienas turįs galvą ant 
pečių tai 'Supras.”

Robertas pastebėjo, kad ad
vokatas įsigėręs — kaip ir dau
guma vyrų. Abiem rankom nu
glostė jo kelius.

“Mes tai jau suprantame. Aš 
neabejoju — jie irgi. Bet jie 
supranta, kad jų grupei iš ten 
nieko doro negalima sulaukti. 
Užtat jie priešinasi. Lietuvos 
atstovybei tą namą nupirkti 
tą jie norėtų. Kiek galima nu- 
jdfisti, Stokero širdžiai tas da
lykas labai artimas. Ten jie no
ri pasigriebti ir mus apvesti 
•apie kertę.”

• t

“Mus — apie kertę! Tai kas 
yra tie šeimininkai “Tarpinin
ke.” — jie arba mes?”

“Užtat aš sakau: jokių nau
jų akcijų, jokių naujų dalyvių! 
Tu, kaip juristas, turėtum tą 
dalyką geriau suprasti.”

“Nesirūpink manimi. Apsidai
ryk tik patsai.”

Elegantišku rankos mostelė
jimu Robertas nustūmė draugą 
tolyn.

“Na... Jei aš nebiriėčiau dė
lei musų, bendrų interesų...”

Ponas Tombergas buvo įki
šęs ranką į Mandelio alkūnę, 
visą laiką jis galvojo vien tik 
apie savo bylą.

“Klausyk, kaip ten dalykai? 
Ar mums vis dėlto nepasisam- 
dyti fcablovskį ir Valdmaną? 
Valdmans pats buvęs valstybės 
gynėju...”

(Bus daugiau)
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Kanarkoms holdapas
Trys banditui padare hold- 

apą Fritz Engleman krautuvė
je, kurioje laikoma kanarkos. 
IMiulitai pasisiuvę is registerio 
$40 ir pasiėmė 70 kanarkų. Ką 
darys banditai su pinigais — 
ne sunku suprasti, bet kam 
jiems reikalingos buvo kanar- 
kos, tai nežinia. Minėta krau
tuvė yra adresu 10161 Larrabee 
Street.

Pramušė sieną, išnešė 
$4,000

Banditai pramušė sieną tro
besio, kuriame yra Leadcr de- 
partamentinė krautuvė. Šonas 
krautuvės pramušta, kad ne
reikėtų lįsti per duris, kurios 
buvo apsaugotos alarm nuo va
gių. Piktadariai, įsibriovę vi
dun, išsprogdino saugiąją šėpą 
nitroglicerinu ir pasisiuvę iš jos 
$4,000.

Su ginklais mažai 
juokų

P-nios Margaret C. Mitchell 
(77.‘Mi Ogleėby st.) kūdikis žai
dė su revolveriu palovėje. Mo
tina mėgino atimti iš kūdikio 
ginklą. Revolveris iššovė ir su
žeidė moteriškę. Ji vargiai be- 
išgys. 

---- -
Gatvekariti klausimas 

išspręstas
Miesto taryba (aldermanai), 

47 balsais prieš X priėmė pa
tvarkymą, kuris suteikia gat- 
vekarių ir elevatorių linijoms 
neribotą teisę (perpetual frain- 
chise) naudoti miesto gatves 
susisiekimo linijoms operuoti.

Jeigu miesto meras Thomp
son aldermanų patvarkymą pa
sirašys, tai tas patvarkymas 
bus patiektas piliečiams nubal
suoti referendumu liepos mė
nesio 1 dieną. Laukta, kad 
kaip vakar meras pasirašys pa
tvarkymą.

Šis patvarkymas suteikia 
kompanijoms faktinai visą, ko 
jos reikalavo.

Prisipažino ir vėl už
sigina

Balandžio 1 dieną šių metų 
rasta pasmaugta apartmente 
kur gyveno p-nia Mildred Hel- 
sing (5830 West Lake st.). Da
bar \Villiam Putscber, jaunas 
(plėšikas, anot policijos, prisi
pažinęs, kad jis pasmaugęs mo
teriškę. Vienok Putscber, pri
sipažinęs, tuojau ir vėl užsi
gynė: esą jis buvęs susiner
vavęs ir išsigandęs, ir todėl 
sutikęs patvirtinti viską, ką po

licija jam kalbėjusi.

Padegta namas
----------- .

Policijai ieško padegėjo apart- 
hientinio trolnsio, adresu 7934- 
38 Ingleside avenue. Kalbamam 
trobesy gyvena 26 šeimynos. 
Daugiau kaip 200 žmonių iš
bėgo gatvėn, kada ugnis pa
stebėta. Gaisras greitai užge- 
syta.

Džiurė teis malto par
davėjus

Sausieji agentai daro kratas 
malto krautuvėse ir užgrieba 
it altą, apynius, h-onkas etc. 
T rpe kitų, sausieji agentai už
griebė tavorą krautuvėse 2120 
it 2127 No. Halsted st. Krau
tuvių savininkai areštuota. Jie 
tejiau pareikalavo džiurės teis
mo. Ir, galima spėti, kad džiu
rė juos išteisins.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

Fieldo muzejus gamtos isto
rijos neseniai išleido aprašy

mą visų žydinčių augmenų, ku
riuos galima užtikti Indiana 
dunose, prie pietinės (Michigan 
ežero dalies, štai šiame apskri
tyje auga, ir veisiasi daugiau, 
kaip 1,400 skirtingų rųšių aug
menų. Įsigykite, kas įdomau
jate augmenimis, tą knygą. 
Platesnių informacijų galima 
gauti apie ją Fieldo muzejuje.

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club prane

šei, kad 1925 metų apskaičia
vimu, Suvienytų Valstijų far
mose buvę 16,489,000 arklių. 
Apskaičiuojama, kad arklių 
farmose šiandie beliko tik 13,- 
440,000. Skaičius gi traktorių 
naudotų farmose pernai buvo 
816,162.

* * *
Iš 5,621,709 pasažierinių ir 

komercinių automobilių, pa- 
ųįirbtų Suvienytose Valstijose 
ir Kanadoje pernai, pusė tų 
automobilių paimta, idant pa
keisti jais senuosius ir nudė
vėtus; daugiau kaip 17 nuo
šimčių išgabenta į užsienį, o 
32,4 nuošimčių parduota nau
jiems automobilistams ir to
kiems, kurie laiko po keletą 
automobilių. ,

Ką matys ‘Naujienų’ 
ekskursija Londone

Londonas—tai pasaulio isto
rijos miestas, čia kiekvienas 
žingsnis primena civilizacijos 
vystymąsi! iš seniausiojo barba
rizmo per despotų laikus, per 
pavergimus, per revoliucijas, 
religines kovas, čia matomi 
lordų viešpatavimo pėdsakai, 
karalių valdymo žymės, liaudies 
atstovų valdžios galybė... Įvai
riausi paminklai, milžiniškos 
katedros, puikiausi karalių pa- 
lociai, vargingiausios darbinin
kų gatvės, viso pasaulio tautų 
žmones,— viskas čia matosi, 
kaip kokiame veidrody, kuris 
atšviečia visą pasaulį.

“Naujienų” ekskursija bus 
nuvežta autobusuose pas kara
lienės Viktorijos paminklą, 
Buckingham (dabartinį kara
liaus) palocių, Whi'tehall, kur

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzaininavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

PETRAS GEDVILAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužės 19 dieną, 7:45 valan
da iš ryto, 1980 m., sulaukės 
33 metu amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Gedrenų miestelyje, 
Telšių apskr. Išgyveno Ame
rikoj 16 metu. Paliko didelia
me nuliudime moterį Johaną, 
dukterj Valeriją 5 metų, tėvą 
Lietuvoj Joną Gedvilą, broli 
Stanislova, dvi pusseseres, tris 
brolius Amerikoj — Kazimierų, 
Jonų ir Justinų, uošvj ir uoš
viene Greičius. Kūnas pašar
votas randasi 421 Indiana Avė., 
St. Charles, III.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
gegužes 22 dienų, 9 vai. iš ry
to iš namų i St. Patrick para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos* už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i North Cemetery.

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

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Broliai, 
Uošviai ir Giminės.

karaliaus sargyba stovi, West- 
minister. kur Anglijos karaliai 
laidojami, Parlamento Rumus, 
Tautos Galerija, Britų Muzie
jų, Nelsono Paminklą, Trafal- 
gap Square, Piccadilly gatvę, 
Leicester Square, London 
Bridge, Pauliaus katedrą, bei 
Tower of London, kur seno
vėje buvo politiniai kaliniai 
kankinami ir žudomi (čia paro
doma kaladė ir kirvis galvų 
kirtimui, bei visi inkvizicijos 
įrankiai). Pamatys taipgi di
džiausias pasaulio įstaigas: 
Anglijos Banką, žuvų rinką, 
abelnų pirkinių rinką ir daug 
kitų svarbių ir įdomių įstaigų 
ir vietų.

Sena Gyduolė
Keturios dešimt metų atgal homeo

patas gydytojas pagamino receptų 
pašalinimui skausmų ir galvos skau
dėjimo. Kelis metus vėliau ši for- 
mula liko nupirkta Orangeine Che
mical Co., kuri pradėjo išdirbinėti 
ir pardavinėti tuos vaistus. Ji su
prato, kad milteliai yra daug veik
smingesni, negu kapsuliai ar pilės, 
nes milteliai pradeda savo veikimų 
kaip tik įeina į sistemų. Todėl 
Orangeine milteliai liko išdalinti vi
soms aptiekoms ir greitai įgijo pas
tebėtinų populiarumų.

Orangeine Chemical Co. išspaus
dino šių formulų ant kiekvieno pa
kelio, taip kad aptiekininkai ir pub
lika galėtų matyti, kad tie milteliai 
neturi savy narkotikų.

Milionai šių pastebėtini; miltelių 
yra sunaudojama kasmet ir šimtai 
tūkstančiu žmonių noriai liudija apie 
pagelbų, kurios jie susilaukė ir kad 
jiems liko pašalinti bereikalingi ken
tėjimai ir skausmai.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
trfeatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
urve rainom pata
rimai dovanai.

VINCENTAS’ VALANTINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 19 dienų, 5:00 valan
dų ryte, 1930 m., sulaukęs 49 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 

apskr., 
parapijoj, Simoniš- 

Amerikoj išgyve- 
Paliko dideliame 

pusbroli P. Mede- 
pusseserę Kazimierų 

o Lietuvoj brolį

amžiaus, 
Kauno rėd., Raseinių 
Tytuvėnų 
kiu kaime, 
no 24 m. 
nuliudime 
linskį, 
Pocienę, 
Pranciškų ir tris seseris. Kū
nas pašarvotas randasi Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
gegužės 22 dienų, 8:00 vai. ry
te iš koplyčios i Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Vincento Valan- 
tino giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Pussesere ir 
Giminės.

I^iidotuvese patarnauja gra
borius Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

STANISLOVAS STJSRNECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 18 dienų. 1 valųndų po 
piet, 1930 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Smilgių parap. ir mies
te. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Agota po tėvais 
Jesaičiutė, dukterį Valerijų, 
sūnų Steponų, tris brolius — 
Aleksandrų, Petrų ir Povilų 
ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Ievų ir brolį Adomų, 
pašarvotas randasi 
Whipple St.

Laidotuves jvyks 
gegužes 22 dienų, 8

Kūnas
4616 So.

ketverge, 
vai. ryte 

iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
P. Šv. parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Ster- 
neckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

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

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Grabiniai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

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

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

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 automobiliu# visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonas

Boulevard 5203

1327 So. 49th

Telefonas
Cicero 3724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
' 756 West 35th St. 

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

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. ,nuo 4 iki t> vai. vakare. c .4 y .s.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. 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
------- O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apio jos 
veikimų. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimų, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai _

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

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

------- Ok—

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcž. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

« * > •

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West M arų u et te Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Ul.‘

Oflao Telefonai Virginla 0030 
Bes. Tel. Van Bures 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 31 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedOUom nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofiaaa North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette D098

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO. ILL.

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. Samuel Kruchevsky persimainęs į
* DR. S. KRUSE

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

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

ĮvayŲs
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

dFheHman
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Telefonas yards 0994 

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Cąnal 1718-e241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 
3 iki 8 vai. vųk. Utaminkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.
Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, III.
X-Ray ir Gas 

Valandos.: 10-12 ryt., 1:30 3 ir 0 9 
vai, vak. Seredomis ir Ned. susitarus

Įvairusl Gydytoįai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki Ifl 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklih«2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI n

11 S. La Šalie Street,
Room 1701 

Tel. Randolph D331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel, Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio# v.

L P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearhorn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo P iki 1 — Išėmus Subata#

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avų.

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi#

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washinglon Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9690 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8526

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buiiding

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:
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 2S(M)

Res. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9728 _ J
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien Onos
Vilkiujės koncertas

ras vyras per duris, kurias rei- 
kąjo atidaryti aukštyn. Vyras 
sveikutis ir nesužeistas. Paties 
studebakerio taipjau nei vie
nas langas neišbertas.

Subėgo daugiau vyrų, pakė
lėme siudebakerj; fordukas ir
gi tik bumperį savo tesulau- 
žęs. Nelaimė laimingai užsibai
gė. K.

kad žmonės 
neapgyventas 
pirkti.
Žiūrime — 

stovi du vy-

Be skelbimų, be didelių pri
sirengimų — pykšt-pokšt — 
Ona Vilkinto šiandien duoda^i- 
v<> koncertą Lietuvių Audito
rijoj.

lai jau toks jos būdas, toks 
naivus pasitikėjimas žmonė
mis, ir artistiškas nepaisymas 
materialūs pusės.

Labai norėtųs, kad ji neuž- 
siviltų ir kad jos koncerte bu
tų visi talento mylėtojai.

Kad ji yra talentinga, aš ne
abejoju. Man labai rupi išgir
sti ją jos pirmame koncerte, 
prie kurio ji, žinau, rengėsi su 
užsidegimu ir stropumu. Jos 
būdas, jos dainų pasirinkimas 
ir interpretacija primena man 
Marijoną Rakauskaitę, kokia ji 
buvo tebebūdama su mumis 

Chicagojc. Impulsivė, užsidegan
ti, egzotiška.

Ona Vilkinto yra artistė 
temperamentu. Bet ji taipgi ži
no, kac| savo talentą galima 
išvystyti tiktai sunkiu pasto
viu darbu.

Toks darbas reikalingas yra 
psiakstinirno. Mes turime at
silankyti jos koncertan. Tuo 
gal suteiksime malonumą ir ne
abejotinai gausime malonumo.

K. J.

Linksma Žinia dėl 
Lietuvių

Musų rupesniu ir pastango
mis garsusis lietuvių daininin- 
kas-tenoras JUOZAS BABRA
VIČIUS, jūsų palinksminimui, 
dainuos per Radio iš stoties 
W0FL., 970 kilocycles, ateinan
tį ketvirtadienį, gegužės 22 d., 
1930, nuo 8:15 iki 8:45 vai. 
vakare.
UNIVERSAL STATE BANK 
Kampas 33 ir Halsted gatvių

dj trys sustoja, tai vėl pagal 
kitą medį. Taip pat keletas 
vyrų ir moteris viena. Ir iš tie
sų, taiĮ> atrodo, 
atvažiavę, kur 
vietas, ieško lotų 

Einame toliau.
baras, o už baro
rai, gi trečias stovi prie “taip- 
raiter” mašinėlės. Mano drau
gas tečiaus man paaiškina, kai 
tai esąs registeris. Bet tas žmo
gus, stovįs prie registerio, la
bai retai 'spaudo tuos kliavi- 
šus, taip kad neturėdamas ką 
veikti tankiai ‘dreba pats. Tik 
nežinojau, dėl ko dreba — ar 
iš baimės, ar d|el šalčio. Nyr- 
birio bonkos keisuose sustoju
sios. Stovi blekines kepurai
tes užsidėjusios, kaip tranšė
jose kareiviai su helmetais. 
Ir tartum jos juokiasi, kad 
joms kepuraičių niekas nenu- 
ma. šiaip, prie bari) ir už ba

ro viskas
Einame

politikieriai sakydavo: balsuo
kite prieš jungimąsi su Chi
caga, jeigu norite, kad taksai 
butų žemi. O kas dabar dary
ti? Dauguma sako, kad balsuo
siantys už prisidėjimą prie 
Chicagos, prie didmiesčio, nes 
tikisi geresnio patarnavimo. 
Bet tai yra klaidingas many
mas. N. Rašėjas.

Laiškai Pašte
,i i

—. ■■ 111 ■ ■ H ■

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

su-

North Side
kolonijos lietuviai s Iro-

North Side
Nelaimė ir laimė

Le 
for- 
prie

Kryžkelėje Oakley ir 
Moyne gatvių naujutėlis 
dūkas, kuris nesustojo 
Oakley boulevard, kad jau smo
gė dideliam, jau pagyvenusiam 
studebakeriui, tai pastarasis 
plumt ir atsigulė ant šono.

Kadangi arčiau buvau, tai 
pirmutinis bėga u prie studeba- 
kerio. Maniau, kad esantys ja
me žmonės jau bus subirėję 
į šmotelius. Nagi, man bebė
gant artyn, išlenda senyvas sto-

Radios

Šios
(piai Vengiami vadinamai An
trai Metinei šventei, kurį bus 
ateinanti sekmadieni Justice 
Bark darže. Geriau sakant, tai 
bus Chicagos Lietuvių įSavitar
pinės Pašalpos Draugijos pik
nikas.

Chicagos ir jos apielinkės lie
tuviai gerai žino, kad virš mi
nėtos draugijos parengimuose 
žmonių esti nepaprastai daug.

Kodėl žmonės taip skaitlin
gai lanko šios draugijos pa
rengimus? Atsakymas: todėl, 
kad ji duoda nepaprastai gerus 
programas ir dagi nariams bi- 
letus veltui. Taipgi ir šis pik
nikas rengiama su dideliu pro
gramų.

Bus lenktynės jaunų ir se
nų — nuo dešimties iki šimto 
metų amžiaus. Laimėjusieji 
gaus dovanas.

Įdomu bus žiūrėti kada vil
niečiai dzūkai su suvalskiniais 
zanavikais ir galingieji žemai
čiai su kapsais trauks virvę, 
o laimėjusieji turės progą kib
ti prieš tikruosius kauniečius. 
Girdėtis, kad rengiasi šioms im- 
tinėms visi drutuoliai.

Taipgi jaunimas kojas myk- 
lina, nes žino, kad bus gera 
muzika ir smagus šokiai. Aš 
irgi savo siutą padaviau 
nyti ir naujus čeverykus 
pirkau.

ramu.
toliau. Žiurime-gi 

lončruimis. Čia vėl viskas tvar
koj, niekas maisto negadina, 
duonos kepalukai tartum juo- 
ciasi išsišiepę, kad prie jų įlie
tas priekabių neieško, niekas 
peiliu pasikėsinimo nedaro. Ot, 
sakau, viskas ramu Vakarų 
Fronte.

'Na, gerai. Einame pažiūrėt 
į šokių salę. Ot, drauguti, jau 
čią neramu: muziką, muziką, 
žmogau išgirskel Iš tiesų, mu
zikantai. Vieni pūčiai, kiti pa
galiu brauko smuiką, dar vie-

l fut- 
poros

nas dviem. pakuliais mu 
.holą, ir apie keturios 
kreivų kojų sukinosi po florą.

Na, sakau, drauguti, viską 
jau matėme gerai, eiva ieško
ti džiulapės, ir vesk atgal ma
ne į Bridžportą, kol dar neuž- 
snigo kelio, nes tokiam ore bi
le minutą gali pradėti iš dan
gaus kristi plunksnos.

Tai ir parsiritome namo. Bet 
pikniką vis tiek matėme. O gal 
kaip kam ir buvo geras pik
nikas, tik ne man.

Pustapėdis. *

Cicero

Į Pikniką

iškly- 
nusi- 
K.

Trečiadienis, geg. 20, 1930--  ------ -- ............. ..... b—l................................................................................................................... ....  i -■■ ■■■■■ <■ , , ■

CLASSIFLED A D V T.
____ __ ______________________________ .__ .___ t____ __________________ .

Educational 
Mokyklos_________

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojai 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. 1IL

Financial 
________Finanzai-Paakoloa 

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomią mėnesinė
mis mokestimią.

Mes taipjau perkame morgiėlua b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava. 
—o-------

Automobiles_______
GERI vartoti automobiliai 

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

1638 Milwaukee Avė.

For Bent
PASIRENDUOJA 4 kambariai 

$19; 5 kambariai $25; 22 St. arti 
Rockvvell; ir 5 kambariai Karlov 
Avė. ir 14 St., $25. Kreipkitės 
4257 W. 22 St,, tel. I>awndale 4949.

904 Bauža Jok imas
909 Cicėnas Edward
921 Gorowskas Mery
928 Janus John L
932 Kereiwo Johan
936 Kazakovic Paul 2
944 Kulis Mrs S
947 Morkūnas Auna
950 Ogorzata Elzbieta' 2
952 Olezauskas Mrs M
956 Reivitis Alox
958 Ribikauskui Jonui
961 Skupas Jonai

PRANEŠIMAI
ARTISTŲ VAKARIENĖ. - Ren

gia M. Dundulienė, pagerbimui sa
vo nenuilstančių scenos darbuotojų 

artistų, šeštadieny, gegužės 24 
abejose Mildos svetainėse, 3140 

Halsted Si. Pradžia 7:30 v. v.
ankstyvo ryto. Vakarienė, šo-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalauki! 
aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

—o-----
SKOLINKIS IŠMINTINGAI

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

-------O——

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė, biznis geras, fikčeriai nauji, ant 
kampo, labai geroj vietoj, parduosiu 
labai pigiai. 2631 W. 39th Place.

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

KAINAS:

Ptaeitą sekmadienį sutikau 
savo pažįstamą. Tuo j aus jis man 
pasiūlė važiuoti j pikniką. Sa
ko: sėsk Į mano džiulapę ir nu
dardėsime.

Na, ir važiuojame, palikda
mi visus stulpus šalygatvy be
stovinčius. O saulutė šviečia 
visu smarkumu, žinoma, švie
čia tai tik ne aplink Chicagą, 
bet kur nors Meksikoje ar ki
tur. Ir kame čia skirtumas — 
bile šviečia.

Nuvažiavome į pikniką, ir net 
malonu žiūrėj i: žmones su 
overkočiais, tai pagal vieną me-

RCA Radiola AC 7 tubųi_ vertės 
$150, su tūbomis, 
su viskuo ................

Atvvater Kent, 
su viskuo ...............
Majestic 8 tūbų, 
viskuo
už .............................
Sonora Kombinacija 
vertės $350, už ....
Philco 8 tūbų Dynamic, su 

vjkuo:...........................$49.00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver
tės $179, 
už ...».......................
Bosh 8 tūbų Super 
viskuo 
už .... ........................
Parduoda ant lengvų išmokėjimų, 
Jus girdite Bud riko Programus 
kas nedėldienj iš W. C. F. L., kas 
ketvergas iš W. H. F. C.

$39.00 
$36.00
Dynamic, su

$49.00
$98.00

$98.00
Dynamic, sų
$75.00

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St. 
TE L. BOULEVARD 4705 

‘—------- ---------- ---- 1

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

“Naujienų” kon testas
baigiasi. Kurie manote ir 
rite kontestantui K. P. Devei
ki u i duoti paramos, tai pasi
skubinkite; parodykite, kad Ci
cero gali būti aukščiau kitų. 
Ne vienam kontestantui bus 
garbė, bet visiems. Tad visi tą 
garbę ir laikykite. Kon teš tautas 
dirba sušilęs. O dirbti smagu, 
jeigu darbo yra.

♦ * *
Lietuviškame* judėjime tuo 

tarpu nieko nepaprasto neįvy
ko. Tik yra daug ligonių — 
ne tik augusių, bet ir jaunų- 
mažų. Pastaruoju laiku- keliems 
padaryta operacijos. Stašaičių 
sūnūs jau sveiksta. Šiomis die
nomis duonkepio P. Miliausko 
dukterį išvežė į šv. Kryžiaus 
ligoninę ir Dr. Zalatorius išims 
apendicitą. Dr. Zalatorius taip
jau patarė p. Deveikienei ne
vilkinti ir nekentėti, bet pa
siduoti peiliui. Bot to peilio 
patarnavimą visi nenoriai pri
ima. Butų labai paranku, jei
gu Dr. Zalatorius atsidarytų 
ofisą čia.

Nors, teisybė, iš lietuvių Ci- 
ceroje turime Dr. Daujotą. Dr. 
Daujotas yra 
viškai kalba 
laikui bėgant 
jis persikėlė
Miliausko trobesį, prie 14 Street 
ir 49 avenue.

Šiame trobesyje ir Dr. Ash- 
eris — dentistas — jau kelin
ti metai pasekmingai prakti- 
kuojiau Visi daktaro Asherio 
pacijentai jo patarnavimu pil
nai patenkinti.

jau
no-

čia augęs, lietu- 
gan sunkiai, bet 
išmoks. Neseniai 
naujon vieton, i

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

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

nas dainų ir juokų
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai ✓

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

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806

-______ ,^CAGO- -u-

sėdy- 
tiktai 
visko

Iki šiol visi buvo susidomė
ję taksais. Laukė jų su nekan
trumu. Dabar visi ramus ir 
laukia kitų. Bilas buvo labai 
didelės — du ir tris kartus di
desnės, nei pirmiau būdavo. Iš 
tikrųjų, mes turėjome žemus 
taksus. Dabar susilyginsime su 
musų kaimyne Chicaga.

♦ ♦ * -
Tai matote, tokiu budu Chi

caga Cicero dar pasivylios. Vi- 
s<K atspirtis nuo Chicagos iki 
šiol' buvo žemi taksai* Cicero

d., 
S. 
iki 
kiai ir įdomus programas (kartu bus 
minimos sukaktuves M. Dundulienės 
30 metu scenos darbuotes). Tikietus 
galima gauti “Lietuvos” Knygyne. 
3210 So. Halsted, Sandaros, Naujie- 
nų ofisuose ir pas M. Dundulienės 
;eatro trupės narius. Tikietus ga- 
ima užsisakyti iki gegužės 21 d.

— Rengėja.’

“Birutes” choro pamokos Įvyksta 
cetvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage 
Parko salėj. Visi choro dalyviai 
jutinai ir laiku pribukit.

i Valdyba.
■■ -

Chicagos Lietuvių Draugij’os Savi
tarpinės Pašelpos Įvyks piknikas ne- 
delioj, gegužės 25 d.„ Justice Parke, 
Archer ir Kean Avė., prie tautiškų 
iapinių. Piknikas bus vienas iš 
puikiausių ŠĮ sezoną; daugybė Įvai
ru). žaismių: kaip 
vės* vilniečių su 
su kauniečiais.

Bėgtinės jaunų 
moterų ir suaugusių vyrų, 
darni prizai laimėtojams. 
jus daug juoko ir smagumo 
tyro oro. 
vyste Barčiaus griež 
dus. 1 
ingai praleisti smagiai laiką.

Kviečia Rengėjai.

Baby' Chicks 
_____________Vištukai____________  

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

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

FOX R.IVER

HATCHERY
63 S. Grove Avė.,

ELGIN
Telefonai Elgin 1537-5140

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

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių.

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038 
-------O-------

----- o-----
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo- 
kejimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

tai traukimas vir- 
suvalkiečiais, taip

vaikų, mergaičių, 
Bus duo- 

Visiems 
ant 

Puiki orkestrą po vado- 
visokius šo- 

Kviėčiame atsilankyti skait-

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

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings 

(Burba) 
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su

imtoms iki 9 vai. vakaro.

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

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

ar

Buy gloves wlth 
it savęs

Nčra reikalo mokėti 60c 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Lieterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite ■ sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirfitinaites ar ką kitą. 
Lambert Phariuacal Co.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

2&
Garsinkite ‘N-nose’

-------O-------
SAVININKAS turi parduoti be- 

kemę su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namą su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitą 
biznį. $9,000 iki $10.00Q paims jj. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englewood 4678.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
13 Ruimų dėl pragyvenimo. Biznis 
seniai išdirbtas, randa nebrangi, 
1715 So. Canal St.

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

Business Service
^Biznio; Patarnavimas ,

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

-------O

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

3052 W. 62nd SL

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

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

------ o------
PATENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirkskno jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už uutaupimą mažiausia

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
katnb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveftime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukto Columbua 0467, 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

BEKERNĖ lietuvių apielinkėj. Pi
giai, j'ei parduosiu ši mėnesi. Duo
siu ir išbandymui. 7147 S. Western 
Avė., tel. Hemlock 7819.

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

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGA
6 pardavėjai pardavinėti vėliau

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

Klauskite
MR. WALANTAN 
Rex Radio Shop 

3343 So. Halsted St.

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

Help Wanted—Female

REIKALINGA mergina namų 
darbui; kambarys ir pragyvenimas 
taipgi $7 Į savaitę algos. S. Dorf, 
361 Dickens Avė. Tel. Belmont 7409

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

UKĖ9
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mafiinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, n© mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater. Mich.

Exchange—Mainai

10% PIGIAU Už VISA 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 8468

-------- o--------
REIKALINGA patyrusi veiterka 

Į restaurantą. Turi gerai angliškai 
kalbėti, 1612 N. Califomia Avė.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
Įmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuokite

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

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

Financial
Finanaąi-Paskolos___

Paskolos suteikiami 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous
1 įvairu*

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS
$20 ĮMOKĖTI

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

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

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

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

garantija
M> J; KELLY, 4445 Wi Madison

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

Turiu Farmą ir Roadhouse; 20 
akerių farma; vieną iš jų turiu 
parduot. Puiki vieta, biznis išdirb
tas per 6 metus. Didžiausia vieta 
piknikams, šviežias pienas ir lie
tuviški sūriai. Ant Road 4 A, 2 
mylios South nuo Lemont. Liberty 
Park Barbecue. Tel. Lemont 87 J 2

PAMATYKIT 200 VIŠ
TŲ PADEDANČIAS 

145 KIAUŠINIUS
I DIENĄ

Jus galite turėti tą pati. $150 
{mokėjimas pradės jus; kada jus tu
rėsite $650 Įmokėję, jus galėsite Įsi- 
kraustyti; 5 kambarių namas ant di
delio žemės ploto, su gasu, vande
niu, elektra, cementiniais takais; 
vištininkas; vandentiekis, lesintojai, 
guŠtos ir kitokia įrengimas, priskai- 
tant 200 vištukų; rašykite tuojaus 
dėl platesnių informacijų.

H. WAKERLY 
7826 Lowe Avenue, 

CHICAGO.
I— !■■■«> Į.l ■ I I——— ii l I l I

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


