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Prezidentas atsisakėa ttvuiuuiiv msteri Portugalijai
duot senatui juros
derybų dokumentus

Slaptų popierių reikalavo Ka
lifornijos senatorius 
Londono sutarties

Johnson 
priešas

birž. 8. 
— Prezidentas Hooveris atsi
sakė išduoti senato užsienių rei- 
ikalų komisijai visų korespon
denciją, raportus, memorandu
mus ir kitokius dokumentus ry
šy su Londono laivynų apribo
jimo sutarties deryliomis.

Tų dokumentų reikalavo se
nato užsienių reikalų komisijos 
narys, senatorius Hiram John
son (rep. Cal.) juros sutar
ties priešininkų ly(|eris.

Prezidentas Hooveris per val
stybės sekretorių Stimsoną at
sakė. senato komisijai, kad kel
ti tuos dokumentus viešumon 
reikėtų kenkti valstybes inte
resams, nes tai trukdyų Ame
rikos valdžiai vesti vykusias 
pertraktacijas su kitomis val
stybėmis ateity.

\VA|SIHIXGTONAS,

Kroatai skundžias 
Tautų Sąjungai; no

ri autonomijos
Kroatų delegacija įteikė 

'Tautų Sąjungos sekretarijatui 
protestų prieš politinę diktatū
rų Jugoslavijoje, ir prašo Kro
atijai autonomijos.

Proteste kroatai skundžiasi, 
kad absoliutinė Serbų kara
liaus Aleksandro valdžia pa
trempus visas politines teises 
Kroatijoj ir kroatai likę netik
ri nei dėl savo turto, nei savo 
gyvybės.

29 bolševikų valdi 
ninkai pasmerkti 

kalėti
r CHARKOVAS, SSSR, birž. 8.

Dvidešimt devyni sovietų 
valdinih'kai, tarnavusieji žemės 
ūkio departamente, apkaltinti 
(įel ekonominės kontrrevoliuci- 
jos, tapo sovietų teismo pa
smerkti įvairiems kalėjimo ter
minams, nuo vienų iki dešim
ties metų.

Jie buvo kaltinami dėl “ku- 
lokų” (“turintingų” ūkininkų) 
favorizavimo, dėl trukdymo 
ūkių kolektyvizavimo darbo ir 
1< t-o-vi rn<> mokesčių ant betur
čiu ūkininku sprando.

Nauja Švedijos vyriau 
sybė sudaryta

birž.STOKHOLMAS, Švedija, 
8. — Kari Ekman, liaudies 
tijos_yadas, sudarė naują 
dijos kabinetų. Būdamas prem-

kartu bus ir 
ministeris. Už- 
ministeriu pa- 
Ramel.

jeru, Ekmanas 
krašto apsaugos 
sienių reikalų 
skirtas baronas

Stalino

Kompartijos konferencija Mas 
kvoj pareiškė pritarimo jo 
politikai

rezoliu- 
ir deši- 
įsakoma

Vokietijos ministeris Portuga
lijai, D:*/ Albertas von Bali- 

Igand. Nušovė jį taip pat vo
kietis, Franz Piechmvskv. * <*

Ministeris buvo padaręs vizi
tą atplaukusiam į Lisabono uo
stų vokiečių karo laivui Koenigs- 
burg, ir grįžtant / atgal buvo 
Piechovvskio paleistų kelių šo
vinių nukautas, šovikas suim
tas.

Diktatorius Stalinas 
tebesėdi balne

Komunistų partijos su
važiavimas atidėtas

MASKVA, birž. 8. šešio
liktas Rusų komunistų parti
jos suvažiavimas, kuris turėjo 
prasidėti birželio 15 dieną, ta
po atidėtas j birželio 25, taria
mai dėl lo, kad blogas oras su
trukdęs pavasario sėją ir pro
vincijų organizacijos prašiusios 
atidėti.

'Tikroji betgi priežastis yra 
':a, kad diktatorius Stalinas ir 
jo šalininkai nori geriau pri
sirengti kovai su opozicija, su 
kuria jiems teks susitikti su
važiavime. /

Komunistai Lenkijoj 
turi savą “čeką”

Keturi darbininkai buvo komu
nistų pagrobti už komuniz
mo “išdavimą”

(Atlantic and Pacific Photo] 1

Queenston. Ont. — Red Hill, kanadietis, kuris įlindęs į 
Bu-1 bačką, perplaukė Niagaros krioklį. Paveiksle matosi ir specialiai

RYGA, birž. 8. — Komunis
tų partijos konferencija Mas
kvoje parodė, kad partija vis 
dar yra diktatoriaus 
kontroliuojama.

Konferencija priėmė 
ciją, kuria kairiosios 
niosios srovių vadams
atsiprašyti ir pripažnti, kad Sta
lino programas sekasi.

Karo komisaro padėjėjas
denny įspėjo konferencijų, kadi padaryta bačka, kurioj Hill atliko savo kelionę, 
situacija Indijoje didinanti ka
ro pavojų, ir kad jo debesiai 
sovietų orizonte darąsi vis tam
sesni. Budenny pasiūlyta rezo
liucija Rusijos ginkluotei padi
dinti buvo kaip vienu balsu 
priimta.

Komisaras Lozovskis, komu
nistų internacijonalo komiteto 
narys, pranešė, kad kominter- 
no darbai Indijoje duodą vai
sių, ir kad revoliucinis pasau
lio proletarijato judėjimas stip
rėjąs.

ka-

4 darbininkai užmu 
šti, 6 sužaloti ka

syklose

va-
tu-

se

Pirklys duoda $5,000,- 
000 aukščiausiai 

mokyklai

7,158 žmonės sėdi 
kalėjimuose dėl 

prohibicijos
8.

kale*- 
kali- 
pen- 

4,037

VARŠUVA, birž. 8. — Poli
cija susekė lenkų komunistuo
se slaptą organizaciją, įsteig
tą “čekos” pavyzdžiu.

Atvykus daryti kratos na
muose, kur buvo “kairiųjų” 
darbininkų organizacijos patal
pa, policija rado viename tam
siame- kambary keturis suriš
tus darbininkus. “Kaliniai” pa
sipasakojo, kad komunistai pa
gavę juos gatvėj ir, grūmoda
mi sušaudyti, privertę eiti kar
tu. Atsivarę į šiuos namus, ko
munistai juos surišę • ir įmetę 
į tamsų kambarį — iki “teis
mo”.

“Teismas” turėjo įvykti ant 
rytojaus. Pagrobtieji darbinin- 
.kai buvo kaltinami dėl komu
nizmo '“išdavimo”. Visiems 
jiems, be abejo, grėsė mirties 
nuosprendis.

Ryšy su tuo įvykiu buvo pa
daryta areštų komunistų tarpe. 
Kai kurie suimtų komunistų pri
sipažino, kad partijoje esąs 
slaptas tribunolas komunizmo 
išdavikams teisti.

Kronprincas Karolis 
sugrįžo į Rumaniją; 
atgauna tėvo sostą
BUČĮ 1 AREŠTAS, Rumanija, 

birž. 8. — rKronprincas Karo
lis, kuris 1926 metų sausio 1 
dieną buvo priverstas atsižadė
ti, tuomet dar gyvo savo tė
vo, karaliaus Ferdinando, so
sto, ir išvažiuoti, kaip tremti
nys, į užsienius, užvakar aero
planu parlėkė iš Miuncheno j 
Rumanijos sostinę Bucharestą. 
Sako, kad jis parvykęs su prem
jero Maniu vyriausybes ir Ru
manijos armijos žinia ir prita
rimu užimti sostą, kuriame da
bar sėdi jo 8 metų amžiaus 
sūnūs Mykolas.

Šį rytą tapo sušaukta nepa
prasta parlamento sesija Karo
liui sos ta n pasodinti. Tuo tar
pu premjero Maniu kabinetas 
atsistatydino ir nauja vyriau
sybe buvo profesoriaus Miro- 
nescu, buvusio ministerio Ma
niu kabinete, sudaryta.

Karalienė Mari ja, Karolio mo
tina, prieš sunaus parvykimą 
išvažiavo į užsienį.

LIETUVOS ŽINIOS
Pralotas Olšauskas 

krutumuose pa
veiksluose

KAUNAS. — Kaip girdėti 
Berlyno kino filmų sferos yni 
labai susidomėjusios praloto Ol
šausko byla, kaipo siužetu sen
sacingai filmai.

Busiąs parašytas atatinka
mas scenarijus pagal išeinan
čią Vokietijoj apie prol. Olšau
ską kntgą ir pagaminta įdomi 
filmą. Filmojc dalyvausią žino
mos vokiečių kino žvaigždes.

Filmo j busią Lietuvos vaiz
dų: Birštono kurortas, “Sau
lės” namai, Kauno vaizdai ir 
'kita.

Ir geg. mėnesį emi
grantų iš Lietuvos 

nedaug
KAUNAS. — Gegužės men. 

per pirmas 20 dienų iš viso 
emigravo iš Lietuvos 250 as
menų. Tai parodo, kad ir šį 
menesį emigracija bus labai 
maža.

Įdomu, kad dabar kiek pa
gerėjus būklei Argentinoj žmo
nės vėl pradeda ten važiuoti, 
bet susilaiko nuo važiavimo' 
Brazilijon.

Nuo ’/j ligi emigran
tų važiuoja giminių atsiųsto
mis laivakortomis.

Morrow už Londono 
juros sutarties ra

tifikavimą
PATERSON, N. J., birž. 8. 

— Diwight W. Morrow, buvęs 
ambasadorius Meksikai, o da
bar kandidatas į Jungtinių Val
stybių senatorius, kalbėdamas 
čia viešame susirinkime gynė 
Londono juros sutartį ir ra
gino kongresą ją ratifikuoti. 
Pasak Morrovv, ta sutartis esąs 
dar vienas stambus žingsnis pa
saulio taikai patikrinti.

Morro\v taip pat pasakė, kad 
kaltinti Vokietiją dėl pasauli
nio karo pradėjimo esą netei
singa. Pasaulinio karo priežas
tis buvus didžiulių Europos val
stybių baime kita kitos ir iš lo 
parėjusios rungtynės savo gin
klo jėgas, savo laivynus didin
ti ir karui ruoštis.

Latviai susiinteresavę 
Žemės Ūkio paroda

KAUNAS. — Žemė? ūkio pa
rodoj Kaune šiemet dalyvaus 
50 firmų. Neseniai buvo atva
žiavęs Kaunan Lat. Fin. min. 
atstovas ir norėjo eksponatų 
skaičių dar padvigubinti. Bet 
trūkstant vietų — jų prašymas 
nepatenkintas. Iš viso preky
bos ir pramonės firmų žemes 
ūkio parodoj dalyvauti jau yra 
įsiregistravę 162.

Bedarbių demonstraci
ja Vilniuje

LEADVULLE, Colo., birž. 8 
— Climax molibdeno kasyklo 
se, dvylika mylių į žiemių 
karus nuo ILeadvillės, vakar 
nelio daliai įigriuvus buvo 
turi darbininkai užmušti, o 
ši kiti sužaloti.

Climax yra didžiausios molib- 
djeno kasyklos Jungtinėse Val
stybėse. Jos yra kalnuose, 12,- 
000 pėdų augštumoj. Kasyklo
se paprastai dirba 200 darbi-

NEWARK, N. J., birž. 8.—įninku.
Pasitraukęs pirklys Louis Bam- --------- --------
berger ir jo sesuo, Mrs. Felix | iru • j j

Fuld, našlė, paskyrė $5,000,000 RuckeicIleriS. G U O u U
fondą aukščiausiai mokyklai New Yotklli $13,000,- 
įsteigli, kurią lankys, augštes- 000 parką
nėms studijoms, jau universi- —:--------
tetus išėjusieji. Mokykla bus NEW YORKAS, birž. 8. — 
žinoma Institute for Advanced Multimilijonierius John D. 
Study vardu. |Rockefeller Jr. pasiūlė New

A'orko miestui, kaip dovaną, 56 
akrų plotą žemės pačioj šiauri
nėj Manhattano daly, ties Hud- 
sono upe, kuris esąs vertas 7 
milijonus dolerių. Tą plotą 
Roclcefelleris dovanoja miestui 
kaip parką, sutikdamas parku 

paversti ji pats savo lėšomis. 
Parkas padaryti pareitų, kaip 
apskaičiuoja, dar apie 5 mili
jonus dolerių, tuo budu Rocke
fellerio dovana miestui hutų 
verta 12 milijonų dolerių.

Be to, Roc'kefelleris siūlo 
miestui, kaip dovaną, dar ke
turis akrus žemes, kur jis pats 
savo lėšomis dar pastatysiąs 
naujus Metropolitan Museum 
of Art runius. Tas Rockefeller- 
iui pareitų dar ne mažiau kaip 
vieną milijoną dolerių.

Manoma, kad miestas tas mul
timilijonieriaus dovanas 
ims.

Rockefellerio $1,000,000 
dovana Hopkins uni

versitetui
BAiLTIMORE, Aid., birž. 8. 

— Rockefellerio Fundacija do
vanojo Johns Hopkins univer
sitetui $1,000,000 biologijos mo
kslo tyrinėjimams,

?ar" ^Riaušėse Indo-Kinuosešve- du užmušti, 17 su
žeistų

WASHINGTONAS, birž.
West Virginijos kongresma- 

nas Bachmann pristatė atstovų 
butui pirmą pilną krašto kalė
jimų proliibicijos gyventojų 
“cenzą,” parodanti, kad dėl nu
sikaltimų prohibicijos įstatymui 
valstijų ir fedfera liniuosę 
jimnose dabar yra 7,158 
niai, to skaičiaus 3,121 
kiuose federaliniuose ir 
šimte valstijų kalėjimų.

Bendrai visuose penkiuose 
federaliniuose kalėjimuose 27 
nuoš. kalinių sudaro pasmerk
tieji už prohibicijos laužymą; 
valstijų kalėjimuose jie sudaro 
tik 31/2 nuoš.

Kongresmenas Bachmann pa
reiškė, kad visi kalėjimai esą 
Iper nesaiką perpildyti. Valsti
jų kalėjimuose bendrai esą vie
tos 94,700 kaliniams, bet 
se prigrūsta 116,670.

juo-

Santa Fe dirbtuvės 
dirbs dienas vaitėj sa-

8.

feo R H Si
Chicagai ir apielinkei Tederu 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
sauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; lengvi ir vidutiniai, dau
giausia žiemių krypties, vejai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 650 F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:24. Menuo leidžiasi 3:53 
ryto.

PARYŽIUS, ibirž. 8. — Pra
neša, kad Francuzų Indo-Kinuo
se vakar vėl įvyko čiagimių ne
ramumų, per kuriuos du asme
nys buvo užmušti ir septynio
lika sužaloti.

Sako, kad tuos čiabuvių ne
ramumus kurstą komunistai.

TOPEKA, Kas., birž.
Santa Fe geležinkelio kompa
nija paskelbė, kad visose jos 
geležinkelio dirbtuvėse nuo šio 
laiko bus dirbama tik penkios 
dienos savaitėje, iki dalykai pa
gerėsią.

Kompanija sako, kad, dėl dar
bų sumažėjimo, ji nutarus ge
riau sutrumpinti dirbamų die
nų skaičių, nekaip atleisti dar
bininkus iš darbo.

Profesorius, du kiti įka
linti už komunistų 

mitingą <
MEiMjPHiIS, Ten n., birž. 8.— 

Del to, kad jie bandė laikyti 
čia viešą mitingą ir organizuo
ti komunistų partijos skyrių, 
miesto vyriausybės įsakymu po
licija areštavo Horace B. l)a- 
visą, Southwcstern kolegijos 
ekonomikos profesorių, jo žmo
ną ir komunistų organizatorių 
Tomą Johnsoną iš Clovelando. 
Visi suimtieji luikomi kulėjimc 

be kaucijos;
Kalta ngi mitingo rengėjai 

šaukė dalyvauti tiek baltus 
žmones, tiek negrus, ir reika
lauti lygių teisių baltiems ir 
juodiems, tai vyriausybė ne
leido milingo laikyti, ir jo ren
gėjus suėmė, neva dėl to, kad 
tai galėję sukelti “rasinių riau
šių.”

Amerikos konsulo pra
šymas nepatenkintas

j. _______
KAUNAS. — Amerikos kon

sulas buvo kreipęsis į musų į- 
staigas prašydamas, kad dėl 
palikimo Amerikoj, kurio įpė
diniai randasi Lietuvoj, butų 
leidžiama pačiam konsului į- 
pėdinius apklausti, šitas kon
sulo prašymas, kaip iic-ssn<loi-i- 
namas su vietos įstatymais — 

atmestas.

šiomis dieitymis Vilniuj be
darbiai surengė demonstracijų. 
Iš pradžių bedarbiai susirinko 
prie socialinės globos įstaigos, 
bet buvo policijos išsklaidyti. 
Kiek vėliau jie vėl susirinko, 
šį kartą prie vaivadijos rūmų. 
Be(lari)ių pasiųstai delegacijai 
vicevaivada Kirtiklis pareiškė, 
kad valdžiai labai rupi bedar
bių klausimas ir kad daromos 
pasta iiROs Pinuti krc<litų, -kurio 
leistų aprūpinti didesnį bedar

bių skaičių dftibu.

Lietuvon

pri- Du užsimušė aeropla
nui nukritus žemėn

N.
nuo nuodingos degtinės

NEW YORKAS, birž. 8. — 
Per pastaras dvi dienas New 
Yorke nuo nuodingos butlege- 
rių degtinės mirė devyni as
menys.

Sveikatos departamentas j- 
spėjo miesto gyventojus būti 
atsargiems su slapta pardavi
nėjama degtine.

9 asmenys mirė
Banditai apiplėšė 

banku rytuose
du

N|EW YORKAS, birž. 8. — 
Keturi banditai vakar puolė 
Jamaikoj, iLong Islande, Rich- 
mond Hill National banką ir 
paspruko su $22,000 gyvais pi
nigais.

NEWA<RiK, N. J., birž. 8. — 
Keturi plėšikai vakar apiplėšė 
South Side National banko 
Clinton Avė. skyrių. Išsinešė 
$15,000 pinigais.

WICHITA FALUS, Tex., birž. 
8. — Du lakūnai, Cratus Dout- 
hitt ir Warren Fannin, užsimu
šė, nukritus netoli nuo čia jų 
aeroplanui.

Ambasadorius Dawes 
grįžta atostogų

LONIX)NAS, birž. 8.—Jung- 
tinių Valstybių ambasadorius 
Anglijai, Charles Dawes, gar
laiviu Aųuitania išvyko namo 
atostogų.

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

NUŠOVĖ KONTRAKTORIŲ

CLEVELAND, Ohio, birž. 8, 
— Trys banditai nušovė čia 
Tony Veryką, kontraktorių, ir 
atėmė iš jo $1,500, kuriuos jis 
nešėsi darbininkų algoms su
mokėti.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
8. — Ką tik pabaigto visuoti
nio gyventojų surašinėjimo 
skaitmenimis Meksika turi 16,- 
404,030 gyventojų: 8,065,695 
vyrus ir 8,338,335 moteris.

Gegužės 15 d. Vilkavišky 
persišovė subankrutavęs turtin
gas malūnininkas Grakas Ling- 
bergas. Jo gyvybė pavojuje.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Ont.
Kataliku vtjom>M-kas”

Ratine, Wis

Pasižymėjo lietuvis

Susirinkimai
ALT. Sandaros 35 kuopa lai

ke sus. birželio 3 d. 8 Vai. va
kare p. Matulioniu namuose. 
Svarbesni nutarimai, — išrink-

Malonu ir linksma yra turint: ta atstovė į Sandaros Seimą ir 
savo tarpe tokį gabų lietuvį, Į paskirta $10.00 auka dėl San- 
kuris savo amate jau ne sykį daros- 
yra pasižymėjęs. Pažinti žmo
gų galima iš jo darbų, 
čia a 
grafą, turintį 
studiją pačiam 
500 Maneman sųuare, prie kam-1 kas 
po penktos ir Main gatvių, šį Į d. liepos, o baigsis 
pavasarį skelbtam nacino Aps
kričio fotągrafų kontestę kūdi
kių paveikslų padaryme pripa
žino jo padarytus paveikslus 
vienus geriausių. Musų gerbia
mas tautietis p. J. Mezinis tam i atstovo S. Gibavičiaus darinkta 
amate praktikuoja jatr 17 metų, i du pagelbininkai. —S- Mockus 
Patartina lietuviams reikale pa- ir J. Vasiliauskas, 
veikslų ėmimo ir padarymo' M Kasparačiui nu,tarta 
kreiptis prie jo, nes jis geriau .v, . , 
už visus kitus atlieka darbą, ir i 
pigiau.

Atstovai į seimus
SI<\. 100 kuopos atstovais 

yra išrinkti ir jie tikrai prisi- 
ruošę važiuoti ir dalyvauti SLA- 
Seime,—M. Kasparaitis ir J.
Kapočius; Jaunuolių SLA. 369 
kuopą atstovaus pavyzdingas 
jaunuolis p. Stasys Grimalis. 
Nuo ALT. Sandaros 35 kuopos 
išrinkta intelfgent" 
Marė Matulionienė.

SLA. 100 kuopa laikė susirin- 
KalLu kimą birželio 1 d., 2 vai. po pie- 

tpie p. Juozą Mūrinį, foto- tų Union Hali. Svarbesni nu- 
puikiai įrengtą tarimai šie: paskelbė vajų ga- 

vidurmiestyj,! vimui n'aujų narių į SLA. Lai- 
trys menesiai. Prasidės 1 

paskutinę 
dieną rugsėjo. Per tą laiko
tarpį naujai prirašomi nariai 
bus priimami į SLA. 100 kuo
pą su puse įstojimo monesties. 
Fti'e esančio generalinio kuopos

Birželio 1 d-. ŠV. Jono pašai
pi nė draugija turėjo* mėnesinį 
mitingą, kur buvo svarstoma 
visokie draugijos reikalai. Kuo
met protokolų sekretorius įne
šė sumanymą siųsti atstovą į 
ALRKS. kongresą, kuris* įvyks 
Niagara Pails, N. Y., tai buvo 
siūloma žymiausi “kalbėtojai”, 
—J. Krasauskas ir J. Kazlaus-

Mat, jie patys save va- 
‘garsiai kalbėtojais”. Iš

Essex Triumphs In Death Vali e y

Ii išleistuvių vakarėlis, nes jis 
važiuoja į Lietuvą, liepos 6 d. 
Tam pal 
darni iš 
raportai.

vakarėlyj bus išduo- 
SLA. seimo atstovų

Piknikai

Žmonos ir Motinos

/U

■*a**X-

SHgBg .v

Naujasis Essex Challenger automobilius nuveikia karštąjį ir sausąjį Mirties Klonį, padarydamas 319 mylių! 
kelią is Los Angeles į Furnace Creok, per giliausius smiltynus į 6 valandas 19 min.

;e Lpii-g0S 
i kslios
jgienos!
VA-JEL yra 

saugus, nė- 
dalinga š, 

TMro^sliš k a s, 
t’.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio. neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis .gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
ute savo aptiekininką. VA-JEL 
yra garinamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjo 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkšfiamuių miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

V A-J E L. 
be kvaps- 

riebumų, v
VA-JEL. Jūsų aptie-

karščiuotis. Jeigu toks žiop
las, tai gali būti parapijos pir
mininku. o ne draugijos. Drau
gijai yra reikalingas išmintin
gesnis žmogus. Narys.

Redakcijos atsak

ukelia potvynius ir atoslūgiais t

ir labai pamažu, kliudo žemeiI 
suktis apie savo ašį. Ir 
tolimoj- ateity suksis apie 
ašį tik kartą per metus, 
nos pamažu eina ilgyn.

žemė j 
savo
Die-

y>

io.s ir 
pirkimą 
krautuves.
N a u j i e n o s e.

Naaicnų akaityto- 
‘’katij’tjjai prašomi 
reikalais eiti į tas 

kurios Rkelbiaid

ŠIE LIETUVIAI REALISTAIIN1NKAI
PASIRENC? JUMS PATARNAUTI

SLA.
Park

Metini
IC-tas Apskritis Midway 
birželio 15 d. Tame piknike be 
linksmios muzikos bUs įvairus 
programas. Kenosha Jaunimo 
338 kuopos ir Racine’o 369 kuo-

moteris p. p0S jaunuoliai los beisbolę. Per- 
Ji pilnai eitaįs metais ir dar už pereitais 

tinka šios organizacijos Seime vjs nius apgalėdavo kaimynai)

pikniką rengia
reiškia pašelpinč 

Tuojau jis pasiūlė 
draugijos tam tiks- 
Tarp narių kilo ėž-

atstovauti 35 kp. P-nia Matu
lionienė išvyko Į Chicagą prisi
ruošti Seimui šeštadienį 2 vai. 
p. p. birželio? d. TMD. 121 kuo
pą atstovaus 100 kuopos atsto
vai. Iš Racine į busimus Chi- 
cagoj cen tralinių didžiulių or
ganizacijų seimus vyksta keturi 
atstovai. Be to 
sesijas nemažai 
žiuoti svečių.

i svarbesnes 
ruošiasi va-

■H*

Apdrauda

bet šiemet to tai jau nebus. 
Musų jaunuoliai griežtai’ žūt ar 
būt nusitarę apgalėti kenoshie- 
čius» Pasižymėję programe 
gaus dovaną. Turėsime vieną 
žymų iš rytinių valstijų kalbė
tojų. Kviečiami visi lietuviai iš 
viso Michigano paežerio atva
žiuoti į šį didelį ir įdomų pik
niką bei linksmai laiką, praleis
ti. Antras piknikas yra ruošia
mas SLA. 100 kuopos Rood/Ri- 
ver parke birželio 29 d. Pra
šau įsitęmyti ir skaitlingai 

I susirinkti,—tai tinkamiausi vie
ta pasilinksminti.

Tikrai mirė

Nusinešę lenciūgą ant

Ligoj ir su 

sižeidime

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50.

talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta į savaite už tą pa
tį mokesni.*

Mažas mėnesinis
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota
Kompanija

Tai yra geriausia ap- 
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas.

Mėnesis laiko atgal A. Skuda 
tikro ir tvirto budo žemaitis 
nusprendė pasiskandinti. Tai ir 
išpild
Racino priemiesčio supilos Mi
ch iga n
kaklo, o prie jo pririšo didelį 
akmenį. T<fojk ...vvč Į

■ vandenį. Krisdamas akmuo nu- 
i laužė jam sprandai ir paskandi
no- Už trijų minučių saugo
tojų buvo iš vandens ištrauk
tas, bet jau rasta prigėręs su 
nulaužtu sprandu.

Velionis prigulėjo prie vieti
nės L.B.S.D., kuri laikytam sus. 
geg. 18 (12th Str. Hali) nuta
rė jo pomirtinę išmokėti mote
riai ir vaikams, gyvenantiems 
Lietuvoje. Labai girtinas nu
tarimas. Nabašninką palaidojo 
miestas.

# >:« «

Iš kontaplių telegramos eina 
i gandai, buk senbernių unija 
i nusprendus ubo progreso neat
silikti,—pakeisti vardą: vadin
sis nekaltais berneliais- To dar 
neužtenka. Vienas' siunčia į 
Lietuvą šonkaulių ieškoti, kiti 
čion pradėjo graibytis.

tšiemet Vytauto 1930 metais 
busią keliolika vestuvių. Turės 
įvykti taip pat vienas kitas di- 
vorsas. Keltas “surprise” pa
lių. Kiek tos žinios yra teisin
gos,—atsakomybės neimu. Pa
gyvensim,' pamatysim.

—Koresp.

ežere, užsirišo jį ant

Tąsyk metė akmenį i

kas. 
dina 
narių buvo pastebėta, kad iš 
skiriamų atstovų čarpo yra 
nemokančių nei rašyti nei skai
tyti. Tuomęt jie aiškinosi, kad 
jie “gramatni” ir pasijuto la
bai užgauti. Sako, mes ne tik 
papasakosim, ką mes tame kon-i 
grėsė nuveiksime, ule ir lape
lius išdalinsime visam Toron- 
tui.

Vėliau buVo įnešta švęsti 10 
metu sukaktuves nuo įsikurt- i 
mo draugijos. Vietos klebonas 
pareiškė, kad jau yra 11 me
tų. tai dešimtmetis švęsti per- 
vėlu- Varčiaus esą vietoje pa
minėjimo nupirkite “stovylą”, 
kuri vėliau turi būti pakrikšty
ta Jonu Krikštytoju.

Draugijos pirmininkas yra 
jaunas vyrukas ir mažai nusi
mano, ką 
draugija, 
paskirti iš 
lui 50 dol.
diškas ermydelis. Vėliau buvo 
leista balsavimui. Nors pirmi
ninkas balsus skaitydamas su
ko, bet visgi susipratusių narių 
verčiamas turėjo balsavimą At
naujinti, ir “balvono” pirkimas 
tapo atmestas. Pirmininkas 
paraudęs, kaip keptas vėžys, at
sistojo ir pradėjo kolioti susi
pratusius narius, vadinti juos 
“bolševikais”, ir pareiškė, kad 
jisai nepripažįsta nariais tuos, 
kurie nebalsavo už jo sumany
mą. Nariai ir jam siūlė bandą 
ganyti, o ne draugijos pirmi
ninku būti. Dauguma narių 
prašė pirmininko balso, bet, 
matydamas, kad jam klius daug 
“piemenų” tilo klausimu užda
rė diskusijas. Tuomet keli na-’ 
riai apleido susirinkimą.

Musų klebonas nors niekuo 
nėra prisidėjęs prie draugijos, 
bet visgi pareiškė, kad draugi
ja ir parapija, — tai tas pat. 
Matomai, nori, kad keli šimtai 
draugijos pinigų suplauktų į 
kunigėlio didelę kišenę- Visi 
tačiau gerai žino, kad vis’vien 
kunigėliui bus trūktina, nors ir 

'visos draugijos turtas butų par
vestas jo globai. Kunigėlis už
tektinai duoda velnių už tai, 
kad draugija mirusiam nariui 
nuperka vainiką ar paveikslus 
nutraukia, kad pasiuntus tė
vams, broliams ar giminėms. 
Girdi, verčiau mišias užpirktu- 
met, tai į jo “karmaną” tie pi
nigai eitų.

Klebonas 
visi nariai 
skiriasi nuo
baltas nuo juodo, žino jie, kiek 
šiais metais išmokėjo pomirti
nių ir kiek yra sergančių na
rių. Galima kiekvieną dieną 
laukti nelaimingų atsitikimą 
tarp norią. Tuomet niekas jo
kios pagalbos neduos, išskiriant 
pačią draugiją. Aš manau, kad 
užtektinai yra susipratusią na
rių, kurie į šventųjų stovylas 
mažai tiki ir iš jų apsaugojimo 
nuo nelaimės nelaukia.

Pirmininkui irgi nėra ko i

SLA. Nariui, Indiana Harbor, 
Ind. — Justj pranešimą apie iš
važiavimą gavome tik birželio 
7 d., kuomet tos dienos “Nau
jienos” jau buvo atspausdintos. 
Del <tos priežasties pranešimas 
ir netilpo.

Vasaros ŠALČIAI

■■■iii H ' I

TIKRAS VAISTAS VIDU
RIŲ NEGALĖMS

“Detroit, Mich., April 27. Dirbat! 
nėr 14 metų prie bresinių ple’tų ir 
buvau pilnas bresinių nuodų. Per 2 
metu vartojau X (čia paminėta nau
jai ir labai skelbiamas tonikas). Ne
gelbėjo! Dabar imu Triperio Kartu 
Vynu ir matau, kad t‘kra daiktą už
tikau.
TR1NERIO 1
niekuomet neapvilia. Tik reik jį pa
bandyti. Visose a p tie koše. Sempfe- 
liai dykai iš Jos. Trincr Co„ 1833 
So. Ashland Avė.. Chicago. 111.

Del

ĮVAIRENYBES

ko matom mėnulio 
tik vieną pusę

Mėnulio matom visą laiką tik 
vieną pusę dėl to, kad jo apsi
sukimo laikas apie savo ašį yra 
lygiai tokio pat didumo, kaip 
kad mėnulis apsisuka apie že
mę. Toks laiko nuostabus su- 
tAilpimas nėra. atsitiktinas, bet 
lengvai paaiškinamas. Seniau 
mėnulis sukosi daug greičiau 
ir tada nuo žemės buvo mato
mas visas menulis. Bet kadan
gi menulio paviršius, kaip ir 
kitų planetų, kadaise buvo sky
stas. tai dėl žemės traukiamo
sios jėgos skystam mėnulio pa
viršiuj kildavo bangos, kurios 
kliudė ir mažino mėnulio suki
mąsi apie ašį, kol galų gale ne
sulygino su /apsisukimo apie žė- 
mę laiku. Mėnulis daro įtakos 
ir žemei: jo traukiamoji jėga

ir pirmininkas ir 
žino, kad draugija 
parapijos taip, kaip

Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
Skaudančiai 

gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mams'

0 809 W. 35th St.
» Tel. Boulevard 0611 «

3114 So. Halsted St
Victory 4898

i B. R. Pietkiewicz g
& Company S

X 2608 W. 47th St. j
Tel. Lafayette 1083 2

Į^EGYDYKlt' “mažo šalčio” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumus 

lengvai išsivystys į pavojinga ligtj, 
jei apsileisit. Viena ar dvi pilhikfes 
Bayer Aspirino šalti sulaikys taip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj palent- 
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeino nuo šalčio. Jei skauda 
gerklę, sutrinkit dvi piliukes 
štuose vandens, ir plaukit 
Tie kurie žino tikrą Bayer 
vertę niekuomet ncapseina . _ ...r, 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo- 
mes palengvins galvos skaudėjimus, 
neuritį, neuralgiją^ ir visokius skau
smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

BAYER 
ASPIRIN

6542 So. Western Avė

Prospect 2102

skauda 
4 šauk- 
gerklę. 

Aspirin 
be jų,

W. H. Kelps
2419 West G9th St,

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St

Hemlock 8099 Prospect 3140

3335 So. Halsted St 5339 S. Central Avė.
E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

V1REJE. Išleistu 1926 metais. Apdaryta .........................
1,054 patarimai kaip ^irti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .... ...
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. -

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .,....................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Sųmšyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yjra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau-

> sias paštas.
KAUNO ALBUMAS ........... ......... .................... .........................

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .... ..............................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIEN
193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

$7.00
.. .50

Brooklyn, N. N.

PRANEŠIMAS

:Y:
, k<iu vkhi (laiKtą uz-

Ferd. Kress.”
KARTOS VYNAS JC4

fiperkain, parduodam ir rnainomfi 
■namus, formas ir lotus. Greitas irA 

teisingas patarnavimas pas
4559 So. Paulina St.

Tel. Lafayette 5107 Yards 0145

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

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

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME

Akli
ligos

Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo
Šimtai 

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

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

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Daine n Avenue,

v. p. p.

Chicago, III. J

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

“Naujieniečiams” SLA. 36to Seimo Delegatams |l 
Sekmadienyje Birželio-June 15 d. “Naujienų” ofisas bus atida- & j 
ras visą dieną — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Čia atvykti- & ■

________™X__________________ __ l.Y ___ •____ k__ ____ __________ _ x _____ *• 99 Ssiems delegatams iš kitų miestų galima sustoti. “Naujienos” 
^aviškiems sulig išgalės parūpins vietų aĮJsigyvenimui ir auto
mobiliais nuveš j apsigyvenimo vietas. “NAUJIENOS”.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514*16 Rooaevelt Kd. 
arti St. I.oui8 Avė.

CHICAGO. 1LL. o

r



Pirmadienis, birž. 9, 1930 NAUJIENOS, Chicago, UI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių kliubo 
piknikas

Joniškiečių L. K. Kliubo pir
mas šį sezoną piknikas Įvyks 
birželio 15 dieną, VVillo\v Spring 
miškuose, prie Stepono Svelai- 
nio farmos (netoli Iretuvių tau
tiškų kapinių). Šis piknikas bus 
reikšmingesnis už visus buvu
sius pirmiau Joniškiečių kliubo 
piknikus.

Jis bus todėl reikšmingesnis, 
kad ta dieną,' kada ivvkst.i kal
bamas piknikas, sukanka ly
giai penkeri metai, kaip Joniš
kiečių L. K. Kliubas gyvuoja.

Bet ar lygi bus skaitlinė tų 
pirmųjų Joniškiečių kliubo tvė
rėjų, kurie praskynė taką kliu
bo darbuotei, kurie iškirto aik
štę Joniškiečių labdarybės ir 
kultūros darbui? Turiu pasa
kyti, kad nelygi.

Iš pirmųjų Joniškiečių kliu
bo veikėjų, buvusių aktyviškų 
narių, išlaikė savo pozicijas tik 
<tu nariai, kurie nuo pat prad
žios iki šiol nepailstančiai dar
buojasi. Tie nariai šiame Jo
niškiečių Kliubo penkių metų 
sukaktuvių išvažiavime galės 
didžiuotis, kad jie turėjo spė
kų ir ištvermės, o kartu ir 
draugiškumu ir simpatiškumu 
padėjo pritraukti ir daugiau 
narių į veikliųjų darbuotojų 
tarpą. Šiandie Joniškiečių Kliu-

, P-NL\ ZOSĖ VITAFrtENĖ
iš New Y’ork, N. Y., buvusi chicagietė, dainuos dideliame SLA. 
šeiminiame koncerte antradieny, birželio 17 d., Lietuvių Audi
torijoj.

lis užsisukimas ir stulpai... Grie
bė Džianas už stabdžių, bet ne
suspėjo — geležinis stulpas vi
su smarkumu atbėgo ir įlindo 
į. forduko aušikli (radiatorių). 
Aptemo akys ir žaibo greitumu 
išnyko visa aplinkuma...

Džianas pakrapštė akis ir dai
rosi: stovi fordukas vidury ke
lio visai sveikutėlis, tik Onu
tės nėra. Džianas netiki. Atsi
mena labai gerai, kad stulpas 
atbėgo ir forduko priekin su
lindo, o Onutė suriko... Gal Py- 
terio naminė veikia, —- pats 
save bandė nuramint... Pernai 
vasarą jisai ligoninėj atsidūrė 
ir velniai žino kas jam akyse 

| rodėsi. Bet kur Onutė? Jei iš
lėkė iš forduko, tai tikrai už-

vo gražiais laike penkių metų 
nuveiktais darbais.

Paskutiniuėju laiku buvo mė
ginta veikliam Joniškiečių kliu- 
bui pakenkti. Bet galima pa
sakyti, kad tie žmonės sau ir 
savo draugams pakenkė, o Jo
niškiečiu kliubas deliai to nei 
truputį nenukentėjo. Joniškie
čių kliubas yra sveikas ir tvir
tas kafp biznio, taip dvasios 
stiprumu, ir jokių kenlfsmin- 
gų “bakterijų” jisai nebijo ir! 
sirgti dėl jų jam nereikės.

Joniškiečių kliubo pikniko slg^vo— 
reiitgimo komitetas, kuris susi- Išlipo Džianas ir apsidairė, 
deda iš Stepono Kaniušos, Jo-F’a^v^ su^asL ^,a^a žino kokia 
no Jonkaus (ne Jankaus) čia vieta...
Vlado Bukiaus, deda visas pa- stai atbėga aulas. Bus pro- 
stangas, kati šis išvažiavimas D»()S kelio paklausk Sustojo au- 
visu kuo butų pavyzdingas. H;as* o jDžianas krūptelėjo iš- 

Muziką šokiams komitetasp*P° menuo algai miręs jo ge- 
pasamdė labai gerą; užkandž‘a:- ras draugas, Dieve duok dan- 
gėrimai taippat busią atsakau-1^» ^’buneikas Pyteris.

— Na, sveiks Džianai, — ta
rė Pyteris kanadinės bonką at- 
kimšęs — ko čia toks nusimi
nęs. Priprasi, brolau, ir viskas 
bus gerai
r%ą colių ant drąsos.

Džianas paragavo — atskie
sta, ale galima gert. Pyteris 
padrasino.

aš kanadinę pardavinėju ir į 
nvrbiri macios įšaunu, o tu 
galėsi tą pačia naminę saviems 
kostumeriams pardavinėti. Juk 
čia turi daug savo gerų drau
gų ir kasdieną naujų atkeliau
ja. Su kaperiais čia nesunku 
susišne/kėt... O štai dar patrauk. 
Tavo munšainas dar tebesmir- 
di iš burnosi — lygiai taip, 
kaip Bričportc, žinai ku>r daž-

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHTCAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy- 

kuris išima kūno nuodus su 
šaknimis. Tai yra vienatinė

Sis i 
mas, 
pat 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

Kad tave 
bu
tai 

pa- 
nu-

nai baliavodavom..
bala prarytų, Džianai, kad 
!um dautgiaus lajaus dėjęs, 
•ia turėtum dar (langiaus 
•įstamų... Aš turiu orderį
ežt į saliuną, tai pasilik svei

kas, juk žinai kur aš trankau
ji — kitą sykį suėję galėsiva 
laužt...

Džianas įsiėdo į savo 
ką ir važiuoja...

Tik staiga galvoje 
sucypė, atsidarė akys, o
mas, skausmas neišpasa'kytas 
varsto visus šonus. Storas 
ras klausia:

— Kieno ta moteris, dar 
atsigavo po operacijos...

Džianas
rėkt: i<r jam suraišiotos rankos 
ir šonas aplipytas.

fordu-

skaus-

pasakė ir

ne-

Roseland

Mat.

Norėčiau apraš/ti balių arba 
varduves p-nios Petronėlės Mic
kevičienės, kurios buvo pami
nėtos birželio 28 ir 29 dd.

Visi maloniai ir linksmai vie- 
V’josi ilki 29 dienos vakaro. 
Pramoga buvo taip maloni, kad

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus, kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scree

“Youngr Kaules”dalyvaujantBUDDY ROGERS
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

S. L. A. 36-to Seimo

DELEGATAMS'
PUIKI VALGYKLA

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

ir s.yeiki. Mandagus patar
navimas.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

ži

norėjosi, idant toks gražus su
sirinkimas tęstųsi net visą sa
vaitę.

Svečių tarpe buvo pp. Jasu- 
’aviČiai ir įteikė gražią rožę; 
'n. Pjrgelai — jie įte’kė dv‘ 
g ažies kvietkas. Kvietkas taip- 
■■ u įteikė p-nia Palevičienė, p- 
nia Stočkieuė, p-nia Mar e ė 
Butkienė. Taipgi įgražią dovaną 
ite'ikė p. Jonas Yuškus ir kiti, 
kurių vardų nežinau.

Buvo daug svečių. Ir kviet- 
kn didžiausią bukietą padėjo 
int stalo. Tikrai malonu buvo 
dalyvauti p-nios Mi-Skevičienes 
varduvėse.

Marcelė Butkiene.

Kam Atsilikti?
Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
prieš darbo dienos baigą? Vei
kiausia jūsų virškinimo siste
ma yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugrąžins į normalunią jū
sų virškinimą ir pašalins tą 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
naują energiją, naują nervų jfl* 
gą. Klausk savo aptiekininko.
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Severas ?SORKa

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame 
cemento ir karpenterių 
Pakeliam senus namus, 
fundamentus, apmurinam 
nius po vienų plytų, dedam said-
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

muro, 
darbus, 
dedam 
medi-

O dabar apie žaismes: vir
vės traukimas ženočių su sin- 
geliais ir žemaičių su joniškie
čiais, jaunų vaikinų bėgimas, 
jaunų merginų lenktynės, pu
pų ant peilio nešimas, suaugu
sių moterų, taipjau ir vyrų 
lenktynės. Ir visiems laimėju
siems bus duodama dovanos.

Atvyksta į šį Joniškiečių iš* 
važiavimą iš Boston, Mass., ga
biausias kalbėtojas žemaitis—• 
adv. F. J. Bagočus. Girdėjau 
taipgi, kad žada atvažiuoti iš 
Detroit, Mieli., lietuvių visuo
menės darbuotojas joniškietis, 
Feliksas Motuzas. Abudu sve
čiai pasakys po gražią prakal
bą. Nora abejonės, kad atsilan- i 
kys ir daugiau visuomenės vei
kėjų į šį Joniškiečių kliubo 
išvažiavimą, nes apie tą laiką 
bus pilna musų garsioji Chica- 
ga svęčių, iš visos Amerikos 
kampų suvažiavusių, suplauku
sių. Mat, ant rytojaus prasideda 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 36-tas seimas.

Joniškietis.

štai trauk po-

čia, brolau, 
venimas. Vežu iš

Anapus grabo
Tikras atsitikimas

Nusipirko Džianas naujutė
li forduką, tinkamai jį aplai
stė ir išvažiavo pasivažinėt. Vie
nas nejau-gi važiuosi — Džia
nas pasiėmė Onutę, nes jos vy
ras dirba naktimis, tai diena 
miega.

Važiavo/ kitaip sakant, bdn- 
važiuoti greitai, viena ran- 
ratą laikydamas, kita ran- 
Onutės kairės rankos pirš- 
čiupinėjo. Tik staiga dide-

<lė

tus

neblogas gy- 
Detroito į Či

kagą ir viskas. O tau pasaky
siu: juk tu jau numiręs, kaip 
gyvi kostumeriai sako. O mes 
sakome: mirtis tai, matai, tik
tai išnimiifaviinas ’iš Jgyvųjų 
tarpo, žmogus numiršti, tave i 
atveža į tautiškas kapines, iš-1 
sigeria už tavo dūšią, grabą už- i 
kasa, vėl išsigoria namie ir už- ' 

tu

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesį ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo Žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31 St.
(Prie pat Halsted St.\

ei no vyr« Siu-V J tai ir Top- 
kautai

IŠVALOMI IR 
SUPROSINAMI

$1^0
ir augš.

ir
Kautai

Į šią kainą įeina pasi
ėmimas ir pristatymas

Tel. Yards 1770

miršta tave. Bet ištik rujų 
kaip gyvenai, taip ir tebegy
veni. čia visi savo vietoje —

Phone Virginia 205^
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO.
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

KENW00D
CLEANERS

740 W. 47th St

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
*pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem paliktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui,, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs i i tikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba, Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

From Yotilh lo Age
Vr» tryn HUnkųn perimtai ui<> 
leriee gyvenime: kada mergatu 
subręsta i moterį, kada moterį* 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo 
teris pasiekia vidurį amžiaus 
Tais laikais Lydi a E. Pinkham’e 
Vegctable Compound pagelbsti 
ateteigtl normalę sveikatą ir 
jryvuiną.

LYDI A E. PINkHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
LVniA t. I'ISKHAM MLO.,C0;i.VNNį.MAŠS.

. S. L. A. 36-to Seimo
DELEGATAMS PATOGI VALGYKLA
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir
tienius, keptas žųsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki 

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat' Halsted Street)

Ar Norite Daryti Kokius Nors ' 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementų dėl base- 
mento, kalkes (vapnų), plasterį ir viską kitų.
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktoriai gali pas mus gauti viską, kas tik jiem^ reikalinga. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. ,& Western Avė.

SKIN ITCHING ENDS
M/hen aoothing Žemo ta u sėdi 

Right from the firąt touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afllictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief Irom 
sunburn. Douse it on ivy-poisoninfc. 
Pimples and dandruff fade when sale, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alway« 
have Žemo nearby wheiever you go. 

’Any druggist. 25c, 60c, $1.00.

M Buy gloves with what

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖS 

ŠIANDIE VAKARE

it savęs
N8ra reikalo mokėti 50c nr 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

:r:

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

:o:

Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką Programą 
per

Programas bus labai tvarkingai atliktas 
ir užpildytas su parinkčiausiomis lietuvių 
dainomis ir muzika. Nepamirškite pasi
klausyti.

DEL ISIP1OVIMU IR 
ŽAIZDŲ

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

PROBAK I
DVIEJU ASMENŲ W 

BLEIDAI B
Geriausi skustis, ko- T? 
kius turėjot — arba v 

pinigai grąžinami. 1 
Jeigu jueu pardavikaa ne- 1 
gali jus aprūpinti, rašykite ’ 
tiesiai nuimi, 
50c už 5 — $1 už 10

Sempello bleidas — 10c

PROBAK CORPORATIONN*l«
4M FIRST AVINUI
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Į Rumanijos sostinę, Bucharestą, parlėkė aeroplanu 
iš užsienio princas Karolis, buvęs Rumanijos sosto įpė
dinis, dabartinio karaliaus Mykolo, astuonių metų vai- 
ko, tėvas. Karolio pagrižimas, matyt, buvo gerai supla- 
nuotas iš anksto. Rumanijos valdžia ne* tik nedarė jam 
kliūčių, bet jį tuojaus priėmė, ir telegramos jau prane
ša, kad netrukus jisai busiąs paskelbtas karalium, vie
toje mažojo Mykoliuko.

Taigi Rujnanija greitai turės naują karalių. Ki
toms šalims nuo to, žinoma, nebus nei šilta, nei šalta. 
Bet vidujinei Rumanijos politikai tas gali turėt nemen
kos vertės.

Karolį remia ūkininkų partija, kurios rankose da- 
dar yra valdžia. Prieš jį yra nusistačiusi senoji tariamų 
“liberalų” partija, kurios priešakyje stovi Vintila Bran- 
tiano. Ji per ilgus metus despotiškai valdė Rumaniją, 
iki prieš trejetą metų sukilo prieš ją ūkininkai ir ją nu
vertė. Liberalai su karalienės Marijos pritarimu atėmė 
princui Karoliui sosto įpėdinio teises ir po senojo ka
raliaus Ferdinando mirties pasodino į sostą Karolio 
penkių metų sūnų.

Princas Karolis prarado savo teises dėl savo mei
liškų prietikių su įvairiomis moterimis, apie ką Euro
pos ir Amerikos spaudoje buvo daug sensacingų žinių. 
Sakoma, kad dabar jisai jau davęs žodį “pasiprovinti” 
ir valdžia žadėjusi jo praeities “klaidas” užmiršti.

Karolio sugrįžimas reiškia smūgį Rumanijos libe
ralų vadams ir karaliaus Ferdinando našlei Marijai bei 
jos šalininkams karališkam dvare. Marija jau išdūmė į 
užsienį; paskui ją išvažiuoja ir princas Nikalojus, Ka
rolio brplis, kuris buvo vienas iš trijų regentų, mažame- 
čitii Mykolui karaliaujant.

Veikiausia tais sumetimais, kad susilpninti savo 
priešus liberalus ir jų talkininkus karališkam dvare, da
bartinė Rumanijos valdžia ir parsikvietė “paklydėlį” 
Karolį namo. Sakoma, kad premjeras Maniu esąs gud
rus, kaip lapė. Politiniais sumetimais jisai keičia vieną 
karalių kitu, — užupt ėjęs prie to, kad, monarchija Ru- 
manijoje butų visai panaikinta. Tarp Rumanijos ūki
ninkų (kaip ir daugelio kitų šalių ūkininkų) dar tebėra 
stiprus tikėjimas į monarchistišką šlamštą.

RIAUŠES KAUNE PRIEŠ LENKUS

Dmitraukos kaime, šalę Varėnos, anapus adminis
tracijos linijos, kuri skiria Lietuvą nuo lenkų okupuoto 
Vilniaus krašto, įvyko šiurpus atsitikimas. Lenkų ka
reiviai užpuolė vakare besilinksminanti lietuvių jauni
mą ir, vartodami šautuvus, durklus ir bombas, padarė 
baisų pogromą. Lietuvos užsienių reikalų ministeris de- 
liai to pasiuntė aštrų protestą Tautų Sąjungos genera- 
liam sekretoriui.

Del tos pačios priežasties įvyko protesto mitingas 
ir demonstracija Kaune. Iniciatyvą šitam protestui pa
siėmė šaulių sąjungos pirmininkas Žmuidzinavičius, ku
ris pasakė atviram ore karštą kalbą apie įvykius Dmit- 
raukoje ir reikalavo, kad valdžia uždarytų lenkų mo
kyklas ir laikraštį ir išvytų iš įstaigų lenkiškos orijen- 
tacijos valdininkus^ Demonstrantai paskui maršavo gat
vėmis ir sakė kalbas ties ministerių kabineto rūmais; 
juos sveikino ministeris pirmininkas Tūbelis. Po to pra
sidėjo dalykai, kuriuos net pati valdžia bandė sustab
dyti. /

Demonstrantai nuvyko prie lenkų “Dziennik Ko- 
wienski” redakcijos ir iždaužė jos langus. Toliaus vie
na demonstrantų grupė bandė pulti lenkų gimnaziją 
kita Perkausko kavinę ir Osovskio knygyną; bet de
monstrantus sulaikė policija. Toliaus:

“Laisvės ai.”, pasakoja “L. Ž.”, “važiavo veži
ku dvi lenkų gimnazistės ir vežėsi didelius gelių bu
kietus. Demonstrantai sustabdė arklį ir gimnazis
tes pradėjo tempti iš vežimo. Bet policijai ir čia 
pavyko demonstrantus išvaikyti.

“Bėgdami pro didž. univ. rumus keli demons
trantai įpuolė universitetan ir, sudaužę, išmetė lauk 
lenkų studentų vitriną.

“Apie 7 vai. būrys jaunų įsikarščiavusių vyru
kų puolė Kęstučio g. 29 nr. ‘Stellos’ knygyną. Išmu
šė didelę stiklo vitriną.

“Teisybė, policija su demonstrantais grūmėsi,

NAUJIENOS, Chicago, ĮD.
i

tačiau demonstraciją likviduoti buvo sunku. Polici
ja iniciatorius pradėjo suiminėti ir gabentis nuo
vadom”
Tautininkai kitąsyk kėlė baisų triukšmą,, kad vai. 

liaudininkų ir socialdemokratų valdžia pavartojo jėgą 
prieš demonstrantus, kėlusius riaušes Kauno gatvėse. 
Bet dabar matome, kad ir pačių tautininkų valdžiai te
ko vaikyti ir areštuoti demonstrantus.. (

Bet iš aukščiaus paduoto aprašymo matome, kad 
šį sykį patys valdančios partijos žmonės riaušes sukurs
tė. Į ką tai panašu raginti prie smurto prieš lenkiškai 
kalbančius Lietuvos piliečius ir jų įstaigas — už tai, 
kad žvėriškai pasielgė Lenkijos kareiviai! Kur čia lo
gika?

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoi per išnešiotojusi
Viena kopija ...............  8c
Savaitei ........... 18c
Mėnesiui -............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoi, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ...............   $8.00
Pusei metų ...............—......... 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monev 
•(lenu kartu su užsakymu.

Jei nežmoniškai elgiasi Lenkijos kareiviai, tai argi 
juos reikia pamėgdžioti?

NAUJAS KARALIUS Apžvalga
ŠLIUPAS APIE LIETUVOS 
KATALIKŲ pVĄSJgKpA

Telšių “žemaičio” 21-ąm nu- 
meryje Dr. J. šliupas išrėžė 
griausmingą pamokslą Lietuvos 
katalikų kunigams, atsakyda
mas į klerikalinio “žemaičių 
Prieteliaus” puolimų “bedievių”, 
ši jo replika labai primena 
Šliupų iš tų Amerikos laikų, 
kada jisai vedė karų su ‘“Ro
mos krokodiliais”.

Savo ilgam straipsnyje d-ras 
Šliupas išdėsto, kaip katalikų 
bažnyčia buvo užsiuntusi ųnt 
žemaičių kryžiuočius ir kardi
ninkus, kurie “Kristaus ir šv. 
Mergės vardu žydinčių šalį pa
vertė pustyne, kur žmonių vie
toje vilkai kukavo”; jisai pa
sakoja apie jėzuitus, kurie 
“tautos mulkinimui įsteigė Vil
niaus akademijų”; jisai prime
na Lietuvos’ kunigų tarnavimų 
carizmui, konkordatų su Vati
kanu ir t. t.

Buvęs Amerikos lietuvių lais
vamanių vadas, matyt, vėl su
sipyko su kunigais, jeigu jisai 
juos taip akėja-

TAUTININKŲ KONFERENCI
JA IR SEIMAS

Gegužės 18 d. įvyko Kaune 
tautininkų sųjungos 10 apskri
čių skyrių komitetų ir valdybų 
suvažiavimas. “L. Aide” rašo
ma, kad tas suvažiavimas vie
nu balsu nutarė “pašaukti prie 
tvarkos” ponų Voldemarų. O 
kitais vidaus politikos klausi
mais pranešama' taip:

“Iš vidaus politikos, susi
rinkimas priėmė rezoliucijų, 
kuria vyriausybė prašoma 
ruošti busimojo seimo ir pre
zidento rinkimų įstatymų 
projektus.

“Pranešimai iš vietų paro
dė, kad šalis tokio seimo, 
kurs buvo iki šiol (? “N.v 
Ręd.), petrokgita, kaip kai
riųjų partijų vadai stengiasi 
išpusti.”
“šalim“ tautyijpkai vadina 

tik savo pųrtųop žmones, nes 
jeigu jie atsižvelgtų į šalies no
rus, tai jie nieku budu nebūtų 
kėlę rankų prieš visų žmonių 
išrinktų seimų ir jo pastatytų 
valdžių.

Tautininkai, žinoma, nenori 
tokio seimo, kokį Lietuva ttt- 
rejo pirmiau, nes į tų seimų jie 
visai nepatekdavo. Renkant 
Steigiamų j į Seimų, nebuvo iš
rinkti nei Voldemaras', nei Sme
tona. Renkant paprastuosius 
seimas, tautininkai nepravedė 
nė vieno savo “tautos vado” 
nei į pirmąjį, nei, į antrųjį sei
mų. Tik į trečių j į seimų praė
jo 3 tautininkų atstovai (iš 85 
visų atstovų!), be.t ir tai praėjo 
tik\del to, kad juos parėmė 
liaudininkai.

Bet jeigu tautininkai trokš
ta “ne tokio” seimo, tai kų jie 
mano daryt, kad jie į seimų pa
tektų, kuomet žmones už juos 
nebalsuoja? Iki šiol tautininkų 
galvos to klausimo neįstengė 
išrišti.

UKRAINIEČIAI NORI ĄTSI- 
MESTI NUO ĘUSIJOS

“L. ž.” rašo apie Rusijos pa
vergtųjų tautų kovų už savo 

nepriklausomybę. Stambiausia 
jų tai — ukrainiečiai.

‘ Neseniai Prahoje”, sako 
Kauno laikraštis, “vienas' ži
nomų ukrainiečiu judėjimo 
vadų, O. šulginas, padare 
pranešimų apie Ukrainos 
Liaudies Respublikų.

“Jis pareiškė, kad Ukrai
nos respublikų savo laiku bu
vusi paskelbta ir įkurta. 
Raudonoji kariuomenė oku
pavusi Rytų Ukrainą ir pa
naikinusi respublikų, bet uk
rainiečiai josios neišsižadėję 
ir neišsižadėsiu.

“Teisėta Ukrainos respub
likos vyriausybė esanti už
sieny ir vadovaujanti kovai 
už šalies išvadavimų, šulgi jungą.

Britų Imperija
Britų imperija skaičių šviesoje. 

—Europa, Amerika, Afrika 
ir Anglijos imperija. — Pla
nas ir motyvai. — Imperi
jos sudėtis. — Religijos ir 
kalba. — Anglų įsigalėjimo 
paslaptis.

Britų imperiją išreikšti skai
čiais nėra taip labai sunku. Bet 
suprasti tų skaičių (tikrąją rei
kšmę galima tik darant paly
ginimus. Sausžemio paviršius 
užima 52,500,000 ketvirtainiš- 
kų mylių. Britų imperijos že
mės plotas turi 12,000,000 ket- 
virtaniškų mylių. Gyventojų 
visame pasaulyj randasi maž
daug 1,880,000,000. Iš to skai
čiaus 445,000,000 gyvena po 
britų vėliava'. Jeigu mes pa
imsime Egiptą, Palestiną, Ira
ką ir kitas šalis', kurios yra 
anglų įtakoj, tai tąsyk drąsiai 
galėsime pasakyti, kad anglai 
valdo vieną ketvirtadalį visų 
žmonių.

Kad geriau galėtume įsivaiz
duoti britų imperijos didumą, 
padarykime dar keletą palygini
mų. Europoj yra 27 atskiros 
šalys. Penkios iš jų skaitosi 
galingomis valstybėmis. O tuo 
tarpu visa Europa turi tik tiek 
gyventojų, kaip britų imperija. 
Europos žemės plotas yra tris 
kartus mažesnis nei britų im
perijos. O štai kitas palygini
mas. Šiaurių ir Pietų Ameri
koje randasi 25z nepriklausomos 
valstybės, kurios turi tik pusę 
tiek gyventojų, kaip Anglijos 
imperija. Afrikos kontinente 
gyvena tris kartus mažiau žmo
nių, negu britų imperijoj.

Kokiu budu tas valstybių ir 
kolonijų, dominijų ir mandatų 
konglomeratas^tapo sujungtas į 
vieną kūną, į vieną konfedera
ciją? Butų' bergždžias darbas 
ieškoti kokį nors planą bftda- 
vojime imperijos.' žmonos, ku
rie užsiėmė vergų prekyba, ir 
žmonės, kurie tą ’ prekybą su
stabdė, vienodai prisidėjo prie 
Anglijos rubežių praplėtimo. 
Pirkliai įsitvirtino Madrase. Mi
sionieriai užėmė Ugandą. Maišti
ninkai užgriebė Eitcairn salas, 
žodžių, visokie žmonės ir viso
kiais motyvais vadovavosi kur
dami galingą Angliją.

Pirmame periode mes mato
me įsigalėjimą angliškai kal
bančio autoriteto Šiaurių Ame
rikoj ir Indijoj. 1583 m. Eng
tai sukurė savo koloniją New- 

nas sako, kad ukrainiečiai 
svetimo nenori, bet savųjų 
žemę turį atvaduoti-

“Nuo to momento, kai Ru- 
. Sija pripažinsianti Ukrainos 

• nepriklausomybę ir išsižadė
sianti pretenzijų į jos žemę, 
ukrainiečįai > palaikysiu su 
Rusija gerus santykius. Ta
čiau žinodami rusų imperia
listinę nuotaikų, ukrainiečiai 
neturį iliuzijų dėl santykių 
su Rusija, vis viena ar tai 
butų ‘juodoji’,, ar ‘raudonoji’, 
ar kokia kita.”
]/krainiečiai, kovai dėl savo 

nepriklausomybės, sudarė są
jungų su kitomis Rusijos pa
vergtomis tautomis, būtent, 
gruzinais ir azerbeidžaniečiais. 
Jie taip pat turį gerų ryšių su 
Kubanės kazokais ir Krimo to
toriais.

Artimoje ateityje ketinus 
įvykti Gene vo j e Rusijos pa 
vergtųjų tautų kongresas, ku
ris visam pasauliui demonstruo
siąs jų troškimą būti nepriklau- 

I somąisj.

Tuo gi tarpu bolševikai ir 
jų pakalikai “rūpinasi“ Indijos 
ir Kinų išvadavimu. Butų ge
riau, kad jie savo “prakilnių 
širdį” parodytų pirmiausia ar- 
timiausiems Rusijos kaimynams 
— ukrainiečiams, gruzinams ir 
kitiems, kurie velka Maskvos 

foundlande. Iš ten jie pradėjo 
veržtis toliau, užimdami salas, 
o paskui ir šiaurinę Amerikos 
kontinento dali.

Panašiai atsitiko ir su Indi
ja. 1599 m. Londono gyvento
jai buvo labai suerzinti dėliai 
to. kad olandai už pipirų svarų 
ėmė lupti šešis šilingus, vietoj 
trijų. Sekamais metais Rytų 
Indijoj Kompanija gavo čarte- 
rį operuoti. Nuo to laiko pra
sidėjo anglų įsigalėjimas Indi
joj.

Bėgiu antrojo periodo, arba 
devynioliktame šimtmety j, pra
sidėjo vystymas Australijos ir 
Naujosios Zelandijos. Tuo pačiu 
laiku neužmiršta konsoliduoti 
ir Afrikos kolonijos. Tokiu 
budu Anglija įgijo milžiniškų 
naujų imperijų.

Trečiame periode, tuoj po 
pasaulinio karo, anglams teko 
vokiečių kolonijos Afrikoj. Jų 
įtakon taip pat pakliuvo Arti
mi Rytai-

Dabar galime padaryti su
traukų. Kaip matome, britų 
imperijai priklauso Didžiosios 
Britanijos salos, Kanada ir 
Newfoundland; milžiniškas Azi
jos plotas, j^uris tęsiasi nuo 
Palestinos iki Malajų pusiausa- 
lio ir apima Indiją; didelės Af
rikos teritorijas, kurios tęsia
si nuo Cape iki Kairo; visa Aus
tralija ir Naujoji Zelandija. 
Prie viso to ji kontroliuoja 
daugybę strategiškų punktų: 
Vakarų Indijų, Gibraltaru, Mal
tų, Suez, Aden, Singapore, 
Hongkong ir daug kitų mažų 
kolonijų. Ko gera, kaip kai ku
rie pranašauja, Anglijai gali 
tekti ir A’ntartktika.,

Pažiūrėkime dabar, kaip ta 
milžiniška' imperija, kur gyvena 
visokių tautų ir tautelių, yra 
valdoma.

Apie šventų Romos imperijų 
buvo sakoma, kad ji nėra nei 
šventa, nei Romos, nei imperi
ja. Tas posakis su tam tikra 
pataiso galima pritaikyti ir bri
tų imperijai.

Baltodžių skaičius britų im
perijoj sudaro 66,500,000. Va
dinasi, tik kas septintas- gyven
tojas tėra baltaodis. Visos 
britų dominijos, paimtos kartu, 
turi tik pusę tiek baltaodžių, 
kaip Jungtinės Valstijos. $eši 
iš septynių karaliaus Jurgio pa
valdinių nėra kaukaziškos ra
sės- Pietų Azijoj, įskaitant 
Indijų, randasi 325,000,000 gy
ventojų, priklausančių rytų 
tautoms; Afrikoj gyvena' 43,- 
000,000 juodukų; ir Vakarų In

dijoj bei Australėzijoj randasi 
apie 2.000,000 tipingų vietos 
gyventojų.

Net dominijose ne visi gy
ventojai tėra angliškai kalban
tys žmonės. Kanadoj ir fran- 
euzų kalba yra oficia'lč; Pietų 
Afrikoj oficialėmis kalbomis 
skaitosi taip pat olandų ir ai
rių. Vakarų Vali joj yra var
tojama velšų kalba', o Škotijoj 
—škotų. O kiek visokių kalbų 
ir dialektų yra naudojama In
dijoj, Afrikoj, Antiniuose Ry
tuose ir kitur!

Toks pat reikalas yra ir su 
religijomis. Formališkumo dė
liai baltaodžiai yra' klasifikuo
jami kaipo krikščionys. Bet tai, 
žinoma, toli gražu nėra tiksli 
klasifikacija. Tačiau- pasiten
kinsime ir tuo. Pažiūrėkime 
kokioms religijoms priklauso 
kiti Anglijos gyventojai. Viso 
pasaulyj priskaitoma apie 200,- 
100,000 musulmonų; iš jų 70,- 
(iOO.OOO gyvena Indijoj. Na, o 
kui dar kitos kolonijos? Drą
siai tad galime sakyti, jog pu
se visų musulmonų gyvena 
britų imperijoj. Vadinasi, ka
ralius Jurgis yra didžiausios 
musulmonų valstybės valdovas. 
Indusų britų imperijoj randasi

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)
“Ne. Mes viešėsim pas “Spar- 

takiečius”. Turėsime draugiškas 
rungtynes”.

Amalija nebegalėjo susilai
kyti. Susijuokė garsiai.

“Draugiškas! O jus vienas 
kitam taip — į snukį!”

Arnoldas šiuo juoku pasipik
tino. Atsikėlė.

“Nekalbėk apie tai, ko nesu
pranti... Padoresnes užuolaidas 
langui reikėtų prikabinti, šios 
panašios i senų marškinių pa- 
dalkas.”

Jis pažiurėjo ir į galutiną 
kambarį.

“Fu. kaip čia dvokia tabako 
durnais! Ar jis čia kumpius ru
ko?.. Aš manau, pavasariop mes 
čia turėsime kiek išbaltinti.”

“Taigi...”
Ji nors ir kalbėjo, bet vis 

žvilgterėjo per petį Arnoldai), 
atsistojusi, akimis koketuoda
ma ir viliodama.

“Nebūtų pro šalį ir divonėlis 
pakloti prie lovos. Ar tu vaka
rais negali išsiuvinėti?”

“Taigi...”
Tik dabar Arnoldas pagaliau 

suprato jos viliojančią pozą. 
Eidamas pro šalį apglėbė jos 
pečius ir krutinę ir prisitraukė 
atbulą taip arti, kad ji pradė
jo nebeatgauti kvapą.

Ji buvo laukusi daugiau. Kai 
tik ji atlošė savo galvą į jo kak
lą, jis ją vėl paleido. Meilikau- 
tis jis buvo papratęs tik liuos- 
laikiu. Ji paraudo lyg rudeninis 
obuolis.

“Koks tu tvirtas!.. Koks tu 
stebuklingai tvirtas!”

Jis buvo pastebėjęs žemėn 
numestą Dzintarnieko svorį. 
Paspyrė koja.

“žiūrėk, ir tas daro tramin
ai”

“Ką tas — beždžionė!”
Ji skubiai nutraukė, savo 

galvoje turėdama, vis dar pa
raudusi ir sunkiai kvėpuodama. 
Vėl palietė jį.

“Klausyk... Ar mes per Ve
lykas negalėti ir vestuves...?”

Jis griežtai ją atstume.
“ Ves-tuves... ? Apie tokias 

kvailystes' tu verčiau nei neuž
simink.”

Ji iš syk negalėjo nei atsi
peikėti.

“Kaip tai-..? Argi tu... Ar 
tilt tu nemanai mane prigauti?”

Jis stovėjo porą žingsnių to
liau ir matavo ją šaltu žvilgs
niu nuo galvos iki kojų.

“Prigauti? Kodėl gi aš turė
čiau tave pri-gau4i? Ar aš tau 
esu ką nors prižadėjęs? Ar aš 
esu su tavim padaręs kokią 
nors sutarti?”*
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maždaug 230,000,000.

Kada mes kalbame apie britų 
pavaldinį, tai mes galime turė
ti galvoj Afrikos' džiunglių ne
užaugą, kuris užnuodytomis yi- 
lyčiomis šaudo savo priešus, 
žmogėdžių vadą, milionierių. 
Oxford arba Cambridge univer
siteto profesorių ir tt.. Visi* jie 
karaliaus Jurgio pavaldiniai.

Kur gludi anglų įsigalėjimo 
paslaptis? Daugelis laikosi tos 
nuomonės', kad anglai yra nepa
prastai gabus administratoriai. 
Jie taip pat pasižymi dideliu 
tolerantiškumu. Kolonijose jie 
niekuomet nebandė perdaug 
griežtai elgtis. Toleravo jie 
net vietos gyventojų papročius, 
nežiūrint į tai, kad dažnai tie 
papročiai buvo tiesiog barbariš
ki. Baltaodžių dominijos turi 
autonomiją. Jos savo reikalus 
tvarko taip, kaip joms patinka.

žinoma, sakyti, kad anglai 
buvo kokie tai geradariai ir 
pirm visko rūpinosi užimtų 
kraštų gerbūviu, —butų tikra 
nesąmone. Pirmon galvon, jie 
žiurėjo, kad jiems butų nauda. 
Tačiau jie buvo labiau taktiš
ki, negu kiti. Ir ačiū tam, jie 
daugiau ir pelnė.—K. A.

Jos akyse šoko ašaros. Ji 
karštai alsavo.

“Ne, ne... Aš jau nieko...”
Bet jis dar nepasileido. Pa

tampė virš galvos savo raume
ningąsias rankas ir nuobodžiai 
pridūrė:

“Tokie dalykai dar turi pa
kankamai laiko. Bet jeigu tu 
jau tiesiog nenori ..”

“Ne, ne, ne! Kaip tu nori! 
Kaip tu!”

Ji atrodė tokia sumišusi ir 
nelaiminga, kad Arnoldui pasi
darė gaila jos. Jis kaire ranka 
apglėbė ją per pusiau, pakelė 
aukštyn, tris kartus apsukę 
taip, kad tik vėjas nuužė pro 
ausis' ir ji iš baimes ir malo
numo suspiegė. Po to jis ją dar 
pametė aukštyn. Ji nukrito ant 
kojų ip tabaluodama išsilaikė. 
Uždususi vėl susižavėjo.

“Koks tu tvirtas. Arnoldai! 
Koks tu stebuklingai tvirtas!”

Jis nusisukę eiti. Pakeliui 
dar sykį paspyrė Dzintarnieko 
svorį. Tasai nusirito besivarta- 
liodamas ir atsimušė į stalo ko
ją. Pelikano rašalo bonkutė su
žvangėdama pasišokėjo. Plunks
nakotis įma'rmėjo vidun, kad 
tik galas pasiliko besikyšąs.

Amalija taip x pat tuščiomis 
paspyrė koja į tą pusę.

“Ką tas, dulkė! Abejomis 
rankomis per pusiau jis manęs 
negali pakelti nuo grindų...”

Užu durų, besiskirdami, jie 
pasibučiavo. Arnoldas kopė že
myn. Amalija nors ir pastebė
jo tą, kuris kaip tik tuo tarpu, 
iš oro eidamas su juo susitiko, 
bet nudavė nematanti. Bet pa
kopusi laiptų puslankį ji apsi
mąstė ir sustojo. Nusilenkė per 
grotus.

“Te raktas!”.
Raktas suvaitodamas nukri

to. Amalijos lieknosios kojos 
mitriai užbėgo pakopomis. Pati 
ji juokėsi be balso ir sukiojo 
pečius po spurguotąją skarą, 
)yg‘ ją l<a« kutentų. Net lupos 
neužmetė gavusi iš ponios bar
nį už ilgą s'ugaišimą.

Uldis Dzintarnieks užėjo pra
slinkus maž-daug valandai. A- 
malij’a ką tik plovė indus nuo 
pietų. Įleidusi net nepažvelgė. 
Nugara į duris, jis nusilenkė 
dar žemiau ant tynelės.

Dzintarnieks buvo gerokai 
sujaudintas.

“Reiškią, jau tiek toli tie da
lykai. kad tu imi tą balvoną 
vesti į mano kambarį.”

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Gęlima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
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Beprotis iri ėgi no pas
maukti moteriškę

Dunningo parrti-

Scn — 27 ir 34 motų — buvo 
aukos pavojingo methyl ehlo- 
zide gazo, vartojamo ša’dymo 

.sistemose. P-nia Christensčn 
negalėjo dirbti jokio darbo tris 
mėnesius.

“U^sinuodijimas melhyl clilo 
ride gazu palieka tam tikras 
kūno ir proto nepastovumo žy
mes, kurios atrodo veikiančios 
keletą mėnesio po to, kai pa
cientas esąs pasveikęs”, sako

ligoninės jis dar vis negalėjo 
:aeiti be paramos toliau, kaip 
keletą žinksnių. Kitame atsiti
kime moteris, jau tris mene
sius kaip išėjusi iš ligonines, 
(i ir rodė aiškų nervų sudar
kymą. Ji dagi užmiršo savo na- 

adresą ir turėjo kreiptis 
į policiją prašymu pagelbėti jai 
surasti jos namus.

gyvenamuose nąmtfose šaldytu
vus 
m a v

saugius”, užbailgia Įspėji 
chieagieciams Dr. Kegel.

m., užpuolė moteriškę, p-nią 
Alice Scbustcr ir pradėjo smaug
ti ją. Tai atsitiko 
riškės namų, 6335 
Moteriškės riksmą 
vyras ir kaimynai, 
liati buvo nušautas.

prie
Dakin 

išgirdo 
Negras

mo te
si, 

j 03

pacientas iguodesi dideliu silp- 
numu, kai jau buvo paleisiąs 
iš ligonines. Ir dviems mėne
siams praslinkus po išėjimo iš

‘‘Būtinai reikalinga užkirsti 
kelią tokiems Įvykiams, kaip 
>sx.žy meti aukščiau. "Viena pi-ie- 
nonių pašalinti mekaniškų šal
dytuvų pavojų yra atsilankyti 
3 s savo vardos aldermami ir 
pareikalauti, idant jis parem
tų Sveikatos Departamentą jo 
■^stangase išgauti toki Įstaty

tų įtaisytus

Pa lengvins akių itompima, kuris 
psti priežastimi galvos skaudėjimo, 
-yaigimo akių aptemimo, nervųotu- 
rrio, skaudtųna akiu karšti, atitaiso 
kreivas/ akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir tolin’gvtų. 
Prirengia teisinga’ akinius Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas nu elektra narodaneia mažiau 
sias klaidas SpecmlP atrda atkrei- 
.•■aiTia mokyklos vaikus Valaorios 
nu.- IP iki K v»| Nedalioj nuo 10 
• k- ’2 vai no metu.

k iin<> mgum karp kitur
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IHOO So. Ashland

N m '? iki j ,.‘!P i? nu.- 
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Dar vienas gengsteris 
m?važiavo pas Ab

raomą

Tplnfonap BmjlpvurH 193’>

D R. S. A. BRENZA
Ofise vnįnnilna 

9 ik 12, 1 iki 
Snu‘b

9 <| ir «-30 iki O-ROv

• ’hono Boulevard 7589 (’hiratro O

iš Drainrge kanalo, prie 
Sumini!. ištraukta lavonas, ku
ris vėliau pažinta, kaip Eugene 
iM< Laughlin. 26 melų.

McLaughlin prapuolė gegu
žes 26 dieną. IMcLaughlin, pa
sak policijos, buvęs vienas žiau
riausių ir nuožmiausių Chica-

P. B. Hodley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. ISth Street
Canal 3161

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'Įtino Telefonu®

C¥nYTO.I.\S

Virpini* OOSn 
Biirnn H

r

jęs kalėjime keliais atvejais. Jis 
buvęs kart kartomis kaltina
mas holdapais. Jo adresu po
licija skiria keletą galvažudys- 
čiif.

M'cLaughlino kūnas, kai jis 
rasta, buvo panertas 75 svarų 
įgeležics šmotu. Atrodo, kad jo 
priešai, pirm nudaigosiant ji. 
žiauriai kamavę.

Nudaigotasis 'buvo brolis. 
RoLert McLaugblin, yra Check- 
cr taksikebų kompanijos pre
zidentas.

Eugene McfLaughlin, sakoma, 
priklausęs Morano-Aiello gen- 
gei, kuri dabar vedanti kovą 
su Caponės bendrais. McLaugh- 
lino kišenėje rasta paveikslas 
merginos su parašu: “Gene: 
1’11 be loving you ahvays, Ma
ria”.

lai jau dešimts geiujsterių 
išvažiavo į • ramesnį “pasaulį” 
iš Chicagos paskutinių dviejų 
sa vaičių bėgiu.

Paryžius.-—Mary Le.vvis, Me
tropolitan opeVos dainininkė, 
kuri atsisakė nuoga pasirodyti 
scenoj ip sudraskė kontraktą.

$1,000,000 universitetui

Roekefclleris pažadėjo $1»- 
000,000 Chicagos universitetui 
— dviems naujiems trobesiams 
pastatyti.

Žymus daktaras
mirties

pne

Illinois 
mokyk- 

savaitė laiko atgal 
Mikroskopinė 

daktaro pirštą, 
jis neieškojo

Dr. Carl Hedblom, 
universiteto medicinos 
los galva, 
darė operaciją,
adata ilindb i 
Operacijos laiku 
adatos. Atlikęs gi operaciją, jis 
užmiršo Įlindusią adatą, 
adata užnuodijo kraują, ir 
bar pats daktaras vargiai

Hooveris atidarys biznį 
Chicagoj šiandie Chicagos sveikata

SpeeiallHtat* irydynie chruntAhų n naujų Ii 
(Hj. Jei kiti tietraldjo jumis iAgyilyti. atHiinu 
kykil pas mane Mano pilnas lAcgzaminavi- 
man atideiiKR junų tikrų ilga ir jei aA alini- 
Irusiu jus gydyti, aveikuta jums eugryi. Ei
kit pas tikrų Hpecialistų, kurie neklaus jueų 
kur ir kae jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzanunavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

yra

20 st.

Po

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Phtaniauju prie 
g4m‘dyrPo. duodu 
massage, eleetrie 
treatmenl ir miag- 
netic (įlankets ir 

Moterim ir 
rųerginom pata
rimai dovanai.

J. I.iileviuins
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJ 1S
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofisas ir Akiniu 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 6 vai. vakare.

CHIRURGĄ^ 
A ve.

Val.nndo® ii -yto Iki I po plottj. 2 Iki 4
H ik’ ** »»knro S'fMl.’lIoni nuo |O (kl 1? dje 

•n Kitnoj Vorl.b Via®
UI 9 Franlclin

Ofiso Tel. Victory 6893 
kez. Tf l Drexel 9191

D R. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku ir visų chronišku ligų 

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

Valahdds : 1--3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėtomis ir šventad. 10 -12 diena

ir Advokatai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2311 W. 23rd PI®, Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

’ Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS
AKIS

taip dalikatnas sudėjimas, jog

4442 South Westem Avenwe 
Tel. ‘ (>afayette 4146

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

Prezidentas HooveV (būda
mas Washingtone) paspaus 
clekt.rini guziką, plektro pa
sieks Cbicagą, čia naujame 
Board oi’ Trade trobesy pasi
girs skambutis, ir naujas tro- 
besis pradės oficialiai bizni. 
I robesis pastatyti kainavo $22,- 
000,000.

Saugokitės mechaniško šaldy
mo gazti!

Išteisino Deneeno
\ bUotoją

dar

Jolin Pampinella, senatoriaus 
Deneeno darbuotojas 42 vanto
je, kaltinta tuo; kad jis užmu
šęs Williamą H. Slaugbtor, ne
grą politikierių praėjusi kovo 
mėnesį, primary balsavimų va
kare. Pampinella kaltinta gal- 
važudyste. Prisaikintų jų teis
mas (džiurė) išnešė nuospren
dį, kad Pampinella nekaltas

'leki įspėjimą duodh chica- 
giečiams Dr. Arnold Kcgel, svei
katos komisionierius.

‘Nikai cius užsinuodijimų — 
ir kai kurie jų užsibaigė, mir
timi pasiekė milžiniš'ką su
ma 1071 iki balandžio 1 die
nos”, praneša sveikatos depar
tamento galva.

“Kai kurios iš tragedijų, iš
likusių chicagiečius šeimynas, 
buvo panašios tai, kuri atlan
kė namus G'iuseppe Magliano

iMagliano susirgo užsinliodiji- 
mu. P-nia Magliano, Giuscppe 
žmona, taipjau susirgo. Ir pas 
ją pasirodė tokie pat simpto
mai, kaip pas jos vyrą. Thclma 
Christensen ir Knut Cbristen-

esąs.

20,000 atlanko planeta
riumą kas savaitė

Apskaičiuojama, kad kas 
vaite Chicagos 'planetariumą 
lanko apie 20,000 asmenų. Pla
netariumas yra atidarytas jau 
k < tarias savaites.

sa-

Lietsargis kaip dur 
tuvas i

West Madison gatve, arti 
Halsted, ėjo vyras pcnktadic- 
juo pavakarį. Jis nešėsi liet
sargį. Priešais jį pasirodė ki- 
I s — girtas, (tirtasis pasviro 
smalkiai nešančio lietsargį pu
sėn. Turėjęs lietsargį žmogus 
p Į kišo jį, ir girtasis atsirėmė 
į lietsargį. Girtasis, pasiliuosa- 
\ęs nuo lietsargio smaigo, siu 
smuko prie namo durų, o liet
sargio savininkas nuėjo savais 
kuliais, tur būt, nė* nežinoda
mas ką jo lietsargio smaigas

EN GRIKISKAZIMIERAS

Persiskyrė su 
birželio 7 dienų, 
po piet, 1930 m., sulaukus 38 
metu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Juodaičių parap., Mi
siūnu kaime, Amerikoj išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime du broliu — Joną ir 
Franciškų, brolienę Onų En- 
drikiene ir gimines, o Lietuvoj 
tris seseris — Onų, Antaniną 
ir Marijonų ir broli Juozapų. 
Kūnas pašarvotas randasi 7052 
S. -Winehester Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 11 diena, 8 vai. ryte iš 
narnu j Užgimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapinčš.

Visi A. A. Kazimiero Endri
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimą.

NuliG(|e liekame,
Broliai, Broliene ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tol. Yards 1741

šiuo pasauliu
2:55 vaalndų

yra 
maža dalis žmonių supranta apiA jo 
veikimą. Didelė 
dinta pigiais ir 
akiniais. Bukite 
tais, kurie siūlo 
vimų. nuse kainos, 
siulb akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OI'TOMETRIST 

Phone Boulevard 64.87
1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kcnvvood 1752

daugybė akių sugu
li rastai pritaikintais 
daug atsargesni su 
už dyka ogzamina- 

arba pedlioriai

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 piot
Phone Lafayette 0098

K. GUGiS K 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piot» 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvien* 

vakara, išskyrus ketvergę. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Režidence Phone Hemlock

Phone FrankHn 2460 <
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
Avė.
vakaro.
7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VAS1L1AUSK
ADVOKATAI

DR. C.. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

DENTISTAS
30 East 111-f h Street

Phone Pullman 0856 
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos 

___________ *___________________

Room 1701
Tel. Randolph 0331 <

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak

FRANCIšKUS G. 
RIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 6 dienų, 12:30 valandų 
po piot, 1930 m., sulaukęs "37 
metų amžiaus, gimęs šakių 
(buv. Naumiesčio) apskr., Pa
nemunės parap., Piešėjų’ kai
me. Amerikoj išgyveno 17 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me brolį Gust, gimines ir 
draugus, o Lietuvoj dvi seseris 
— Teofilija ir .Elzbieta. Kū
nas pašarvotas randasi 103G E. 
93 St., Burnside.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 10 diena, 2 vai. po piet 
iš namu bus nulydėtas i Tau
tiškus kapines.

Visi A. A.
Rimkaus gimines, 
pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsiveikinima.

Nubudę liekame,
Brolis, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Lietuviai Gydytojai

Office Boulevard 7042 .
L C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DANTISTAS

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subutos vak 
Vasalle — Pan.. Ser. ir l’etnyčioa »

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tol. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

4643 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

dftlCAGO. ILL

Franciškaus G. 
draugai ir 

esat nuoširdžiai

1646 W. 46th St

1327 S®. 4ttk Ct

Telefoną*
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

A. L. Davidonis, M. D.
1910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įviirta Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Annitage 2822
011. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutarti

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

Room 928
Te!. Frankbn 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

52 Ė. 107lii St.
Kampas Michigan A v*.

Tel. Pūllman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavima* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

JONAS ROMANSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dienų, 12:45 valandų 
ryte, 1930 m. gimęs Suvalkų 
red., Marijampolės apskr. A- 
merikoi išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Magdaleną, po tėvais 
Paulikaitė ir eiminėg, o Lietu
voj brolį ir seserį. Kanas pa
šarvotas randasi 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 10 dienų, B vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios' į šv. Kry
žiaus parapijos b^nyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus imlgdėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi Ą. A. .Jono Romanski 
gimines, draugai ik pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sute’ikti 
jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinohiaš per 25 
melus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ruy ir kitokius 
elektros prį/čtaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St.

Valandos: nuo j.0—12 pietų, ir 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakare 

Tel. Ganai 3110 
Rezidęhcijoš telefonai

South Shore 2238 hr Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Gana! 2552
Valandos 9 >yto iki 8 vakaro
Sėtinio j ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

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

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
aki n iii

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tų Valandų. Rodm 8, 

Phone Canal 0528

Rez. s6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

z.

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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

DR® 11 KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. G3rd St., Suite 3.
Prbspėėt 10$8

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

Nedėlioj nagai outartl

Phone Bonlvvard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dien*

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenae

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 8202

Rezidencijos Tel Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

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

8 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Vėtnvčiomia 1 iki 6 v v

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

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

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

JOHN 1!. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

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

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

v7’wTrūtkauskas
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tol. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Ar 

Tel. Prospect 3525

Tol. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS 
721 First National Bank Building 

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

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

JOSEPH J. GRIS 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 28(X) 

Res. 6515 So. Rockwc!l SL 
TeL Reoublic 0728
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Tarp Chicagos | 
Lietuvių

■Jonus iš kapitalistų. O da- 
r pr e to rcn iasi paty;. Kur

spcka pastik jo, k a v-
1 . grūmodavo kapitalisiams?

Rožių Žemė
mažaiPullm-ino dirbtuvėse 

šiuo laiku dirbama — mažiau, 
negu žiemą. Išleidžia tik po vie
na karą j dieną. Kol buvo žie
ma, tai darbininkai mane, kai 
ateis vasara ir paidauigės dar
bo. Rot manymas neišsipildė. 
Jau turime ir vasarą, liet dar
bo nemaž nepadaugėjo, šiuo 
laiku bedarbių yra daugiau, ne
gu buvo žiemą. 

♦ ♦ ♦
Nieko negelbėjo nė tavorš

čių demonstracijos. Jau <lvie- 
:os tekios demonstracijos buvo 
’r iš jų tavorščiai pusėtinai pa
sipelnė. Ik; to, pusėtinai save 
išsigarsino, bet naudos <larbi- 
nink ms iš tų “demonstracijų” 
nebuvo jokios.

'’irdčti kalbant tavorščius, 
’ ad i:e dnr rengiasi demon
stracijai. Tai bus trečia demon
stracija, ir jie susidėsią su ka
pitalistais. Sako, jeigu businti 
demonstracija negelbės, tai teks 
kvitinti ir partiją. Rusimai de
monstracijai darbuojasi ypač 
šiumeikeris. Jis , taiso čevery- 
kus Keliavimui į Washingtoną,

Iš tavorščių kalbų ir rengi
mosi demonstracijai matyt, kad 
jie yra: didesni reformistai, ne
gu menševikai. Kaip čia seniai 
jie buvo priešingi maldavimui

etą, matydavau, ka i į 
n'nuo skaitytojus, s k 

!kad kapitalizmas s ov’s 
ant vištos kojos; lik reikia jį

! nuversti.
Bet jau kelinti metai kaip 

verčia, o nuversti nekaip ne- 
ali. Belaukiant, darbininkams 
rseis nevienam ir kojus pa--

• ratyti.
Tcs tavorščių pasakos ir raš

tai nusibodo darl.ininkams ir 
"e pradėjo nuo jų šalintis. Kad 
įelik'ti vieniems, tavorščiai su- 

g lvojo kitokį skymą savo se- 
ėjams mulkinti. Išsirinko vy-

usį mu’kintoją Pusžemaitį, į 
kuris dieną iš dienos pasakoja 
v-rniesiems, kad jie. apgalėję 
’ • užkariavę priešu^>kad jau
• cvintys prie grabės, tik rei- 
k ą šokti per grabę, — ir bus 
laimėta jų kova!

Tik ar nebus" ir ši pasftkai- 
tokia pat, kokią jie skelbė 

kelis metus apie nuverti- 
° k'TMtal’zmo? Nieko nesaky- 
au. kad jie pasakoja tokias 

pasakaites. Bet turiu pasiprie- 
b’nti jiems už nuolatinį darbi
ninkų išnaudojimą aukomis. 
Retai susirinkimą jie praleis 
nerinkę aukų. Ir vis giriasi, kad 
jiems sekasi. Jeigu jau sekasi, 
tai kam nuolat aukas renka? 
Galėtų* pabūti keletą savaičių 
ir

■

anri Atlantic Photo)

Kunigaikštis Alfonso, Ispani
jos karaliaus giminaitis, kuris 
yra' “Graf Zeppelin” dirižablio 
pasažierius.

nerinkę. Town of Lake

NAUJIENOSE
Del holdaperiu mirė lietuvis 

biznierius

MADOS MADOS MADOS

2641

'.3

Jonas Romanskis, apie 50 
metų amžiaus lietuvis, xturėjo 
šuorelį adresu 1117 West 17 
street.

Subatos vakare jis; kartu su 
draugu, parvažiavo namo ir j- 
’^žiavo į jelą, idant padėti au- 
’o’^o’ ilj garaže, kuris buvo prie 
jėlos.

Jiems pastojo kelią trys ar 
keturi vyrai, kurie paliepė: “Iš
kerite rankas!”

Romanslcs, iššokės iš auto- 
mrb’Ko,' bego i rrrjčią. Įbėgęs 
vidun, jis suklupo ir mirė.

Nuliudusi paHko Romanskio 
žmona. Kūnas pašarvotas pp. 
Eudeikių koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage avenue.

Koronerio tyrinėjimas bus 
š’andie, pirmadienį, birželio 9 
dieną, 10 valandą ryte.

Report.

Brighton Park
Paklausęs žmonos sumanymo

Chicago 
turėjęs ginčą su sa-

Joseph Štokas, 36 metų, gy
venąs adresu 3936 So. Tallman 
•3ve., kaip praneša 
Tribūne 
vo žmona deliai to, kad jis bu
vęs išsigėręs.

Ginče žmona buk tarusi jam: 
“Jeigu aš bučiau taip pakvai
šusi dėl to štofo, kaip tu, tai 
aš pasikarčiau”.

Neužilgo po to p-nia Štokas 
užtikusi savo vyrą pasikabinu
sį ant virvės pririštos prie por- 
čių. Ji nupjovusi virvę ir iš
gelbėjusi vyrą. Policija atgai
vinusi Stoką ir areštavusi jį.

Ar teisinga ši žinia, neteko 
patikrinti. Ją betgi reikėtų pri
imti su abejojimu, nes laikraš
čių reporteriai kai kada, kaip 
sakoma, “padailina” žinias.

Išvažiuoja Lietuvon

Wal)ter Kavaliawski, 
Barbora Rumšus, 
St nislovas Warapnicki, 
Petronėlė Vaitkevich, 

Ifred Vaitkevich.
••» ' Chicagos la ką š’and

i traukinį L a Šalie

North Side

e,

slo-

Dr. A. Gussen jau nėra

ku- 
ofi- 
jau

Dantų gydytojas Gussen, 
ris apie metus laiko turėjo 
a 1579 iMihvaukee avė., 

i pleido North Side ir pilnai 
' ersikėlč j Cicero, kur pirma 

k tris dienas praktikuodavo. 
Fen pacientų jis turi apsčiai, 
kur kas daugiau, negu' North 
9 dčij turėjo. Vadinasi, musu 
olionija neteko dar vieno lie- 
uvio profesionalo.

Kokie du motai atgal čia bu
vo atsidaręs ofisą North Sidėj 
gimęs ir augęs ' jaunas dak- 
°ras Narijauskas. Į kelis mė- 
' sius jis patyrė, kad šios ko- 
'oni.jois lietuviai yra prasta pa- 

m savo tautos profesionalu 
r išsikėlė į South Stdę. Penia 

Dr. Dundulis išbandė musų ko- 
’oniją ir pavasaryj išsikūlė j 

Brighton Parką. Yra čia prak
tikavęs Dr. Karalius tūlų laiką 
t vienas^ kitas lietuvis profe
sionalas, bet nė vienas ilgiau 
nepasiliko. Dantų gytjytojas S. 
Tamošaitis yra visai naujas 
musų -kolionijoj. Tai nuoširdus 
r inteligentiškas žmogus. Pra

džioj ir jis skundėsi ir jau ke- 
t’no kitur keltis, vienok daly
bai kiek pagerėjo ir mažu jam 
pavyks įsigyventi. Ilgiausiai čii 
'šsilaikė Dr. Montvidas, kuris 
inu virš 10 metų čia turi of: 

bet jis turėjo ofisą ir vidur 
n’estyj. Jo praktika netoli iš 
mtinai tarp amerikonų ir, k 

"dėti, jis jau ieško vietos v 
Jurmicstyj ir kaip tik* sus:rac 
ketina apleisti North Sidę.

Advokatai Grigalius ir Vičr 
rgi negali pasididžiuoti lietu 
ui klijentų skaitliumi.

"iro.to, kr d musų kolionijo 
'uv:u p .sididžiavimas yra ga

ri tuščias, jeigu joje inteligcn- 
ja negali kiek ilgiau apsigy

venti. — Prosytojas.

judges of tlie contest:
T'lierc is no length of party 

nembership rcąuircment, no 
įge, scx, race, or terrltor.al 

1 mitation.
No onc who is working on 
sakry for the Socialist na ty 

: auxiliary organizat.ons 
sligible for a prize.

Members \vishing to enter 
the contest mušt notify the 
national office, fili out and 
rėturn the entrancc blank. Pro- 
ress reports mušt be sent in 

jvery weck to the national 
office.

Secretaries of locals in wbich 
onte&tant holds membersirip 
nust sign the entrance blank 
uid send in regular monthly 
eports showing the numiber of 

persons attending every party 
meeting duriu g the period of 
he contest.

'Secretaries mušt also certify 
•eports of speeches made and 
rnount of literature distrib- 

The contestant tinus t

reports .reaching

as-
for 
the

iited.
•ūme the responsibility 
hese
?tional office.
Subscriptions to papers mušt 

>e sent in to the national office 
for credit.

TheEnglishColumnĮ

Jimmie Higgins
Contest

competition to discover 
is the best worker for

“Jimmle

Į CLASSIFIED APS. Į
Educational

.Mokyklos

t .iiKiNAME ANGLU k'LBOb 
čiinatikos, sintaksės, aritmetikos.

Knvgvedystės. stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks
iančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir Jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

j. F. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. 11JL

Baby Chicks
Vištukai

ir

Financial
r i na nB»i-Paskolos_________

imam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

jųa atmokėto mažomii mėnesinė
ms m o kęst imis.

Mes raipjau perkame morgi&ua ii 
Keal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava. 
-----O-------

2641 — Kaip ir sporto suknelė. Tinka bile progai išeiti. Galima 
siūdinti iš lengvesnės arba sakesnės materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

3308 — Svečiuosna eiti lengva suknelė. Tinka iš batisto arba leng- 
vaus šilko. Gražiau išrodys, jeigu bus pasiūta iš vienos spalvos materi
jos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3290 — Jaunai mergaitei šaunus siutukas. Sijonėlis ir švarkas reikia 
siūti iš sunkesnės materijos, o bliuzką iš lengvesnės. Sukirptos mieros 
8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm. 8 metų mergaitei reikia 3 yar- 
dus 39 colių materijos dėl švarko ir sijonėlio ir 1% yardo dėl bliuzkos.

Norint gauti viena ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mlerą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siusti man pavyzdį No ..................
Mieros ...... ......... per krutinę

Antanas Kalnikas išvažiuoja 
Lietuvon laivu “Paris”, birže
lio 10 d., 11:20 vai. vakare iš 
LaSalle stoties. Buvau “Naujie
nų” skaitytojas ir laisvas, ir 
Lietuvoj taipgi noriu būti lais
vu. Pažįstami draugai galite 
mane aplankyti.

ANTANAS KALNIKAS 
3220 Atšburn Avė.

Išvažiuoja į Lietuvą

Naujienų: Pattern Dept., 1739
So. Halsted St., Chicago, UI.

Vardas ir pavardė)

Per ‘^Naujienų” laivakorčių 
skyrių išvažiuoja buirys lietuvių 
j Lietuvą United States laivu 
Leviathan. Sės laivan birželio 
litą dieną, litą vai. ryto.

Važiuoja šie asmenys: 
Povilas Chamris,

who
Socialism, the best
Higigihs”, in the United States, 
will Ibe held by the Socialist 
Party of America Irom July 
1 to Decemiber 31, 1930.

The purpose of the contest 
is not only to REWARD PAST 
ACTIVlTY būt to EDUCATE 
FOR FUTURE ACiHlEVE- 
MENT.

First prize: A TRIP TO THE 
1931 INTERNATIONAL SO- 
CIAiLIST CONGRESS, VIEN- 
NA, AUSTRIA — July 1931. 
Traveling 
paid.

Second
EITHER : 
consin or 
with the Socialist city officials.

Third prize:
4th, 5th, ctc. etc.,
Awards will be made on the 

following basis; most import- 
ance being given to the items 
nearest the top

1. Number of 
obtained.

2. Number of 
steadily attending local meet- 
:ngs.

3. Number of subscribers ob- 
tained to Socialist papers par- 
ticiipatinig in the contest. (List 
them).

4. Number of speeches madfe 
for the party.

5. Amount of 
tributed: house 
union meetings, 
therings.

The National Executive Com- 
mittee and the following mem- 
bers of the party will act as

and living expenscs

prize: A WEEK IN 
MIL|WAUKEE, Wis- 
• READING, Penu.,

of the lįst.
new members

new members

literature dis- 
to house, at 

and other ga-

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN
TO J Al. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už 
kai 
kų.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St.. 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockvvel) 2000

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

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

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

PAINTNG CO.
Malevojam. Popieruojam ir

Dekoruojant
3147 S. Halsted St.

ictory 7261. lies Hemlock 1292
------ O-------

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Help Wanted-~Femal*
Dsrhininkio Reiki*

REIKIA moterų indų plovėjų. At
sišaukite tuojaus. 4169 So. Halsted 
Street.

Furniture & Fixtures
Ra k a n d ai - į t ai sai

RAKANDU BROKERIAIKiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iii dirbtuves už sutaupimq mažiausia

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

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

Eisensteino “Senas ir Naujas” bus 
rodomi Orchestra Hali

Kad tinkamai paminėti atvykimą 
j Chicago garsaus Rusijos krutamų- 
jų paveikslų direktoriaus Sergei Ei- 
senstein, International Cinema, kuri 
užsiima rodymu geresniųjų užsienio 
krutamųjų paveikslų, specialiai ro
dys naują Ęisensteino veikalą “Se
nas ir Naujas”, kuris dar niekad 
Chicagoje nebuvo rodytas, nors jis 
susilaukė didelio pasisekimo New

. orue ir užsieny.
šis paveikslas bus rodomas tik dvi 

ienas — trečiadieny, birželio 11 d., 
3:15 v. v. ir šeštadieny, birželio 1< 
d., 2:15 v. po piet ir 8:15 vai. vak., 
Orchestra Hali.

Veikalas vaizduoja valstiečių gy
venimą ir yra vadinamas “Pasaka 
Rusijos žemės”. Kaip kituose Ei- 
lensieino paveiksluose, taip ir šiame 
nėra jokių žvaigždžių. Tik vieno 
veikiančiojo asmens, valstietės Mar- 
‘a Lapkip, vardas yra paskelbtas. 
Šiaip gi vaidina visa Rusijos bevar
dė valstietija.

jievard 652C Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Hffcraustom rakandus, pianus ir vi 
okius biznius, taipgi iš miesto 
mestą. Teisingas patarnavimo*

1706 W. 47th St
CHICAGO

U 7 
Stogu Darbas'‘.-'L MEKS Stogu Darbas Grei- 

.u 'aksome stogus visokios rųšies 
•<ile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausi darba miestą 

------- O-

Dykai ap» 
Mes atliekame ge 

Kedzie K463

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

PRANEŠIMAI
Kas turite išnuomavimui kambarių?

Birželio 16 iki 21 įvyksta SLA. 
Seųnas. Suvažiuos daug delegatų iš 
įvairių vietų, kurie pageidauja ap
sistoti pas privačius žmones. Todėl 
kas turite kambarių išnuomavimui, 
prašomi pranešti tuojaus seimo 
rengimo komisijai 3236 S. Halsted 
St., tel. Calumet 3277.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, birželio 10 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 North 
Leovitt St., 7:30 vai., taipgi šiame 
apsirinkime Draugijos Dr. Biežis lai
kys paskaitą apie sveikatą, tad ma
lonėkite susirinkti laiku.

X. Saikus, raštin.
1521 N. Irving Avė.

Ęridgeport. Chicagos Lietuvių 
Auditorijos Bendrovės direktorių ir 
draugijų atstovų susirinkimas įvyks 
birželio 9 d., 8 vai. vakare, pirmadie
ny, Auditorijos svetainėj. Malonėkit 
visi laiku susirinkti, ne* yra svar
bių reikalų aptarti, nes piknikas ar
tinas, įvyks birželio 29 , nedaug lai
ko. Kviečia Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks antradieny, birželio 10 
d., 1930, 7 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Nariai būtinai turite pribūti laiku, 
nes turime daug nutarimų, kuriuos 
turim nutarti. Nepamirškite užsi
mokėti užvilktus mokesnius ir atsi
veskite nors kelis draugus prisirašy
ti į kliubą, nes padarysite gerą sa
vo draugams ir Kliubui.

S. Tverionas.

CLASSIFIED ADS?I 
-

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite Mokvkla dienomis ir vaka
rais Atsilankykit arba reikalaukit 
< nlikariįos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2Q40-42 Washington Blvd.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

LYON HEALY PIANAS—mažas, 
$35; taipgi senas Klotz vokiškas 
smuikas, geras tonas. $18. Stora- 
džius. 3022 W. Madison St., Foley.

Automobiles
PRANEŠIMAS

• •nemobilių pirkėjams u 
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

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.

Furnished Rooms
IEŠKAU kambarių kad leistų gy

venti už prižiūrėjimą namo ir boile
rio už rendą. Naujienų Skyrius, Box 
74, 3210 S. Halsted St.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow 
koše, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbų galima padaryti su 
imokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuose

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

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

Financial
Finansai-Paskoloe

viš-

$5

Paskolos suteikiama į vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*6 nuošimčio ir lengvais 
kėlimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.

S. OSGOOD
West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

2231

išmo-
24

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

$300

Fąrms For sale
Ūkiai Pardavimui ____

PARDAVIMUI labai pigiai didelė 
vištų farma. M r. Frude suteiks vi
sas žinias. Rašykite Mr. Frude, 
Breedsville, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PIRM JUS PIRKSITE 
vasarinį namelį ar lotą, būtinai pa
matykite ką mes darome dėl savo 
kostumerių prie geriausio žuvavi- 
mui ežero Illinois valstijoj. Me
džiais apaugės, daili vįeta, geros 
maudynės, krikščionims, 50 mylių. 
Rašykite dėl kelių žemlapio ir pla
tesnių žinių: Naujienos, Bo 1202, 
1739 S. Hąlsted St., Chicago.

... , o—.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas natamavima?
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
šėmus gatve. Turi būti parduota 

tuojaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

Medinis namas, lotas 81x125. 
$8,000.

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

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalow, 
carštu 
o tas.

803

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

Ridge Avė., Willmette, 111. 
Tel. Willmette 364

3 APARTMENTŲ po 6 kamba
rius, 6 klozetai, 2 metų senumo, 
hrgenas. 3 karų mūrinis garažas. 

7806 S. Marshfield Av. Tel. Triangle 
6192,


