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Jack Sharkey Pralaimėjo
Bokso imtynes dėl pasau

lio čempijonato musų Jack 
Sharkey pralaimėjo.

Vakar vakarą radio pra
nešė, kad vokiečių boksi
ninkas, Max Schmelingas,

Šiaurės Kinu vadas V 
siuląsis pasiduoti 
tautinei valdžiai

Bet nori gaut $3,000,000 atly
ginimo; gen. čiang Kaišek 
pašildymą atmetęs

12.
sa-— ’lh'anešimai iš Hankovo 

ko, kad maršalas Feng Juhsia- 
nas, vadinamas “krikščionių 
generolu”, per savo atstovą ]>a- 
sisiulęs tautinės Kinų valdžios 
prezidentui gen. čiang Kaiše- 
kui pasiduoti ir dagi padėti 
patrempti Šausi generolų suki
limą, bet tam tikromis sąlygo
mis. Fengas, būtent, reikalau
jąs, kad tautinė, valdžia sumo
kėtų 3 milijonus dolerių kuo- 
minčunų arba liaudies armijai, 
kurios jis yra vadas, reorga
nizuoti. Fengas proponuojąs 
paskirstyti armiją į penkioli
ka divizijų, kurios pasiliktų 
kaip įgulos čihli, šansi ir Ho- 
nano provincijose/

Gen. čiang Kaišek, sako, pa
siūlymą atmetęs, reikalauda
mas, kad Fengas pirma pultų 
šansiečius ir tuo budu parodytų 
savo pasiūlymą nuoširdumą.

Prusai užgynė savo 
fašistams paraduot 
rudais marškiniais
BERLYNAS, birž. 12. — Ne

seniai Bavarija užgynė visokias 
uniformuotas politines organi- 
zacijas ir viešus jų susirinki
mus bei paradus. Dabar ir Prū
sų vyriausybė išleido įsakymą, 
kuriuo užginama vokiečių fa
šistams, pasivadinusiems vokie
čių nacionalsocialistų partija, 
rodytis viešai savo “rudais 
marškiniais” — Italijos Musso- 
linio įuodmarškinių sekėjų pa
vyzdžiu.

Vokiečių “rudmarškinių” fa
šistų vadas yra čekų vokietis 
Adolfas Hitleris, kuris kitą
kart, būtent 1923 metų gale, 
pasižymėjo savo karčiamine re
voliucija Miunchene, už kurią 
jis buvo pasmerktas.

penktame raunde laimėjo 
“at a foul”.

Imtynės įvyko New Yor- 
ko Yankee stadione.

Pranešimas sako, kad 
Sharkey labai blogai jautę
sis.

Sako kapitoną nepri
ėmus pagalbos laivų 

katastrofoje
Pakraščių sargybos laivelio va

das kaltina Fairfax kapito
ną dėl 46 žmonių žuvimo

BOSTON, Mass., birž. 12.— 
Federalinė vyriausybė pradėjo 
energingą garlaivio Fairfax ir 
aliejaus gabenamo laivo Pin- 
this katastrofos tyrinėjimą. To
je katastrofoj, kaip dabar nu
statyta, žuvo viso 46 žmones, 
būtent: visi 19 paskandinto Pin- 
tliis įgulos žmonės ir garlai
vio Fainfax 13 pasažierių ir 14 
įgulos žmonių.

Del tokio didelio katastro
fos aukų skaičiaus yra kalti
namas garlaivio Fairfax kapi
tonas Archibald Brooks, kuris, 
sako, atsisakęs priimti pakraš
čių sargybos laivelio Tampa pa
galbą. To laivelio vadas S. V. 
Parker savo pranešime pakraš
čių sargybos vadybai sako, kad 
antradienio naktį, tuojau po 
laivų susidūrimo, jis perėmęs 
bevielį komunikatą tarp gar
laivių Fairfax ir Gloucestefr. 
Savo komunikate Fairfax kapi
tonas kalbėjęs apie reikalą per
kelti pasažierius.

Supratęs, k?d turėjus atsi
tikti nelaimė, pakraščių sargy
bos laivelio Tampa vadas Par- 
ker tuojau per radio klausęs 
Fairfax kapitoną, kad esą “vis
kas O. K. (gerai)”.

Laivelis Tampa butų galėjęs 
pasiekti nelaimės vietą daug 
greičiau, nekaip garlaivis Glou- 
cester, ir suteikti pagalbą.

7 emigrantai žuvo 
emigrantų namui 

sugriuvus
BERLYNAS, ibirž. 12. — Iš 

Romos pranešti, kad Genujoj 
nakties metu įgriuvo emigran
tų namų lubos. Septyni emi
grantai buvo užmušti, o pen
kiolika kitų sužaloti. Visi tie 
emigrantai, daugumoj žydai, 
laukė eilės iškeliauti j Ame
riką.
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“NAUJIENŲ” ŠEIMINIS NUMERIS
SLA. Seimo atidarymo dieną, birželio 16-t^, 

išeis padidintas ir paveikslais papuoštas spe- 
cialis “Naujienų” numeris, pašvęstas Seimui ir 
Susivienijimui.

“Naujienų” agentai ir išnešiotojai yra pra
šomi iš anksto pranešti ofisui, kiek to numerio 
kopijų jiems reikės.

Be to, SLA. Seime “Naujienos” turės štabą 
gabių korespondentų, kurie diena iš dienos 
smulkiai aprašinės Seimo eigą ir darbus. To
dėl visi, kuriems rupi gauti pilnas žinias apie 
Seimą, yra kviečiami, jei dar jie negauna dien
raščio, tuo jaus jį užsisakyti.

“NAUJIENOS”
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[Atlantic and Pacific Photo] •

Chicago. — Alfred Lingle, “Tribūne” laikraščio reporteris, 
kuri nužudė gengsteriai. Kas' nurodys reporterio žudytoją, tas 
gaus $55,000.
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Amerikos Darbo Fe
deracija prieš ko

munistus 
t '

WASHINGTONAS, birž. 12.
- Atstovų buto komisijoj ko
munistų darbuotei Jungtinėse 

Valstybėse tyrinėti, William 
Gireen, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas pasakė, kad 
Jungtinėse Valstybėse veikia 
šios komunistų organizacijos: 
Amerikos Komunistų partija; 
Trade Union Unity League; 
Pioneer Youth įMovement ir 
American Negro Labor Con- 
gress. ‘Visos jos esą iš Mask
vos diriguojamos ir visų jų 
siekimas esąs esamai Jungti
nių Valstybių valdžiai nugriau
ti.

Green pareiškė, kad Ameri
kos Daibo Federacija esanti 
griežtai priešinga komunizmui 
’r komunistų filosofijai, vedan
ti ir vesianti kovą su komu
nistais.

Aviacijos nelaimės
Du lakūnai užsimušė aeropla

nui nukritus

FOND DU LAC, Wis., birž. 
12. — Harry Baldvvin, 27, ir 
Edwin Blruso, 25, užsimušė jų 
aeroplanui ^nukritus į liekną 
tarp Princetono ir Berlino, ne
toli nuo Green Lake ežero.

Aeroplanas sulindo kelias pė
das į dumblą ir reikėjo kasti 
laukan, kad butų galima išim
ti iš jo žuvusių lakūnų kil
nus.

Vienas užsimušė, 2 sužeisti
BILL1NGS, Mont., birž. 12. 

Aeroplanui susikalus, A. Mina- 
myer, 36, vietos aliejaus pirk
lys, užsimušė, o pilotas maj. 
J. 'C. Cone ir dar vienas pa
sažierius, O. E. Lee, pavojin
gai užsigavo. Nelaimė atsitiko 
aeroplanui bandant pakilti i 
orą.

ATĖNAI, Graikija, birž. 12. 
— Užsidegęs ore, į Mitileno 
ilanką nukrito pasažierinis ae
roplanas, kuriuo skrido šeši 
nmer i kiečiai, jų tarpe keturi ku
nigai. Visi jie buvo išgelbėti.

Rumanijos Karolis 
sakosi laikysiąsis 

konstitucijos
BUGHARTSTAS, Rumanija, 

Irrž. 12. — Pasikalbėjime su 
^hieagos Tribūne korespon- 
korespondentu Wm. Shireriu, 
pastarojo paklaustas, ar jis lai
kysiąsis krašto konstitucijos ir 
veiks tik per parlamentą, nau- 
iasis Rumanijos karalius Ka
rolis II atsake:

“žinoma. Suverenas turi 
dirbti pagal konstituciją, ir vi
sokios kalbos apie įsteigimą 
diktatūros, paremtos armija, 
yra neteisingos.”

“O ikaip su žydų persekioji
mais Rumunijoj?” klausė ko
respondentas.

“Kas pažįsta rumanus, žino, 
kad jie yra tolerantingiausi 
žmonės Balkanuose. Todėl apie 
žydų persekiojimą negali būt 
nė kalbos.”

[Bet žydų spauda nuolatos 
praneša apie antisemitines riau
šes Rumunijoje.]

Žydų protesto demons
tracijos Varšuvoje

VARŠUVA, birž. 12. — Var
šuvos gatvėse vakar žydai lai
kė dideles demonstracijas, pro
testuodami dėl britų valdžios 
sustabdymo žydų imigracijos i 
Palestina.

Britų konsulatas buvo lenkų 
policijos sergimas nuo demon
strantų.

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

Debesį uotą; gali būt lietaus; 
vėsiau į pavakarį; stiprus pie
tų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 590 ir 80° F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25. Mėnuo teka 10:49 
vakaro.

Bedarbių armijos didė
jimas Vokietijoje

BERLYNAS, birž. 12. — Ofi
cialiais skaitmenimis gegužės 
mėnesio gale Vokietijoje buvo 
2,637,000 bedarbių, lai yra 1,- 
290,000 jaugiau, nekaip buvo 
tuo pačiu laiku pernai.
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Chicagos spauda pa
skelbė kova bandi- . *
tizmui ir korupcijai

Pastarųjų laikų galvažudy- 
bės ir gengstorių smurto žy
giai Chicagoj, ypačiai nužudy
mas Tribūne reporterio Lingle, 
sukėlė ant kojų visus vietos 
didžiulius dienraščius. Kaiip vie
nu balsu reikalaudami, kad 
miesto vyriausybė darytų be
gėdiškai padėčiai galą, vakar 
tie laikraščiai paskelbė šitokią

REZOLIUCIJĄ
Nepcikenčiami praeitų metų 

smurto darbai prieš pilietini pa
dorumą ir visuomenės saugu
mą Chicagoj pasiekė savo dra
matines viršūnės pasaliu laik
raščio reporterio, Alfredo J. 
Lingle, nužudymu.

žemiau pasirašiusieji Chica- 
gos dienraščiai tą galvažudybę 
supranta kaip ypačiai reikšmin
gą metimą pirštinės milijo
nams padorių piliečių, kurie 
kentė tuos nedorus keleto šim
tų kriminalinių valiukų, papra
stai gengsteriais vadinamų ir 
jokių įstatymų nei tvarkos ne
pripažįstančių, darbus.

Imdami dėmėsiu priežastis ir 
radarinius — visą šimtą bjau
riu galvažudybių per mažiau 
kaip metus laiko — mes lai
duojame savo organizacijas ir 
savo resursus išvalyti banditų, 
policijos, valdininkijos ir visas 
kitas nedorybes, kur tik jos 
rasireiškia, idant korupcijai ir 
plaukiančiam iš jos banditiz- 
mui butų padarytas galas, o 
Chicagos piliečiams butų at- 
steigtas pilietinių padorumas ir 
gyvasties bei turto saugumas.

Chicago Daily Ulustrated
Times.

Chicago Daily New».
Chicago Evenimg Ameri

can.
Chicago Evoning Post.
Chicago Herald and Ex- 

aminer.
Chicago Journal of Com- 

merce.
Chicago Tribūne.

Policijos galva suimtas 
dėl prohibicijos

LEAVENWIORT1H, Kas., birž. 
12. — čia tapo suimtas vietos 
policijos viršininkas Henry 
Knipe. Jis kaltinamas dėl kon
spiracijos su butlegeriais.

Francuzų lakūnas Cos- 
te gavo medali

PARYŽIUS, birž. 12. — Gar
siam francuzų aviatoriai Dieu- 
donne Čoste tapo suteiktas 
Aeronautikos Sąjungos medalis 
už jo pasižymėjimus aviacijoje.

BARROW-IN-FURNESS, An
glija, birž. 12. — Per trisde
šimt keturias valandas čia va
kar vienas po kito buvo nulei
sti į vandenį trys nauji Ang
lijos submarinai — Regulus, 
Regent ir Rover.

GHEŪBOYIGAN, Mieli., birž. 
12. —■ čia tapo uždarytas First 
National bankas, kurio taupo
majame skyriui pasireiškė $308,- 
000 nepritekliaus. To skyriaus 
vedėjas Clyde Milliken nusi
šovė.

________________________________________ No. 139

Lietuvos Naujienos
Incidentai ties admini

stracijos linija
—-------- —Z—

KALNAS. — Trakų baro ad
ministracijos linijos sargybi
niai buvo liudininkai vieno ga
na smarkaus lenkų šaudymo iš 
kulkosvydžių ir šautuvų, šau
dyta Tataviškių dvare, apie 600 
metrų nuo administracijos lini
jos. Paleista apie 200 šūvių, 
šaudymo metu prie adminis
tracijos linijos stovėjo du bū
reliai lenkų kareivių. Dažnai 
girdimi šūviai ir kitose vieto
se. šaudymas pasikartoja be
veik visu paliniju. Vienoj šau
dymo vietoj buvo iškilęs net 
tčmijimo balionas.

Suimtą policininką Žilinkevi- 
čių lenkai dar nepaleido. Jis 
nugabentas į lenkų pasienio 
korpuso 20 batalijom) štabą. 
Per pasikalbėjimą su musų sar
gyba lenkų bataliono vadas pa
reiškė, esą, Žilinkevičius buvo 
suimtas todėl, kad jis peržengė 
administracijos liniją. Vadas 
pareiškė, kad jis bus paleistas, 
bet iki šiol pažadas neįvyk
dytas.

Iš Vilkaviškio pranešama 
apie -staigų musų sargybinio 
Maleckio užpuolimą. Malecką 
užpuolė netoli Graužinių kai
mo .(musų pusėj) iš krūmų iš
šokę du lenkų kareiviai. Per- 
bloškę Malecką žemėn, jie žiau
riai jį šautuvų buožėmis su
mušė apspardė batais. Malec- 
kis sunkiai sužeistas į galvą ir 
į veidą. Paaiškėjo, kad lenkai 
jau iš anksto buvo pasislė
pę krūmuose, kad sargybinį iš 
pasalų užklupti. Sumušę Malec
ką, jie iškratė jo kišenes ir pa
siėmė šautuvą. 

■ ■ ■■■■IHR ■ <■ IWI——————I————f 

Milžiniškos katalikų 
biznio firmos susmu

kimas Italijoje
MILANAS, Italija, birž. 12. 

— Įlindus į milžiniškas Sko
las, siekiančias 45 milijonus 
lirų (apie milijono dole
rių), Milane bankrotavo did
žiulė Kardinolo Ferrari vardo 
katalikų biznio firma.

Kardinolo Ferrari bendrovė, 
įsteigta kaip labdarybės įstai
ga tuojau po kardinolo Ferra
ri, Milano arkivyskupo, mir
ties 1921 metais, ilgainiui bu
vo išaugus į milžinišką biznio 
firmą ir naudojos dideliais kre
ditais ne tik Italijoj, bet ir už
sieniuose. Be kita ji ėmė steig
ti katalikų laikraščius, statyti 
ligonines, katalikų mokyklas, 
prieglaudas etc. Bet dėl blogos 
administracijos, pernai metais 
bendrovė, atsidūrė sunkioj pa
dėty. iPapa Pijus Xll, kuris tą 
bendrovę rėmė, sutiko padėti 
pinigais reikalus pataisyti, bet 
kjtrtii įspėjo, kad tai busianti 
paskutinė jo pagalba. Ir da
bar, kai Kardinolo Ferrari ben
drovė dar giliau nuklimpo į sko
las, o papa atsisakė, gelbėti, ji 
susmuko visai.

Japonų-Korejiečių 
kova Mandžurijoj
TOKIO, Japonija, birž. 12.— 

Japonų konsulas Cientavo dis- 
triktui, Mandžurijos Kirino pro
vincijoje, praneša, kad Lun- 
čingtsune įvykęs smarkus susi
kirtimas tarp korėjiečių tero
ristų ir konsularinės Japonų 
policijos. Vienas korėjiečių bu
vęs nukautas, du sužaloti. Dvi
dešimt du teroristai esą su
imti.

Charakteringa, kad užpuoli
kai pasielgė kaip tikri plėšikai, 
pagrobė sargybinio Malecko pi
niginę. šautuvas kiek vėliau 
rastas sumestas krūmuose. Sun
kiai sužeistas Maleckas nuga
bentas j Vilkaviškio ligoninę.

Nevykusį švenčių įsta
tymą pakeitus

MARIAMPOLfi. — švenčių 
įstatymas visiems Lietuvos pi
liečiams per keletą metų bu
vo tokia biauri sloga, kuri kai
mo ir miesto gyventojams pu- 1 
sę 'gyvenimo paraližavo. Tas 
nelaimingas įstatymas buvo į- 
vestas “krikščionims” Lietuvą 
valdant, mat kad Lietuva la
biau sureligintų, kad ji, švęs
dama, neužmirštų bažnyčios ir 
svarbiausia — kunigų.

Nežinia, kaip kitur, Mariam- 
polėje apie minėto įstatymo pa
keitimą jau iš vakaro gegužės 
17 d. buvo žinoma, nors apie 
tai niekur skelbta nebuvo. Ant 
rytojaus krautuvininkai lyg su 
nepasitikėjimu dairydamiesi sa
vo krautuves atidarinėjo. Ir 
koks pasitenkinimas matėsi 
žmonių akyse, kai jie “po vi
sam” iš bažnyčios išėję r ’ lo 
krautuves atdaras ir kas ko no- 
rtijo, galėjo laisvai nusipi kti, 
visai nesislėpdami, ne per “už
pakalį lįsdami”. Ir Uk n’ 
sakėsi, dabar nebereiksią pa
prasto darbo dieną gaišuoti 
reikalingiausiems daiktams p rk- 
ti į miestą važiuoti.

Nubaudė demon
strantus

KAUNAS. — 1930. I. 14. 
Vyr. Tribunolas sprendė kasa
cinį skundą komunistų Kon- 
tauto ir Kučinsko byloj. Kon- 
tautas su Kučinsku kariuome
nės teismo buvo pasmerkti my
riop.

Vyr. Tribunolas kariuome
nės teismo sprendimą patvirtL 
no. Vyr. Tribun. patvirtinus 
mirties sprendimą, Kauno ko
munistai susirinko prie Vyr. 
Tribunolo ritmų demonstruoti.

Vos demonstracijai prasidė
jus viena moteris demonstran
tų vidury iškėlė raudoną vėlia
vą su šūksniais: “šalin mirties 
sprendimas darbininkų klasės 
kovotojams!”, o vienas demon
strantų — žydas pradėjo mė
tyti atsišaukimus. Vėliavos ne
šike ir metęs atsišaukimus bu
vo tučtuojau suimti.

Pas atsišaukimų barstytoją 
kratos metu rasta dar 100 at
sišaukimų “į draugus darbinin
kus!” ir “šalin fašistų budelių 
valdžia!”

Paaiškėjo, kad moteris bu
vusi Elena Morkūnai te, o vy
ras Jokūbas Beilisas.

Geg. 26 d. kariuomenės teis
mas Beiliso ir Morkunaitės 
sprendė bylą ir nubaudė Bei- 
lisą 8 metus sunk. darb. kalė
jimo, Morkūnaitę 3 metus pa
prasto kalėjimo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai —

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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jKORESPONDEHCIJOS

Detroit, Mich.
Atsilankymas Chicagoj

Turėdamas 'tris dienas šven
čių, sumaniau aplankyti Chica- 
gą. Penktadieni (Decoration 
Day) apie dvyliktą valandą die
nos jau buvau Chicagoj. Apsi
stojau pas gimines Giedrius. 
Suvalgęs pietus nuvykau pas J. 
Pronsku, buvusi “Sandaros” re
daktorių, kuris dabar gyvena 
Chicagoj ir eina mokslus. Ra
dau jį namie. Iš jo patyriau, 
kad knyga “Arionų prisikėli
mas” jau baigiama spausdinti. 
Iš viršaus knyga atrodo gana 
gražiai. Už kokio mėnesio, ašį 
manau, visi užsiprenumeravu
sieji galės ją gauti.

gyvena tarp amerikonų, bet sa
vo vaikučius moko lietuviškai. 
Namie tarp savęs jie kalbasi 
lietuviškai. i

Vakarop užsukau į “Naujie
nas”. Visi buvo labai užimti. 
Mat, tą dieną pasibaigė kon- 
testas ir ėjo prisirengimas prie 
pabaigtuvių. O pabaigoj, kaip 
žinia, visuomet yra daugiau 
darbo. Vakare “Naujienos” 
savo konteštantams ir bendra
darbiams surengė vakarienę. 
Ir aš ten dalyvavau. Svečių 
buvo šimtas su dideliu kaupu. 
Ir visus “Naujienos” tinkamai 
pavaišino. Valgių buvo puikių: 
dešrų, naminių kumpių, kopūs
tų.—ale ką čia viską ir sumi
nėsi. Buvo ir programas. Pa
kviesta kontestantai, bendra
darbiai ir korespondentai pasa
kyti po porą žodžių. Konteste 
dalyvavo gražus būrys, —mote
rys, merginos, vyrai ir vaikai. 
Visi jie patenkinti ir pareiškė,

nierių, neaplenkė jie ir svetim
taučių. Viso apgarsinimų ga
vo už $152.00. Tai graži para
ma. Vadinasi, gerai pasidar
buota. Ačiū ir biznieriams’, ku
rie neatsisakė savo doleriais 
paremti Susivienijimo Seimą.

Manau, kad verta paminėti ir 
ir kitą labai svarbų reikalą. 
Dalykas toks, kad SLA. 343 
kuopos pirmininkas St- Bartkus 
sumanė surengti išvažiavimą 
dėl 6-to Apskričio naudos, kad 
padėjus neturtingoms kuopoms 
padengti savo delegatų išlaidas. 
Sumanymas labai geras. St. 
Bartkus ir sako, kad reikia pa
kviesti ir kaimynką, SLA. 185 
kp. Tačiau tos kuopos pirmi
ninkas atsisakė tą darbą rem
ti, pareikšdamas, kad mes ofi
cialiai nedalyvausime išvažiavi
me. Girdi, mano supratimu, 
tas sumanymas nėra remtinas. 
Reiškia, p. S. Barzdys nemokė
jo tinkamai įvertinti Susivieni-

Mes detroitiečiai irgi nepas
kutinę vietą užimame: aš tik 
vienas gavau 31 prenumeratą. 
Vakarop Pronskus mane nuve
žė į paežeri parodyti dangų. Bet 
musų nelaimei tą vakarą dan
gus vartų neatidarė ir turė
jome grįžti nieko nepešę. Chi- 
cagiečiai šį dangų vadina “Pla- 
netarium”. Grįždami sustojome 
pažiopsoti prie fontano, kuris 
labai gerai atrodo; ypač jis 
yra gražus nakties laiku. Ant 
rytojaus tai buvo šeštadienis, 
pašaukėme telefonu savo gimi
naitį J. Žukauską. Jis gyvena j 
priemiesty). Bet atvažiuoti; 
Lincolnu jam neilgai teėmė. Jis i 
davė mums gerą raidą. Važiuo-1 
darni užsukome į “Sandaros“ I 
redakciją, bet kadangi ji kėlė
si į naują vietą, tai visi jos 
darbininkai buvo labai užimti.

kad ir vėl dalyvaus konteste, 
jeigu “Naujienos” tokį rengs- 
Ant galo, kalbėjo P. Grigaitis. 
“Naujienų” redaktorius, ir pa
reiškė, kad “Naujienos” ir ant 
toliau tarnaus visuomenei, kaip 
jos 'tarnavo iki šiol. Po pro
gramų svečiai dar ilgai linksmi
nosi.

Visas vakarėlis buvo labai 
j smagus. Nors svečių dalyvavo 
Į ir iš kitur, bet išrodė, kad su- 
I sirinko vienos šeimynos vaikai.

Aš Chicaga labai patenkin- 
i tas. Nepatenkintas buvau tik 
tuo, kad reikėjo labai greit, už 
trijų dienų, grįžti atgal į Det
roitą.—J. Ambrose.

Indiana Harbor, Ind.
Iš SLA. 343 kuopos veikimo

jimo reikalų.
Nežiūrint to, birželio 8 d. iš

važiavimas visvien įvyko Black 
Oak miškely. Ir tenka pasaky
ti, kad tas išvažiavimas visai 
gerai pasisekė ir davė $36-10 
pelno. Tie pinigai jau tapo pa
siųsti 6-am Apskričiui.

Manau, kad rengti tokį išva
žiavimą reikėjo, ir pats suma
nymas yra pagirtinas. Ir jei 
butų kita kuopa prisidėjusi, tai 
pelno butų buvę padaryta dvi
gubai. Tiesa, iš 185 kuopos 
dalyvavo p. P. Jutkus, vice-pir- 
mininkas, su visa savo šeimy
na; finansų raštininkė Ona Va- 
lavičienė su savo šeimyna ir p. 
P. Barzdys. Jie savo centais 
prisidėjo prie sukėlimo daugiau 
pelno. Tačiau jeigu butų da
lyvavusi visa kuopa, tai pelno, 
žinoma, butų buvę dar daugiau.

sibaigus pradedama ruošti ir 
piknikai. Gegužės 24 d. Vesto- 
ne buvo surengtas pirmas pik
nikas. Publikos buvo atsilankę 
pusėtinai ir tik blogam orui 
užėjus publika' išsiskirstė per 
ankšti. Taip pat rengiamas ki
tas piknikas. J. S-gos sekma
dienį, birželio 8 d. taip pat 
Vestone. Esant blogam orui 
piknikas perkeliamas ant kito' 
sekmadienio.
Toronte “katalikų” veik imtis

Kaikuriam laikui musų “Ro
mos” garbintojų veikimas buvo 
sustojęs— priežastis to viso— 
tai remontavimas dievnamio, t. 
y. skiepo, kur tas visas veiki
mas atliekamas. Ir štai skie
pas ‘baigiamas taisyti, išleista 
lapeliai, kur skelbiama iškil
mingas skiepo atidarymas su 
“slidžiomis grindimis”. Dar tu
riu pridurti, kad minėto “skie
po” remonto lėšas dengė bra
voras, kuris, matyt, tikisi iš to 
daug naudos turėti. Bet štai 
surpraizas torontiečiams! Pasi
rodžius katalikų vakaro skelbi
mams nepoilgo pasirodė kiti 
skelbimai — skelbiantys vakarą 
tą pačią dieną ir pasirašytas 
“Boikotorių komisijos”. Lape
liuos pažymėta štai kas: “Mes 
augščiau minėta komisija pa
reiškiame protestą prieš vakarų 
augštas kainas ir ‘čigonišką’ 
orkestrą”. Kad ir toks pasiel
gimas neužgirtinas. bet tai pa
rodo kiek Toronto jaunimas yra 
priešingas “skiepui” ir jų “tau
tiškai” orkestrai. Ant galo, la

peliuos pažymėta, kad pelnas 
to vakaro skiriamas padirbimui 
platformės piknikams, kur jau
nimas galėtų šokti atviram ore 
užuot bridę kur į “skiepus”. 
Tai tokios naujienos' Toronte. 
Lauksime, kas tol i aus bus.

—Korespondentus.

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 8266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJ1MAS.

Ten tik trumpai teko pabūti. 1 
ten p. Žukauskas •nusivežti

bai

Kad viršminėtos kuopos na- 
Pas■ riai yra gana veiklus, tai var

pas jį pavalgėme pui- gu kas gali užginčyti, 
pietus ir pasikalbėjome la- kimas ypač 

Turiu pasakyti, Seimą. 1 • • *■ •
Ii

smagiai.
ponai Žukauskai yra geri

vei-

v ra ir Amerikoj gimusi ir

Tas 
pasireiškė prieš 

Iš pat pradžių, kai bu
vo tveriamas Seimo rengimo
komitetas, musii kuopos nariai 

tuoj stojo i darbą ir visada da- 
Į lyvavo visuose susirinkimuose- 

Tie, kurie apsiėmė dirbti, rū
pestingai savo pareigas atliko. 
Pavyzdžiui, imkime apgarsini
mu rinkimą. Ponai St. Bartkus 
ir P. Rindokas surinko nema
žai apgarsinimų iš lietuvių biz-

Nors p. S- Barzdys ir tyčio
josi, kad iš to išvažiavimo nie
ko neišeisią (girdi, dalyvaus tik 
traicė—Bartkus, V. Ciparis ir 
Rindokas), bet jis skaudžiai 
apsiriko. Išvažiaviman atvyko 
žmonių daugiau, ne^ęp patys 
rengėjai tikėjosi. Kad iš važi a- 

vimas pasiseko, tai Peikia tarti 
aciu V. Cipariui ir St. Bartkui: 
juodu tikrai nuoširdžiai ir daug 
dirbo.—SLA. 343 ku°pos narys.

Toronto, Ont

Del akles Old Dutch 
išrodo kaipo finulkua 
milteliai, bet mikrosko
pas parodo, kad jis 1S- 
tikrųjų nusideda iŠ 
plokščių, pleškėtų da
lelių, Kuosų nuo smil
čių ir žvirgždų. Tos 
mažos delelčs pašalina 
purvus, riebalus ar ne- 
nešva^IuiiuX' ' Ald'' subrai- 

žimo.

ŠIE LIETUVIAI REALESTAT1NINKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

J. N. Zevvert & CoM. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

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

Tel. Prospect 8759

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tol. Boulevard 0611

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4898

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

Milaszewicz
4600

Tel.

So. Wood St.
Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tol. Yards 0145

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

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

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME
Nevartojama ctheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 

I laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
j- atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 

mums savo reikalą. Kainos žemos.
PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI

Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 v. p. p.
RE KT (i M () DEPĄ RT A MENT A3

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damen Avėnuc, ’ Chicago, III.
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YANKEE *|5O
Pirkdami ieškokit pagarsėju
sio INGERSOLL vardo laik
rodžio ciferblate. Ingersoll 
laikrodžiai yra toki tvirti ir 
atsidėtini, kad parduota 
30,000,000 nuo laiko, kaip 
pirmas Ingersoll laikrodis pa
darytas, 40 metų atgal.

Kiti Ingersoll Laikrodėliai 
MITE - Dail iai mažas vvrist • watcli, 

$5.00 Rudiolile* $5.50
WRIST—Ingersoll’s žemiausios kainos 

wrist-watch, $3.50 Radiolite* $1.00 
JUNIOR Mažas, plonas kišeninis laik

rodėlis, $3.25 Radiolite* $4.00
♦Iliuminuoti rodykliai ir skaitlines

INGERSOLL
WATCH CO., Ine.

NttoYork • Chlcago • SanFrancitco • Montreal

K.

TORONTO ŽINUTĖS

L. J. S- skaitykla persikelia

K. L. J- S-gos skaitykla ir 
knygynas, kuris yra po antrašu 
192 Claremont St. nuo birželio 
(June) 15 d. perkeliama po 

157 Gore Vale Avė. pas drg. 
Kenėšuš. Taip pat ten randa
si Sūnų Dukterų knygynas, to
dėl persikėlus S-gos knygynui 
abu knygynai sudarys įvairią 
ir įdomią medžiagą pasiskaity
mui.

K. L. J. S-gos susirinkimai

Praeito mėnesio J. S-gos s'u- 
sirinkimo nutarimu S-gos susi
rinkimai įvyks vietoj sekmadie
nio—trečiadieny tą pačią savai- 

I tę, t. y. ketvirtą savaitę po pir
mos kiekvieno mėnesio. Tas 
pakeitimas tęsis tik per vaša- 
ro sezoną. Taip pat yra nutar
ta rengti ekskursija į “Niagara 
Falls” ar kur kitur pUe van
denio. Tam reikalui išrinkta 

j komisija kuri 'tuo reikalu rū
pinsis. Pageidaujama, kad 
perilgai nenusitęstų, ir kad 
nėta komisija pasidarbuotų.

Piknikai ir kiti 
I * pasilinksminimai 
i ♦

Pas mus vakarų sezonui

tas 
mi-

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

Halstgd Erchange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Saugus modernistas būdas 
lengvesnio valymo ir 

Sveito Svarumo

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli 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., Tel. Crawford 5573

Kapitonas
Specialistas iš

Kada jus vartojate Old Dutch, jus naudojate moder-. 
aiškiausi, pažangų ir praktiškų būdų valymo. Jums 
taipgi patiks Old Dutch, kadangi jis pagelbsti jums at
likti valymų greičiau ir lengviau. Vartokite Old Dutch 
dėl valymo sinkų, maudynių, tilo, metalinių daiktų, 
grindų, langų, malevatų sienų ir medžio darbų, puodų, 
indų ir visokios rųšies virimo sudynų, geležinių pei
lių, refrigeratorių, žodžiu, dėl viso namų valymo.

Old Dutch apsaugo jūsų namus 
su Sveiku Švarumu, kadangi jis 
pašalina sveikatai pavojingus ne
matomus nešvarumus, taipjau 
kaip ir matom:} purvą.

Taupinkite pinigus... pirkit Old 
Dutch... jis yra ekonomiškas... 
trupučio ištenka ilgam.

Nėra nieko, kas jam prilygtų

pa-

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl ba.se- 
mento, kalkes (vapną), plasterj ir viską kitą.
Apskaitliavimus Darome Dykai

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

ATLAS BU1LDERS SGFPLY CO.
14th St. & Western Avė.

. M 1 —Į—————i———.,,

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

Mandagus patarnavimas.
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. NORKUS, Sav.
750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)



Penktadienis, birž. 13, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. Seimo Ban
ketas

Nors čikagiečiai yra turėję 
Įvairių Įvairiausiu l ankčių, bei 
tokio puikaus ir iškilmingo Lan
kčio, kokis ketina Luti SLA. 
Še rno banketas 16 d. birželio 
(S vai. vąk.) Lietuvių Audito
rijoj, lai galiu drąsiai pasakyt, 
kad dar netuiėjo. Čia daly
vaus šimtai svečių delegatų, 
atvykusių iš kitų lietuviškų ko- 
lionijų, arba tikrinus pasakius, 
iš visų Suvienytu Valstijų. Kur 
gi būt puikesnis banketas ir 
svečiams įdomesnis, kaip kad 
sueiti su savo draugais, iš ki
tur atvykusiais, ir kartu pasi
kalbėt ir pasilinksmint su jais? 
Nebuvo, nėra ir negreitai galės 
būt kita tokia šauni proga,
kaip ši. Todėl nevertėtų pralei
sti ją, bet reikėtų pasirūpint 
iš anksto tikietus, kuriuos ga
lima gaut pas Seimo? komite-

NAUJIENOS, Chicago, III. 3
pus, ir dalyviui! kalbamam ban- 
I kete.

Bankete bus pildyta Įdomus 
programas. Pirmiausia kalbės 

jS'LA. prcz. S. Gegužis. Po to 
dainuos solistai .1. Jakavičiiis ii* 
A. Pieržynskienė. Kalbūs “Tė
vynės” red. S. E. Vitaitis. Smui- 

Ikuos solo M. Petruševičius. Kal- 
I bes “Naujienų” red. ir SLA. 
apšvietus komisijos pirm. P.
Grigaitis. Dainuos solo p-lė Ona 

' Vilki u tė.
Man čia nėra reikalo sakyt 

l.ompbmeutv..'. gerbiamiems p:o- 
gramo dalyviams, nes jie visi 

į yra kuo puikiausiai atsireko- 
mendave nuiblikai. Man tik no
risi pasalai, kad mes dar ne
žinom ką ir kaip jie kajbės ir 
dainuos. šilą .paslaptį bus ga
lima patirti tik dalyvaujant ban
kete ir klausantis to viso, kas 
ten įvyks. Nieką*, kitas* nega
lės jum tiksliai išaiškint to vi
so malonumo; tik jūsų pačių 
dalyvavimas bankete tatai jum

. pasakys. K. L-kus.

Išvažiavimas
Kriaučių lokalus 269 rengia

draugišką išvažiavimą nedėlio
ję, birželio 15 dieną, Į Jeffer-

Nui loa malkai ka. 
•> la kun wai
tai štai kaip jie sako “geriausias ką pinigas 
gali pirkti” prigimtoj Hawaii kalboj — ir Bud- 
weiser Barley-Malt Syl’up yra tiek pat švelnus, 
kaip ir tos salos dainos... Jis stovi augščiausia 
kur kokybė yra saikas gerumui. Budweiser 
Malt neturi substitutų, priemaišų, fillerių, dirb
tinės spalvos ar skonio — jis yra 100 nuošim
čių tyras — dėl tos priežasties jis laimėjo pa
sitikėjimu atsargių pirkėjų.

Sendintas 3 mėnesius dirbant

Žiūrėk “Tonio” pa
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blekinėa.
KnygutS padnodantl 
receptus gerų daly
kų valgyli bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

J.

Anheuser-Buscb

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGHT OR DARK - RICll IN RODY ~ NOT B1TTEB*

Westem Sales Corporation 
1525 Newberry Avė.

DistributorĄ Chicago; III.
Phone', Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS
zf/so Alakere oj Butch Extra Dry G inge r Ale BM-161

U. S. R0YAL TAIRAI
Ateikite šiandie ir pakaitykite ne

girdėtą nupiginimą ant viso musų pa
sirinkimo U. S. Royal Tairų. Tai yra 
visame pasaulyje pagarsėję tairai, pa
daryti didžiausio pasaulyje gumos ga
mintojo ir garantuoti visam amžiui! 
Jeigu jus norite kuodaugiausia mylių 
už kuomažiausią kainą, dabar yra lai
kas pirkti šiuos tairus. Šis kainų suma
žinimas yra stačiai sensacingas. Pirki
te kol jus galite sutaupinti — šiandie!

štai keli iš dabar pasiūlomų bargenų
31X5.25 32X6.00 33X6.0*

S8.88 $10.75 $11.05
Kitokiu didumu tairai ant tiek pat nupiginti.

LIETUVIŲ
TOMLAN’S VULCANIZING SHOP 

2516 South Halsted Street
TEL. VICTORY 9744

..... — '

son giriasi.
■Kriaučių Įparengimai visuo

met esti smagus, ir svečiai ne- 
<graudina atsilankę. Bus sma
gu ir šį karta gražiai laiką pra
leisti ir susitikti su savo pažį
stamais ir buvusiais kriaučiais.

Be to, turiu pranešti, kad iš
važiavimą rengti yra apsiėmę 
gabus nariai — A. Čepaitis, J. 
Bačiunas, ir C. Kairis, kurie,

lietuvių kriaučių 269 lokalus, 
kuris priklauso Amalgameitų 
kriaučių unijai. Kaip visi Chi
cagos kriaučiai, Itaip ir lietu
vių lokalas turėjo vesti sun
kią kovą prieš kriaučių fir
mas, kad butų pripažinta uni
ja ir geresnes darbo sąlygos. 
Teisybe, nors šiuo tarpu yra 
kriaučiams labai sunkus laikai 
— didelė bedarbė ir bosai iš-

25 Metų Sukaktuvių Išpardavimas
v

■ be abejo, stengsis viską pri
rengti kuo geriausiai.

Taipgi žadoma parengti ir kai 
ką nauja.

Žinoma, kriaučiai neapseis ir 
be linksminančių dainelių. Bus 
taipjau muzika. Mėgiantys šok
ti galės pasišokti, žodžiu, bus 

i dar pirmas toks išvažiavmas į 
.gražias ž;liaujančias Jefferson 
girias.

Komitetas yra prisirengęs ma
loniai pasilikti visus svečius.

Krank.

North Side
Chicagos Lietuvių Draugija S.

P. ir Dr. Biežio paskaita

Ttarninke, birželio 10 d., 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos turėjo su
sirinkimą. Nežiūrint to, kad ši 
draugija gyvuoja mažoj Nortb- 
sidės lietuvių kolionijoj, bet jai 
yra dar laiko bujoti, štai ir 
šiame susirinkime priimta nau
jų narių ir paduota keletas nau
jų aplikacijų, o draugijos tur
tas pasirodė viršijąs $19,000. 
Ligonių šiuo sykiu yra tiktai 
keturi — tai mažas .skaičius. 
Visi jie ekzaminuoti draugijos 
daktaro Biežio.

Šį sykį draugijos labui nie
ko nebuvo naujo nutarta, iš
skyrus vieną prakilnų dalyką: 
būtent, nutarta pasveikinti Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
Seimą, kuris prasidės Chicagoj 
birželio 10 <1., ir pasiųsti de
šimtį dolerių Lietuvos našlai
čiams.

Užbaigus susirinkimą, kuris 
buvo atliktas ramiai ir tvar
kiai, draugijos Dr. iBiežis da
vė paskaitą apie sveikatą. Pa
skaita buvo labai aiški ir nau
dinga, taip kad kiekvienas ei
damas iš susirinkimo jautėsi, 
jog eina iš mokyklos. Dakta
ras ir toliau pasižadėjo duoti 
keletą paskaitų, kol nebus kar
štas oras. 'Taigi draugijos na
riai netik atlaiko susirinkimą, 
bet ir užgirsta gerus pamoki
nimus. Todėl patartina visiems 
tapti šios šalies didelės drau
gijos, nariais — netik nortb- 
sidiečiams, bet ir visiems chi- 
cagiečibms.

Kriaučiai rengia išvažiavimą
Jau dvidešimt melų, kaip 

Chicago j yra susiorganizavęs

naudoja darbininkus 'Įdek lik 
gali — bet geriau kada yra 
unija.

Be unijos birtų dar prasčiau. 
Ir nežiūrint tokių prastų lai
kų, k?i kurie kriaučiai dnr tu
ri neblogos sąlygos tiktai dėl
to, kad turi Amalgameitų uni- 
ji)- 0

Nedėlioj, birželio 15 d., Lie
tuvių kriaučių 269 lokalas ren
gia išvažiavimą i Jefferson gi
rią. Kaip visiems žinoma, Jef
ferson giria yra viena gražiau
sių pasilsiui vietų, ypač kriaur 
čiams, kuriem dirbtuvėse per 
dienas reikia išbūti, rijant kenk
smingas dulkes. Taigi patar
tina visiems atsilankyti į šį lie
tuvių kriaučių lokalo išvažia
vimą.

Ir Morning Star Kliuhas 
nesnaudžia

'Tarpe Northsidės Draugijų 
tai šiuo laiku yra veikliausias 
Morning Star kliubas, kuris tu
ri savo buveinę adresu 1652 
N. Damen Avė., įrengtą gra
žiais rakandais ir Budriko ra- 
dio setu. Į tą buveinę kasdien 
skaitlingai susirenka North- 
sidės piliečiai, o daugiausia tai 
suaugusio jaunimo, pasiklausy
ti per radio lietuviškų progra
mų ir šiaip visokių naujienų.

Kadangi visos draugijos pra
dėjo rengti piknikus ir išva
žiavimus, tai ir Morning Star 
Kliubas neatsilieka. Ir ve, bir
želio 29 d., Jefferson giriose, 
jis rengia linksmą išvažiavimą. 
Bus gorų muzikantų. Išvažia
vusieji galės pasišokti, vienu 
žodžiu, bus didžiausias kermo
šius. Tik reikia atsilankyti.

Darbai
Šiuo tarpu labai didelis dar

bas varomas — tai platinimas 
Western Avė. Vieni namai ke
liami toliau nuo gatvės, kiti 
nuverčiama per pusę^ ir nau
jas frontas daromas, treti griau
nama visai, ir 4ur būt bus vi
sai nauji statoma jų vietoj, o 
kiti, matyti, apdegę. Bodosi, 
kad tokiam plačiam darbui 
daug reiktu darbininkų. Bet 
viskas atliekama daugiausia 
moderniškomis mašinomis, o 
darbininkui lik nuo šalygatvio 
tenka pažiūrėti, kaip jo dar
bas atliekama. š.

GARSINKITE NAUJIENOSE

Praleisk Vakacijas

TĖVYNĖJ

Liepos (July) Išplaukimai

” Sol Ellis & Sons, Ino
{skaitytinai '

BIRŽELIO 
14 iki 21 

{skaitytinai
Padarys viena iš didžiausių sukaktuvių išpardavimų plumbingo, apšildymo įrengimų, malevų, hard- 
\vare ir elektrikinių reikmenų, kokiuos Ch’cago yra mačiusi. Tai bus pirmos metinės sukaktuvės 
jų puikios North Sidės krautuvės prie 3945-47 Lin oln Avenue. ,š‘s išpardavimas eina visose jų 
krautuvėse. 2118 So. State St. ir 4606 W. 22nd St.
Jveiiinimui tos lojales paramos ir pirkliavimo, kokį musų draugai visame mieste parodė mums per 
dvidešimt penkis metus vesdami su mumis bizni, mes nu‘arčin šių didelę iškilmę tęsti per visą 
savaitę, pradedant nuo subatos, birželio 14 d. ir ir baigiant subatoj, birželio 21 d.

Švenčiant šias sukaktuves, kiekvienam kuris ką nors pirks bile 
kurioj musų krautuvėj, nežiūrint kaip mažas pirkinys nė butų, 
mes duosime dykai pasirinkti gražų, naudinga ir brangų prezen- 
tą iš didelio pasirinkimo spalvuotų stiklų gėrimui, šepečių male- 
jimui, muilo indų, rankšluoščiams pakabų, paišelių, pirkiniams 
maišų ir balunėlių vaikams.
Be šių kiekvienam duodamų dovanų-, mes dar pasiūlysime tuzinus visokių daiktų iš 

reguliario musų sta'ko pardavimui už TIKRAS DIRBTUVĖS KAINAS

Mes pristatysime visiškai dykai 
VIENĄ TONĄ ANGLIŲ

su kiekvienu apšildymo Įrengimu par
duotu laike šio Sukaktuvių Išpardavi
mo.

Dabar laike šio didelio 25 metų Su
kaktuvių Išpardavimo yra geriausias 
laikas įsivesti apšildymą į savo namus. 
Medžiagos ir darbas dabai* yra pigiau
si ir jūsų darbą dabar galima rupes- 
tingiau atlikti. Telefonuokite Lakeview 
8200 dėl apskaitliavimo be jokių parei
gų iš jūsų pusės.

Mes‘ trokštame pasimatyti su kiekvienu jūsų asmeniškai ir pasakyti jums kaip labai 
mes branginame jūsų pirkliavimą musų krautuvėse

Sol Ellis & Sons, 
2118-32 S. State St 

Tel. Victory 2454

4606-08 W. 22nd St. 
Tel. Lawndale 2454

Cicero 130
3945-47 Lincoln Avė.

Lakeview 8200

s.s.
S.S.
S.S.
S.S.
s.s. s.s.

America ............................... ,
President Harding.................. ,
Leviathan ......................... ,
President Roosevelt :.................... ,
George Washington .................
Republic ......................... ,

uly 
uly 
uly 
uly 
uly 
uly

2-ra.jr 30-ta
9-ta

16-ta
16-ta
23-čia
26-ta

Plaukia j Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg
Juros ramios, dienos saulėtos. Visa gamta susijungia padaryti liepos 

mėnesį maloniausiu keliauti.
Pasirinkite bet kurį iš puikių United States Lines Laivyno laivų ir 

jūsų planuojama kelionė Tėvynėn bus ilgai atmenoma.
Keliaujant šiais Amerikos laivais, jūsų tam praleisti pinigai pasiliks 

Amerikoj—prisidės padidinti jūsų šalies gerovę.
Pirkite į abu galu laivakortes kad užtikrinti lygius patogumus sugrįžti.
Pilnų informacijų, kainų ir 1.1., kreipkis pas savo vietos laivakorčių 

agentą ar rašykite tiesiog į . ’ / I • ' •

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE General officen

Charles Krcile'k, Gen. Agt. 45 Br<mdway
216 N. Michigan Avenue New York City

PUIKIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS
RESTAURANTAS

S. L. A. SEIMO DELEGATAMS
ŠVIEŽI IR SKANUS LIETUVIŠKI VALGIAI. 

Mafldagus patarnavimas.

W. B. JUČUS RESTAURANT
3239-41-43 So. Halsted St

Tel. Victory 1991-2168
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RUMANIJOS “LIBERALŲ” BĖDOS

Kaip “Naujienų” buvo spėjama, Karolio sugrįžimas 
Rumanijoa reiškia didelį smūgi tos šalies “liberalų” 
partijai. Pranešama, kad jos vadų tarpe jau įvyko ski
limas. Dauguma, su seniu Vintila Bratianu priešakyje, 
atsisakė su naujuoju karalium taikintis, tuo tarpu kai 
mažuma nutarė būt ištikima sostui.

Apie patį partijos lyderį, Vintila Bratianu, sako
ma, kad jisai gavęs apopleksijų, kai sužinojęs, kad dau- 
gelis jo rėmėjų atsimetė nuo jo ir perėjo į karolistų 
pusę. Nugabentas į ligoninę, jisai bandęs net nusižu
dyti.

Bet Rumanijos vadinamieji “liberalai” nėra joki 
liberalai. Kol valdžia buvo jų rankose, jie laikė kraštą 
didžiausioje priespaudoje, panaudodami savo egoistiš
kai, reakcingai politikai karaliaus autoritetą. Jų nelai
mė yra ta, kad karaliaus dvare dabar paėmė viršų ne 
ta klika, kurią jie rėmė, bet jai priešinga.

Žmonių masėse Bratianu partija beveik neturi pa
sekėjų.

STALINIZMAS FRANCIJOJE

Diktatoriaus Stalino nustatyta komunistų interna
cionalui “revoliucinė” taktika neša tuos vaisius, kurių 
buvo galima laukti. Stalinas įsakė visoms komunistų 
partijoms užimti kuogriežčiausią politiką prieš socia
listų partijas ir socialistų vadovaujamas profesines są
jungas. Parlamentų rinkimuose komunistai turi statyti 
savo kandidatus prieš socialistų kandidatus, nežiūrint, 
kad to rezultate laimėtų ir atžagareiviškos partijos. 
Profesines sąjungas (unijas), kurias komunistai nepa
jėgia “užkariauti”, jie privalo skaldyti ir ardyti. Viso
se kitose darbininkų organizacijose komunistai turi 
taip pat vesti “užkariavimo” arba skaldymo-darbą.

Jau yra žinoma, ką šita bukaprotiška taktika davė 
komunistams Anglijoje: didžiausios darbininkų unijos 
išmetė Stalino klapčiukus lauk, rinkimuose į parlamen
tą prakišo vienintelis komunistų atstovas Saklatvala, iš 
miestų tarybų tapo iššluoti visi komunistai. Dabar a b 
ėjo eilė “stalinizmo” vaisių paragauti ir Francijos ko
munistams.

Per keletą, paskutinių savaičių Francijoje įvyko 
daugelyje apygardų papildomieji rinkimai į parlamen
tą, kadangi apie tuzinas atstovų dėl tos arba kitos prie' 
žasties pasitraukė iš savo vietų. Tuose rinkimuose di
delio pasisekimo turėjo socialistai, laimėdami 6 naujus 
mandatus (viso dabar yra parlamente .107 socialistai). 
Dvylikoje apygardų, kur įvyko papildomieji rinkimai, 
socialistų balsų skaičius, palyginant su 1928 metų vi
suotinais rinkimais, pakilo nuo 29,000 iki 42,000, nors 
bendras balsuotojų skaičius tose apygardose šį kartą 
buvo 7,000 mažesnis.

O ve kaip pasirodė komunistai. 1928 m. jie tose 
apygardose buvo surinkę 13,500 balsų, gi dabar jie ga
vo tik 3,500. Vadinasi, komunistai pražudė tris ketvir
tadalius savo šalininkų. 1928 m. ant vieno komunistų 
balsuotojo buvo 2 socialistų balsuotojai, o šiandie — 
ant vieno komunisto dvylika socialistų!

Bet aiškiausia matyt Stalino “revoliucinės” takti
kos vaisiai tenai, kur rinkimuose įvyko dveji balsavi
mai. Francijos rinkimų sistema, mat, yra tokia, kad 
už kandidatą turi būt paduota absoliuti dauguma visų 
balsų, idant jam butų pripažintas mandatas: ieigu nė 
vienas kandidatas negauna absoliučios daugumos, tai 
eina antri balsavimai, kuriuose vėl gali dalyvauti visos 
partijos arba net gali būt statomi nauji kandidatai. 
Kadangi Stalinas įsakė savo klapčiukams žiūrėti į so
cialistus, kaip į “atžagareivius”, kurie esą nė kiek ne 
geresni už fašistus, tai visur, kur perbalsavimuose so
cialistas stovėjo prieš buržuazijos kandidatą, komunis
tai statė savo kandidatą antru kartu, stengdamiesi ati
traukti socialistams kiek galint daugiau balsų. Bet pa
sirodo, kad tokiuose atsitikimuose dauguma komunistų 
balsuotojų atsisakė eiti paskui “stalincus”. Taip, vie
noje apygardoje komunistų kandidatas pirmam balsa
vime gavo 1,885 balsus, o perbalsavime — jau tik 518 
balsų; kitoje apygardoje pirmam balsavime komunis
tai gavo 185 balsus (dveji metai prieš tai jie buvo gavę 
1,113 baisų), o perbalsavime — tik 83 balsus!

žodžiu, darbininkų masės Francijoje atsuko, nuga
rą Maskvos diktatūros pakalikams. Netoli tas laikas, 
kada bolševikiškas šlamštas bus tenai visiškai iššluotas.
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JUOZO PRONSKAUS KNYGA 
—“ARIONŲ PRISIKĖLIMAS”

Tik-ką gavome Juozo Prons- 
kaus parašytą ir “Varpo” Ben
drovės spaustuvėje, Kaune,, at
spausdintą knygą “Arionų Pri
sikėlimas”. • Tai yra vienas į- 
domiausių veikalą, koki kada 
nors yra pasirodę lieituvių kal
boje. •
- Gražiai išleistame ir gyvai 
parašytame 290 puslapių to
me gvildenamą visa eilė prob
lemų, kurios musų literatūroje 
iki šiol dar beveik nebuvo pa
liestos arba bent nebuvo nu
šviestos iš to taškaregio, iš ku
rio jas mato autorius.

Pronskus' tyrinėja lietuvių 
tautos kilmę ir suranda, kad 
šių dienų lietuviai tai— liku-

“Lietuviuose visai priešin
gi dalykai. Kalba nesiplėtojo, 
ir tie, kurie dabar lietuviškai 
kalba, greičiaus tiesioginiai 
palikuonys tų, kūne kalbėjo 
ta kalba gal but/prieš du, o 
gal ir tris tūkstančius metų. 
Čionai gramatiškų formų de
strukcijos tėra mažiau negu 
bet kurioje kitoje iš esamų 
arionų kalbų. Vienintelė iš 
esamųjų kalbų lietuviškoji iš
laikė dualį (dviskaitą) ir se
nąją deklensiją (?). Jos fo
netiškoj i sistema yra žemes
nė vien tik už sanscritą, ir 
kai kuriais atžvilgiai yra net 
dar archaiškesnė, nežiūrint 
i tą faktą, kad sanscrito li
teratūra yra kuone 3,000 
metų senesnė už lietuvių li
teratūrą. kuri prasidėjo tik 
•aštuoniolikto amžiaus pra
džioj.

“...Todėl atrodo, kad lietu
viai turi geriausias tiesas at’ 
sto-vauti primityviškajai ario-

parodo kuo mažiausia fone
tiškų pasikeitimų ir tų gra
matiškų nuostolių, kas yra 
konsekventiška prisiėmus 
svetimą kalbą.”
Rašytojas savo veikale ban

do surišti arionų rasę su reli
gine Arionų sekta, kurią savo 
laiku smurtu nuslopino įsiga
lėjusioji Romoje krikščionybė. 
Toliaus jisai įrodinėja, kad šių 
dienų Unitarionizmas (“Unit- 
Arionizmas”) tai — atgijęs se
novės' arionų religinis moky
mas, su kurio pagelba lietuvių 
tauta galėsianti nusikratyti sle
giančios ją krikščionybės jun
gu ir vėl patapti laisva, kaip 
kad buvo lietuviai kitąsyk.

Dabar darosi aišku, kodėl p. 
Pronskus užvardino savo vei
kalą “Arionų Prisikėlimu”.

Mes neturime laiko įsigilinti 
į rašytojo išvadžiojimus bei ar
gumentus, todėl tenkinamės’ šį 
sykį trumpu paminėjimu įdo
mesniųjų jo knygos minčių. 
Autoriaus užsimojimas drąsus 
— nėra ko ir bekalbėti, ir mu
sų publika', mėgstanti rimtą 
skaitymą, jo veikalu, be abejo-

vo Ropa Meija,. Jos šnabždesys 
glosto N ei kės skruostą.

“Nenuliusk. Tamsta taip pui
kiai kalbėjai- Aš tuojaus prisi
miniau anuos laikus.”

Anuos laikus!... Ką gi jam 
dabar bepadėjo anie laikai!

Atsigręžusi Roza Meija pik
tomis akimis pažvelgė į savo 
buvusią draugę. Tada akimis 
įgėlė tam apgavikui, kuris tiek 
ilgai ir tiek begėdiškai buvo 
vogęs jos pasitikėjimą ir susi
žavėjimą. Bet tas, pastebėjęs, 
atsisukę ir mandagiai ir su pa
garba' nusilenkė. Lyg kokiam 
biaurybei, lyg piktam žvėriui, 
ji jam atgręžė nugarą.

Triukšmas nurimo įtik tada, 
kai įsimaišė dežuruojantis nuo
vados viršininko padėjėjas ir 
grasino uždarysiąs susirinkimą.. 
Atsistojo Škerbelis ir prašė 
balso. Plojimais Brenceno kom
panija jį palydėjo katedrom

Publikos nuotaikos pakėlimui 
tai visuomet geriausi priemonė.

škerbelis oponavo tiktai že
meliui.

Nesuskaitomus kartų jus čia 
girdėjote minint tautiškumą. 
Bet ar su! tokia pagarba, kokią 
užsitarnauja tas dieviškasai žo
dis? — Ne, tiktai kaipo šmei
žiantį ir koliojantį epitetų vi
soms septynioms mirtinoms 
nuodėmėms... Tautinis šmuge
lis. tautiniu biznis, tautiniai ši- 
beriai... ir taip be galo. Ponai 
ir ponios! Ar jus nesuprantate, 
iš kur imama šioji “demokra
tiškoji” terminologija? Tai “So
cialdemokrato” stilius, o jo 
marke: made in sovdepij. Iš 
ten, gerbiamieji ponai ir gerbia
mosios ponios! Iš jų markės 
jus pažinsite musų netikruosius 
demokratus, kelio prirengė jus 
socialistams.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS 
“Naujieniečiams” SLA. 36-to Seimo 

Delegatams
čiai buvusios kitąsyk galingos 
“Arionų tautos”, kuri davė ci
vilizaciją Europai ir daugumai 
baltųjų amonių tautų-

“Dabartiniu laiku”, sako 
autorius, “dar yra devynios 
arionų kalbos šeimynos: in
dėnų (hindų), iraniečių, ar
mėnų, hellenų (graikų), ita
lų, keltų (Celtic), teutonų, 
lietuvių arba lietų ir slavų... 
Apskritai, visame pasauly 
arionų kilmės kalbomis’ kal
ba per 600 milijonų žmonių, 
beveik pusė visos žmonijos.” 
Tečiaus iš visų tos grupės 

kalbų lietuvių kalba esanti arti
miausia pirmykščiai arionų kal
bai. Grynoji a'rionų kalba esan
ti lietuvių kalba!

Autorius eina ir toliaus. Ji
sai tvirtina, kad ir ta senovės 
arionų rasė, kuri davė savo 
kalbų, kultūrą ir civilizaciją 
kuone pusei visos pasaulio žmo
nijos, buvusi ne kas kita, kaip 
— lietuviai, šitą savo nuomo
nę jisai remia įvairių mokslo 
autoritetų pareiškimais. Pavyz
džiui:

“Poesche tvirtina, kad ta 
senoviškoji arionų rasė gy
veno didžiųjų Rokitno balų 
rajone, tarp upių Pripetės, 
Berezinos ir Dniepro... To
se apylinkėse tebegyvenančių 
lietuvių kalbos archaiškas 
charakteris ji tikina, kad 
lietuviai ir yra tos seniau
sios arionų rasės palaikai.” 
Dar įsakmiau kalba kitas 

mokslininkas, prof- Taylor, bū
tent :

“Dabar yra pripažinta, kad 
sanscrit ir zend kalbų cha
rakterio senumas dėl to va
dinamas' seniausias, kad mu
sų žinios apie tas kalbas yra 
semtos iš dokumentų, senes
nių negu bet kurių kitų kal
bų, su kuriomis galima butų 
palyginti. Bet jei atkreipsime 
dėmesį į dabartines kalbų 
formas ir palyginsime, pa
vyzdžiui, moderninę lietuvių 
kalbą su bet kuriuo vietinių 
Indijos kalbų dialektu, kilu
siu iš- sanscrito kalbos, ra
sime, kad lietuvių kalba sa
vo charakteriu yra nepalygi
namai archaiškesnė (seno- 
viškesnė. “N.” Red.). Tenka 
manyti, kad jei turėtume li
teratūrą lietuvių kalba vie
nodo amžiaus su seniausiąją 
Indijos literatūra, butų gali
ma su daug didesniu rimtu
mu (reason) tvirtinti, kad 
arionų kalbos lopšys buvo 
lietuvių gyvenamose srityse.

“Zend kalba, kokią mes ją 
turime, galėjo atsirasti šeš
tame šimtmety prieš Kr. ir 
sanscrit dešimtame. Bet mo
derniškoji persų, neo-indiš- 
koji kalbos... pametė daugu
mą archaiškumų, kuriais pa
sižymi sanscritas... Netenka 
abejoti, kad tokia senų j ų 
formų destrukcija buvo pa
greitinta, jei ne stačiąi pa- 
cteyyta, nearionų giminėms 
Indijoj priimant arionų kal
bą.

nų rasei, kadangi jų kalba nes, susiinteresuos.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)

Neikė susigriebė, kad peril
gai tylėta. Pertraukos efektas 
publikoje jau buvo pražudytas. 
Vėl kojos čiuožė parkietu ir kė
dės čirškėjo. Tie, kurie pažino, 
susidomėjo ir Robertu. Lenkėsi 
pro kaimynus, kad geriau ma
tytus. Akyse sumirgėjo žingei
dumas ir laukiamojo skandalo 
priešlaikinis malonumas.

Dar akimirksnį Neikė negalė
jo pradėti iš naujo, žiurėjo kur 
tai tolyn, kiaurai sienos, į Tom- 
bergų kambarį, kur kampe volio
josi jo paties nutrauktasai, su- 
daužytasaf paveikslas... Ir vis- 
tik, matė savo1 mirtingąjį priešą 
čia pat priešais ir jautė jo šal
tąjį žvilgsnį... Begėdis... Jis vis 
dėlto išdrįso ateiti čion! Ranka 
vėl sunkiai takštelėjo ant ka
tedros.

Kaukės šalin! Kaukės šalin! 
Vidurnaktis praėjo... Jis neno
rėjo minėti vardų, kad tauta, 
pykčio pagauta, nesunaikintų 
sukčius it- apgavikus fizinėje 
prasmėje... ,

Aštrus švilpimas salės gilu
moje nutraukė jo žodžių srovę. 
Stovinčiųjų eilėse pasirodė stu
dento Erenceno baltoji, nuskus
toji galva. Bet tai dar Neikę 
negalėjo sulaikyti.

Vardu nepavadino, bet vis 
dėlto lyg pirštu parodė, žodis 
į žodį, tik dar karščiau ir ryš
kiau pakartojo visą tą, ką jis 
pas Tombergus šiam niekšui 
buvo metęs akysna. Salės gilu
moje kartas iš karto pakilo 
protesto triukšmas, bet vidurys 
jį vis' dar šiaip taip numalšino.

Bet Neikė čia negalėjo gaišti 
prie individualinių niekšybių. 
Kas buvo prasižengta prieš at
skirą žmogų, tą dar buvo gali
ma suprastų jei ir ne atleisti. 
Bet kaip seniau buvo kalbama 
apie nuodėmes prieš šventąją 
dvasią, taip dabar buvo nusi
žengimas prieš tautos dvasią. 
Prieš demokratinę tautos dva
sią! Latvių tauta yra ištisai de- 
mokratinga. Istoriškai, ekono
miškai, visuomeniškai, psichiš
kai, ideologiškai! Tiktai kaipo 
nuoseklaus demokratizmo san
trauka latvių tauta galėjo turė
ti didžią kultūrinę ateitį Vaka
rų Europos tautų šeimoje. Bet 
štai ateina tie uzurpatoriai ir 
demagogai, kurie pusmečio bė
gyje įsisteigę milijonines fir
mas. Tie reakcininkai, kurie no
rėtų, kad dabar niekas jau ne- 
besikeistų aukštyn. Kad jie per 
amžius galėtų sėdėti tautai ant 
sprando ir tuštinti jos kišenius. 
Jokio progreso daugiau! Ir vis
kas telieka vietoje. Atgal vis
kas teeina. Parlamentarizmas 
kenksmingas. Socialinės refor-

Sekmadienyje, Birželio-June 15 d., “Naujienų” ofisas 
bus atidaras visą dieną — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, čia atvykusioms delegatams iš kitų miestų ga
lima sustoti. — “Naujienos” saviškiems sulig išgalės 
parūpins vietą apsigyvenimui ir automobiliais nuveš į 
apsigyvenimo vietas. —“NAUJIENOS”.

mos, darbininkų įsta'tymdavys- 
tė, naujoji žemės reforma, žo
džio, susirinkimų, draugijų lai
svė, žodžio laisvė, agitacijos lai
svė — viskas netinkama ir at-• £ 
metama. Grąžinti caro ir baro
nų laikus — tai šių ponų lozun
gas !

Bet vistik jie atsiranda' ir 
prisiveisia lyg lapų utėlės ant 
jaunųjų atžalų. Pinigų, jiems 
nestinga, jie nusiperka sau ša
lininkus. Iš kur tie pinigai ima
mi, tai jau senai nebe paslap
tis.-.

Šalin! žemėn! šmeižikas!... 
Dabar atsirado protestantų net 
ir paskutinėse kėdžių eilėse. 
Pirmutinės' eilės ir susirinkime 
pirmininkaujančio skambutis 
juos dar šį kartą nustelbė. Ro^< 
bertas pakeitė kojas ir kažką 
pašnibždėjo savo poniai į ausį. 
Žiemelis vos galėjo nusėdėti sa
vo kedėje. Neikė katedroje al
savo lyg uždusęs nuo greitauš 
bėgimo. Susikaupė visas pajė
gas ir koncentravosi paskuti
niam galutinam puolimui.

Pinigai eina iš tų, kurie už- 
rubežy tiktai laukia, kad butų 
galima Latvijoje grąžinti seną
ją santvarką. Tam reikalui čia 
veikia jų pasamdytieji tarnai. 
Savo ponų pinigais jie nusiper
ka laikraščius. Dieną iš dienos 
jie skelbia savo reakcioniškas 
idėjas. Lašeliais pilsto nuodus 
ir užnuodija tautos sveikąją 
demokratingąją sielą... Meskite 
šiuos nuodytojus iš savo tarpo! 
Nebepirkite nei vieno numerio 
jų spausdintosios makulatūros! 
Nelaikykite jos savo kioskuose! 
Neimkite ją į rankas! Atkalbi
nėkite nuo jos savo draugus ir 
pažįstamus! Pamokinkite savo 
vaikus, kol jie dar lopšyje...

Šalin! Laukan!.. Pirmosios 
eilės ir Žiemelis' nieko nebepa
jėgė. Kas patys nealasavo, tie 
atsisukinėjo, kėlėsi nuo kėdžių, 
tampėsi pro kitus, lipo ant kė
džių; arba nutraukinėjo kitus. 
Pragariškas triukšmas nustelbė 
Nelkčs delno 
pliaukštelėjimą .

Alsuodamas, 
mas, jis nulipo 
sunkiai atkrito 
vokė savo kaltėje. Perdaug ab
strakti ii’ akademiška buvo jo 
kalba; Jis nebuvo įvertinęs ir 
prisitaikinęs šiai smulkiai bur
žuazinei auditorijai. Nebuvo su
silaikęs ir kalbėjęs konkrečiau 
ir vaizdingiau. Pats perdaug 
sujaudintas ir tuo nustojęs su- 
gestuojančios 
uzurpatorius 
saVb šaiką, 
šiai matyti.

Kas tai atsisėdo šalę jo ir 
švelniai palietė jo petį. Tai bu-

■ pakartotiną 
ant katedros.
beveik verkda- 

nuo estrados ir 
kėdėn- Jis nusi-

įtekmės... Bet tas 
turėjo su savimi 
tai buvo puikiau*

The ERIE LIMITED
SIUSIMI IR BENDRINIAI TRAUKINIAI

POPULIAMS KELIAS I
. NEW YORKĄ

Žemiausios Kainos

NE\V YORK EXPRESS 
teina iš Chicago (Dearborn Sta) 

Wibuna i New Yorką (Jersey City Sta)
THE ERIE LIMITED

Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna i New York (Jersey City Sta)

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės:

11:00 A. M.
3:15 P. M.

8:45 P. M.
9:30 P. M.

10:20 P. M.
6:00 A. M.

30 dienu Ekskursijos į Now York 
Kiekvienu Subatą 
$46.05 Round Trip

CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVI). 
Telefonas Wabash 4600 

Dearborn Station. Telefonas Harrison 9830 
x arba

H. T. HARL0W, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St.

ERIE RAILROAD SYSTEM

Ypatiškai Vadovaujama 
Didelė Ekskursija

Į LIETUVĄ 
PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO

Išplaukiant

Holland America Linijos
vėliavikių laivu

STATENDAM 
iš New Yorko

Nužeminta laivakorčių kaina i abu galu. Puiki kelionė ir 
malonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas i 
Klaipėda per Rotterdamų.

Informacijų atsiklauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Asociacijos narius.
MISS J. LE0NA1TĖ, “Amerikos Lietuvio” Ag.,

14 Vernon St., Worcester, Mass.
J. AMBRAZIEJUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
“VIENYBĖ”. 193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St., Waterbury, Conn.
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St., Newark, N. J.
J. SEKYS, 226 Park St., Hartford, Conn.
“NAUJIENOS”, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
A. VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS, 3327 So. Halsted St., Chicago, 111.
“DIRVA”, 6820 Superior A ve., Clcveland, Ohio.
K. MA KAREVIČIUS, 95 Liberty St., Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA, Franklin Savings & Trust Co„ Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO, 187 Oak St., Lavvrence. Mass.
P. MOLIS, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.
J. G. BOGDEN, 322 West Long.St., DuBois, Pa.

. J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago. 111.
V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St.. Chicago, III.
A. VARAšlUS, S. 12 & Carson St., Pittburgh, Pa. 
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupetas.

322 W. Broadway, SoJ Boston, Mass.
MISS J. RODIS (Rauktytė), 50 Steriing St., Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS, 305 Broadvvay. So. Boston, Mass.
J. KAŽEMĖKAS, 793-797 Bank St., Waterbury, Conn.
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Main St., Montello. Mass.
K. SIDABRAS, <875 Cambridge St., Cambridge, Mass.
.1. VITKAUSKAS, Richmond Trust Co..

2701 E. Alleghcny Avė., Philadclphia, Pa.
MATAS BIEKŠA, “Sandaros” Ag. vedėjas,

373 Kensington Avė., Roscland, Chicago, III,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių ,

Kurie norite daly 
vauti S. L. A. Seimi 

niame bankete
Prašomi užsisakyti ir įsigy

ti biletus šiandie, nes sulig 
skaičiumi rezervuotų vietų bus 
parūpinta ir patarnavimas ban
kete.

Deliai biletų meldžiami kreip
tis i šias įstaigas:

l’niversal State Bank, kam
pas Halsted ir 33 gatvių, tele
fonas Victory 9600; klauskite

“Naujienos”, 1739 So. Hal- 
tel. Roosevelt 8500.

Mačiukas, 2436 West 
tol. Prospect 3140 ar-

K. J.
69th St.,
ba 6920.

“Sandara”, 3236 So. Halsted 
St., tel. Calumet 3277.

Galite taipgi nusipirkti ir 
koncertui tikėtą; koncertas 
Įvyks birželio 17 d., S vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj.

g-ve netoli 35-tos. Tenai jie a t* 
rodys dar puikiau, negu studi
joje. nes drobe, ant kurios pa- 
veikslai rodomi “Ramovoje”, 
yra 22 pėdų aukščio. Ant jos 
žmonių figūros bus stambes
nės, negu natura'lio dydžio, to
dėl bus matomas kiekvienas 
veido ruožas.

Nepaprastai akyvą vaizdą su
daro p. Bancevičiauš suorgani
zuotos ristynės piknike. Pačiam 
darže, per daugybę žmonių, 
stovinčiai Ant žemės publikai 
daugelis ristikų judėjimų nebu
vo kaip reikiant matyt. Bet 
paveiksluose — viskas, kaip 
ant delno. Kaip tie ristikai 
kits kitą per galvą mėtė ir ant 
matraco raičiojosi! žiūrint ką 
tik gali susilaikyti, kad nesu
riktum “bravo” arba neimtum 
garsiai juoktis, kai prispaustas 
prie matraco ristikas staigiai 
išsitiesia ir paglemžia po savim 
savo priešą.

Iš lietuvių gyvenimo paveiks
lai labai retai būna rodomi te
atruose. Todėl patartina kiek
vienam nueiti i ‘"Ramovos” te
atrą 4

iki vėlumos.
Laimingi yra pp. Kiurai tu

rėdami įtokias malonias dukte
ris. Ne vieni tėvai galėtų jiems 
pavydėti. Patys pp. Kiurai yra 
ramus, mylintys apšvietę žmo
nės. Ten buvęs.

Laidotuvių procesijoj, be civi
lių gyventojų, buvo policinin
kų būrys, ugnūgesių ir Ame- 
rikos (Legiono Durys; grojo jų 
benai. Gėlės užpilde visą na
mą.

Akių Gydytojai
*•*•*•*■**

Lietuves Akušeres

ir pasižiūrėti

Melrose Park

CHICAGOS ŽINIOS
Prašysiu, kad pašalintų 

Russellį ir Stege

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Naujienų Laivakor 
erų Skyrius

Siurprizo balius pp. Kiūru 
namuose

Laukta, kad aldermanas Al- 
bert, kaip vakar, kreipsis į me
rų Thompson^, reikalavimu, 
idant jis pašalintų laikinai — 
nuo 30 iki 60 dienų, policijos 
viršininkų Wni. Russellį ir de
tektyvų galvų. .— Stege.

Palaidotas Alfred 
J. Lingle

Vakar tapo palaidotas Alfred 
J. Lingle, 'kiurį nušovė gengste- 
riai. Laidotuvės buvo iškilmin
gos. Kūnų palydėjo didžiulė mi
nia žmonių. Pirm išlydysiant 
kūnų į kaipines susirinko mi
nia keleto tūkstančių žmonių.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duedu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

Graborlai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

------ O_
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Naujienos gavo pranešimą 
nuo Amerikos konsulio, 
emigrantai:

Katrina Geibaitė,
Paulina Makstelaitė,
Petronėlė Steponaitū 

yra eilėje ir jeigu turės kan
trybės laukti, gal šiais metais 
jų kvotos numeriai bus iššauk
ti.

Daug yra rengiama siurpri
zo balių, bet apie šį visgi rei
kia parašyti, šiame baliuje visi 
iki vieno jauni draugai ir drau
gės pagerbė kitą savo draugę 
— 17 metų panelę Veroniką. 
Dalykas- toks, kad ji praėjusį 
trečiadieni baigė aukštesniąją 
mokyklą, keturių metų kursą.

Sekmadienį, birželio 8, apie 
5 valandą susirinko pora tu
zinų jos draugių ir (įrangų pp. 
Kimų

Tuo tarpu pora vaikinų buvo 
išvežę Miss Verą ir jos sesutę 
Nancy, kuri taipgi lanko aukš
tesniąją mokyklą, “raidui”.

Parvažiavusios apie šeštą va-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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.

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

namuose.

Nelogiškumo Zig 
žagai

Komunistai socialistus vadi- 
“soeialfašistais”. Nieko ta

pęs visi žino, kad 
skaito savo užduo- 
šmeižti ir

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

na
me naujo, 
komunistai 
timi kitus pravar
džiuoti. IBet ve kame nelogiš-

cy įėjo vidun ir nustebo. Na
mai pilni svečių. Vieni sveiki
na, kiti reiškia linkėjimus, vi
si linksmi, kad viskas gerai pa-

SpecialiHtM gydyme chroniškų ir naujų U- 
gTj. Jei kiti negalėjo jumis iSgydyti, atellan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iėegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iėegzatninavimo—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- 

k lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

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

Tek Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

po

20

yra

St.

PO

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III

Tel. Cicero 5927

priešin- 
jie sto

tais ve.
Vėliaus prasidėjo žaismės ir 

dainavimas. Pramoga užsitęsė

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

A DDL FA S F A BIJON A V tč IU S’

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir. 

Balzamuotojas

m-----
ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jor 
maža dalis žmonių supranta apfa jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siuto už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančiu ypatų 
ir turiu 20 metu praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRTSTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai
CHICAGO, ILL

kūmas. Socialistai yra 
gi visokiai diktatūrai, 
ja už demokratiją ir 
Komunistai ir fašistai stoja už
diktatūrą, ir 'abieji vienodai 

šaudo savo priešus. Vadinasi, 
komunistai su fašistais yra įdė
jus dvyniai ir todėl jiems pil
niausia atatinka, tas vardas — 
k omu n ist fašistas, o ne socialis
tams. Socialistai su tuom ne
turi nieko bendra.

Artojo Sūnūs.

“Naujienų” piknikas 
ki ntamuose paveiks-

hiose
be kvaps-

riebumų.
VA-JEL. Jūsų aptie-

Vakar gavome pamatyti 
dijoje tuos “pikčius”, kuriuos 
trRamovos” teatras pereitą sek
madieni ėmė milžiniškam “Nau
jienų” piknike Černausko dar
že. Išėjo puikiai! Paveikslai 
taip aiškus, kad minioje gali
ma pažinti kiekvieną veidų.

Paveikslai parodo judančius 
burius žmonių, didelę grupę 
žaidžiančių vaikų, šokančias 
vyrų ir moterų poras, maršuo- 
jančias ir juokaujančias eiles, 
ristynės iškeltoje arenoje, 
“Naujienų” Direkciją ir daug 
kitokių įvairių grupių.

žiūrint Į tuos paveikslus, at
eina į galvą mintis: kaip butų 
gerai, jeigu juos kas parodytų 
Lietuvoje. Lietuvos žmonės tuo
met pamatytų, kaip jų viengen
čiai linksminasi, išvažiavę šven
tadienį iš triukšnhingo Ameri
kos didmiesčio Į daržą, tarpe 
z:: 1 i u o j a n č i ų medžių.

Bet, tiesa, tokios gausybes 
Ii tuvių, kokia buvo nutraukta 
tuose kintamuose paveiksluose, 
ir pačioje1 Chicagoj e netenka 
dažnai matyti. Bet tai, mat, 
buvo “Naujienų” pavasarinis 
piknikas! “Naujienų” piknikai 
yra garsus tuo, kad sutraukia 
galybes žmonių-

Pradedant šio sekmadienio 
vakaru, paveikslai bus gražia-, 
me “Ramovos” teatre, Halsted

S'tu-

Žmonos ir Motinos
Reikalingos 

tikslios 
higienos!

VA-JEL yra la 
saugus, ne- 
ž/a 1 i n g a s 
moksliš k a s. 
ti.ksius 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
kite savo aptiekininkų. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki-

i ninku!

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 dienų, 6:45 valan
dų vakare, 1930 m., sulaukės 
30 metų ąmžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Vainuto parap., 
Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame 
moterį Kazimiera, 
Prancišką, 3- m., du 
Julijonų ir Steponų 
o Lietuvoj tėvelį Julijona ir 
3 seseris. < »

Kūnas pašarvoas randasi 
3909 Carry St., Indiana Har- 
bor, Ind.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 14 dienų, 10 .vai. ry
te iš namu bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Adolfo Fąbijona- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė ir Broliai.

17 metų, 
nuliudime 

dukterį 
broliu — 
Amerikoj,

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

AMŽINOS ATMINTIES 
MUSU BRANGIOS 

MOTUTĖS

P ETR ON EL ĖS D V Y L1EN ĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 13 d., 1930, sulaukus 
75 metų amžiaus. Paliko di
deliame nuliudime dvi dukteris, 
Petronėle Norkiene, žentą ir 
keturis anukus Lietuvoj, o A- 
merikoj: Barbora Poškevičiene, 
po tėvais Dvylaite ir po pirmu 
vyru Gritis, žentą ir tris anu
kus, t?ipgi sūnų Antaną ir 
marčių.

Mes Jus musų brangi mo
tinėlė niekuomet neužmiršime. 
Jus pas mus nebesugrįš! te, bet 
mes n.as Jus ateisime. Te bu- 
nie Tau lengva Lietuvos že
melė.

Reikalui atėjus dėl informa
cijų galite kreiptiss

B. Poškevičiene,

120 N. Springfield Av 
Chicago, Hl.

MARIJONA JOCIENĖ 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
’zelio 10 diena, 11:30 valan

dų vakare, 1930 m., sulaukus 
46 metų amžiaus, gimus Kalti
nėnų parapijoj, Numininkų kai
me, Tauragės apskr. 32 metus 
išgyveno Amerikoj. Paliko di
deliame nuliudime vyrų Ado
mų, dukterį Bronislavą, 3 pu- 
seseres — Stanislava Praibienę, 
Barbora Zagraganienę ir Bar
borą Žiliene, pusbrolį Franciš- 
ku Vieliu. Lietuvoj seserį Ag
nieška Zidickiene ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4319 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 14 dienų, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėio- 
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Jocie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų!

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Puseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikalt visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai- 

ui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pątar- 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystes.

OFISAS:
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.
OPTOMETRTSTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akimų

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8,

Phone Canal 0528

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. Maplevvood 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 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti

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

Tel. Bmnswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Oflao TelefonM Virglalg 0080 
Bea. Tel. Van Burea fiSftH

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 21 ryto Iki 1 po pietų. 2 Iki 4 Ir 
6 iki 8 vakaro. Ned SU o no nuo 10 iki 12 die

ną. Nannj ofleae North Slde
3413 Franklin Blvd.

▼alandoa 8:80 Iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 ,

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną

Phone Midway 2880•

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aven«e

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

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512 
Ralph C. CupIer,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-&241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaią 

8 iki 8 vai. vak. Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v

Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSj
Nuo 2 iki 4:3t ir nuo 7 iki 1!

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

L ■" —i i jj į

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SL, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarų, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin « 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
' 10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir 1‘ėtnyčioi y

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 595t
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Setedoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje * 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Nan^ų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephonc Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 8-1

Telephone Roosevelt 9890 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 352f>

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 1.0 iki 2 no pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo !• iki 12

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

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

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4b31 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Ras. 6515 So. Rmkwcll St.
Tel. Re Public 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ankščiau (kadangi yra Revi
zijos Komisijos narys) iždinin
ko knygoms patikrinti. P-nas 
Raginskas vakar buvo atsilan
kęs trumpam laikui į “Naujie
nas”. Report.

darže, Justice Park, įvyks vakar 
rinis išvažiavimas, kur svečiai 
delegatai ir vietiniai galės link
smintis iki ankstyvam rytui.

Bus tai nepaprastos iškilmes 
ir prie jų reikiai visiems reng
tis. K. L-kus.

Įdomus įvykis

L. T. Sandaros Sei 
rnas prasidėjo 

vakar

Naujienų Laivakor
čių Skyrius Brighton Park

Prezidiumo sąstatas sekamas: 
p. Bukšnaitis — pirmininkas, 
p. Čekanauskas — prigelbinin- 
kas, p. Dargia 
p-nia Vitailienė

sekretorius, 
prigelbinin- 

kė. Mandatų 'komisija: p-nia 
Katkevičienė, p-nia Baranaus
kienė ir p. Vaišvilas.

Šeimines kalbas pasakė: dr. 
žymontas, Vitaitis, Bukšnaitis, 
Žukas, Virbickas, Bamanauskie- 
nė* ir keletas kitų. Delegatų yra 
21, dar laukiama atvykstant 
14-kos (delegatų. T.

šiais motais iš Chicagos jau 
išvažiavo Lietuvon apie 200 lie
tuvių. Bet dar rengiasi važiuo
ti didelis būrys liepos 6 d., lai
vu “Aqui tania”, ir vėliaus, rug
sėjo 16

Kurie 
birželio 
liepos 6

Kad sutvarkyti visus doku
mentus, tai kreipkitės į “'Nau
jienas” tuojau, neatidėliodami.

Prieš-pusnietinis susirinkimas

P-nas Raginskas jau 
Chicagoj

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Pildančiosios Tarybos na
rys, p. IM1. A. Raginskas, jau 
atvyko Chicagon, Susivienijimo 
Seimui. Jis atvyko pora dienų

TIK DAKTARAS ŽI
NO KOKIS LIUO- 
SUOTOJAS 

BŪTI

Pavojus gludi neatsargiame 
pasirinkime liuosuotojų! Imda
mi kas’ tik į galvą, ateina, kada 
dvokiąs kvapas, galvos skaudė
jimai, kvaituliai, vertimas vem
ti, aitrumas, gasai pilve ir vi
duriuose, stoka apetito ar ener
gijos įspėja konstipaciją, jus 
rizikuojate įsigyti liuosuotojų 
įprotį.

Pasitikėkite daktaro spren- 
dimu\pasirenkamt sau liuosuo- 
toją. štai yra vienas padarytas 
iš vidurių ir pilvo pakrikimų 
specialisto recepto. Jo atradė
jas išbandė jį tūkstančiuose, at
sitikimų; rado jį saugų dėl mo
terų, vaikų ir senesnių klonių; 
pilnai veiksmingų dėl tvirčiau- 
sio žmogaus, šiandie, Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin, 
yra vadinamai,• yra 
klausias liuosuotojas 
Jis yra pagamintas 
žolių ir kitų grynų
Jus galite gauti jį, didelėse 
bonkose ir prirengtų vartoji
mui, kiekvienoje, aptiekoje.

kaip jis 
populiariš- 
pasaulyje, 
iš šviežių 
priemaišų.

d., laivu “Rotterdam”. 
nesuspėjote išvažiuoti 
mėnesį, it ai rengkitės 
dienai.

Birželio 21 
kaktuvės Sęl 
įstaigos, 
nuoja dideles 
čia skaitlingus savo draugus ir kos- 
tumerius pasidalinti jos džiaugsmu.

Sol Ellis ištaiga yra typiška Chi- 
cagai, subudavota su niešsemiama 
energija ir nenugalima Chicagos 
drąsa ir dvasia. Per šiuos 25 me
tus iš mažos ir nežymios pradžios 
prie 2218 S. State St., ji išsišakojo 
i visas svarbiausias miesto dalis ir 
padidino savo bizni iki to laipsnio, 
kad dabar yra skaitoma viena iš di
džiausių plumbingo, apšildymo ir 
elektros reikmenų įstaigų visoje ša
lyje.

Jos vyriausia sankrova yra 2218-32 
So. State St. ir skyriai: 3945-47 
Lincoln Avė. ir 4606-08 W. 22nd St. 
turi plačiausi pasirinkimą vienų iš 
geriausių visoje šalyje plumbingo, 
apšildymo ir elektros reikmenų.

Savo sukaktuvėms ateinančią sa
vaite ji padarė plačius prisirengimus, 
ir kad padaryti tą jvykj atmintiną, 
ji duos savo kostumeriams ir drau
gams gražias ir brangias dovanas ir 
suvenirus. Užeikite i bile kurią jų 
sankrovą ateinančią savaitę, jums tai 
pilnai apsimokės.

d. yra 25 metinės su
pi Ellis and Sons, Ine., 
Iš tos priežasties ji pla- 

iškilmes, į kurias kvie-

Penktadienis, birž. 13, 1.930

N amu Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalovv viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS
x PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

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

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

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

0-------

VI iNceilanruu 
įvairus

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

Furnįture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
ift dirbtuves už sutaupimą mažiausia

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visą 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryfiius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Cbicagoje. šaukte Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

b arms For sale
Ūkiai Pardavimui

280 AKRŲ FARMA, išdirbta, ge
roj vietoj, viskas pilnai įrengia. 
Parsiduoda iš priežasties nesutikimo 
šeimynoj už trečią dalį jos vertės. 
Nesu agentas, tik padedu savo pa
žystamam. Gerai žinau tą farmą. 
kreipkitės

W. GREIČIUS, 
4533 So. Wood St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2 augštų medinį na

mą ant didesnio mūrinio dviflačio 
South Side apielinkėj. 8840 Houston 
Avė., 2 lubos.

American Lithuanian Citi- 
zens’ Club prieš-pusmetinis su
sirinkimas (įvyks nedėlioj, bir
želio 15 d., lygiai 1 vai. po pie
tų, K. Gramonto svetainėje, 
4535 So. Bockwell St. Kiekvie
nas narys turi nepamiršti šio 
susirinkimo, pats jame daly
vauti ir savo draugus atsikvies
ti, kad įrašyti juos j kliubą. 
Nors visi susirinkimai yra svar-

St Ą Q • p [bus, bet šis bus žymesnis, ir • *4. A. beimo ISVa* reikalinga, kadį visi nariai da- 
k<H*CS6 lyvautų ir kiekvienam svarbes

niam klausime tartų savo žod 
kliubo gerovei.

Kurie iš narių mano, kai 
t, | tik valdyba viską gali susirin

kimuose atlikti, tai labai kly
sta. Reikia žinoti, kad valdy
ba nėra niekas kitas, kaip tik 
darbininkai, kuriuos patys na- 

Seimol™1* (^džiuina balsų išsirenka ir 
vaka ^eTns paskirsto tam, tikrus dar- 
noriu u>us Plikti, — kairiais dagi ir 

už labai mažą atlyginimą. Vi- 
^va-r® 8a'lia kliubo ar šiaip orga

nizacijos valdyme randasi 
, . čių narių didžiumos tarpe, ne juokais .\ , , . . ..... . . riai kartais padaro ir toki ir šeiminių . *. tarimą, kuris valdybai ne ir tas i a k- I. ,. , ... . . .jau patinka. Taigi natriai 

ir turi bu;ti sargyboje visų kliu
bo reikalų. Jie visuomet pri
valo skaitlingai lankytis į su
sirinkimus ir daboti, kad tas 
arba kitas keilksmingas kliib 

rbo gerovei sumanymas nebū
tų pravestas. Tiktai ištikimai 
darbuodamiesi padarysime kliu
bą turtingu nariais ir finan
sais.

Dar 
ti, kad 
penkis 
yra J. Gcidįžiunas, Cook County 
ligoninėj, llanrison ir Wood 
Sis., Ward 64; Jonas Gajus, 
St. Lūkės ligoninėj, 1139 ‘So. 
Micliigan Avė.; A. Turauskas, 
6806 So. Talman Avė.; J. Stru- 
bas, 1021 So. Maplowood Avė., 
ir A. Petraitis, 4112 So. Ar- 
tesian Avė. Kaip kurie jau ne- 
beužilgo pasveiks, bet dar ki
ti randasi kritingoj padėty, iv 
verta jų pasigailėti. Pavyzdžiui, 
pirmasis, Juozas Geidžiunas, 
jau serga nuo šių metų vasa
rio 9-tos dienos. Nors ir labai 
suvargintas sunkios ligos ir ne
gali pasikelti iš lovos, bet pats 
jį vis dar ramlisi energijos ir 
vilties kovoti su liga ir pasvei
kus grįžti prie savo susirūpinu
sios moters ir savo dviejų ma
žų vaikučių, kurie jo pasiilgę 
laukia. J. Geidžiunas savu lai
ku yra nemažai pasidarbavęs 
viršminetam klubui: 1927 me
tais buvo finansų kontrolės raš
tininkas, o 1928 ir 1929 metais 
buvo finansų raštininkas. Mato
mai, ikaip teisingas darbuoto
jas vis kas kartas įsigijo dau
giau pagarbos ir aukštesnę vie
tą valdyboje.

Butų malonu matyti J. Gei
džiūnų vėl dirbantį darbą kliu
bo labui bendrai su mftmis.

Kliubo nariai, kurie turite 
laiko, prašomi visus sergan
čius atlankyti. Aš iš savo pu
sės, reiškiu sergantiems užuo
jautos žodį ir pasižadu, turė
damas progos, kiekvieną iš jų 
atlankyti.

Bus jau metai laiko, kaip Či
kagos darbuotojai pradėjo pri- 

| si ruošiamą.) į Keimo darbų. Per 
tą laiką buvo daug •susirinki
mų atlaikyta, daug pasikalbė
ta ir pasitarta. Dabar jau — už 
ciienos-kitos — einama prie rea
laus darbo, prie paties

I ir prie Seimo ruošiamų 
rų. čia, 
‘‘Naujienų 
žinti su suruoštais 
karais.

Kad 
rengėsi 
vakarų, 
tas, jog Lietuvių Auditorija nu
siprausė kuo puikiausiai ir pa
sipuošusi vėliavomis laukia tų 
visų iškilmių. Bridgcporto, taip 

Įsakant lietuviška sostnė, Hal- 
sted Strytas nuo to neatsiliko. 
Kalbamos gatvės biznierių aso
ciacija, turėdama omenėje bu
siantį SLA. Seimą ir jo ren
giamus vakarus, visą Bridgc
porto Halsted Strytį papuošė 
lietuviškomis ir amerikoniško
mis vėliavomis.

Girdėjau, kad šitam reikale 
I pasidarbavęs dBaujienictis “Un- 
I tanas” Žymontas. Jis sako, kad 
į Seimą suvažiuos daug žemai
čių, kuriuos jis labai gerbia. 
Prisimindamas savo mylimą 
motinėlę, gerb. Žemaitę, jis ir 
pasidjarbavo, kad bus papuošta' 
gatvė. Gerai, Untani, kad taip 
pasidarbavai!

SiLA. Seimo parengimai: Bir
želio 16 d., 7:30 vakare, įvyks 
Seimo delegatų priėmimui iš
kilmingas banketas. Laike ban
keto bus puikus programas, ku
rį išpildys dainininkai-kes ir 
kalbėtojai.

Birželio 17 d., paminėtu lai
ku, atsibus nepaprastai įdomus 
ir vaizdingas sejminis koncer
tas. Programą išpildys vietiniai 
ir iš kitur atvykę artistai-tės.

Birželio 18 d., suprantama 
vakare, bus didelis ir puošnus 
balius. Gros puiki muzika ir 
bus progos visiems gerai pa
sišokti.

Prie užbaigos Seimo, 20 d. 
birželio 7 vai. vak., černausko

nors trumpai,
’ skaitytojus

Seimo

čikagiečiai 
prie Seimo 
tai parodo

•pa-
Na- 
nu- 
taip 
yra

matau reikalų pažyme
snio laiku kliuibas turi 
narius sergančius. Jie

PRANEŠIMAI
Kas turite išnuomavimui kambarių?

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

seimo
S. Halsted

Roseland. Birželio 13
vak., svetainėje, 341
Avė., įvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo susirinkimas.
sirinklme bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai.
nariai, nares 
gijos ir tie 
atsilankykite

d., 7:30 v.
Kensin^ton

Šiame su-
Visi 

ir šv. Juozapo Drau- 
kurie norite Drisirašyt 
paskirtu laiku.

Sekretorius.

stu Charles, III. — DLK. Vytauto 
Dr-stė rengia puikų pikniką nedė
lioj, birželio 15 d., Joe Molio Colman 
Grove miške, prie Fox River. Va
žiuoti reikia 22 keliu link Elgin iki 
žvyraunes. Gatvekariais važiuoti 
iki 49 stoties, eiti po kairei. Visus 
St. Charles ir apielįnkės lietuvius-es 
kviečiame atsilankyti. įžanga 50c 
nuo automobilio. Jeigu lytų pik
nikas įvyks sekamą nedėldienj.

— Komitetas.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W, 
of A. susirinkimaš atsibus pėtnyčioj 
birželio 13 d., Amalgamete Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 v. 
vak. Taipgi šiame susirinkime bus 
daug svarbių reikalų, tad malonėki
te susirinkti laiku.

— F. Pruste, sekr.

L. K. Kliubo išvažia- 
nedėlioj, birželio 15 d.

Joniškiečių 
vimas įvyks 
n. Svelanio farmoje, 84 St. ir Kean 
Avė. Programos, šokiai, žaismės 
su išalimė.įimu dovanų, užkandžiai 
ir gėrimai visiems atsilankiusiems, 
linksmumas, draugiškumas visiems 
užtikrintas. Kviečia Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. 
C W. of A. rengia dideli išvažiavi
mų i Jeffersono girias, nedėlioj, bir
želio 15 d. Programas prasidės 1 v. 
no pietų. Programas susidės iš cho
rų, šokių ir muzikos ir tokios muzi
kos, kokios dar nebuvot girdėję, to
dėl gerbiami lietuviai malonėkite at
silankyti ir linksmai laikų praleisti.

Kviečia Komitetas.

UŽKVIETIMAS

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies. 

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

-------0-------

FEDERAL elektrikinė skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At
dara vakarais.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dękoruojam

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

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

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS 

šviesus, švarus kambariai su visais 
parankamais, renduojasi ant savai
tės ir nakvinės už $1.00. Geriau
sia transportacija.

GEO. JOKUBONIS
2318 Washington blvd.

IŠSIIMAINO medinis namas ir 
60 pėdų žemės, labai geroj vie
toj. Mainysiu ant kendžių sto
ro, ar mažos grosernės. Atsi
šaukite 4038 Archer Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

For Rent

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO 

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

4 KAMBARIAI ant rendos, $17.00 
rendos; gasas, elektra ir visi įtaisy
mai ant 3 augšto. 1035 W. 19 St.

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

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

RENDON 5 kambarių flatas, ap
šildomas arba neapšildomas. Graži 
apielinkė, pigi renda. SavĮj)inkas lie
tuvis.- 6602 S. St. Ix)uis Avė., Chi
eago Lawn.

Situation Wanted
Darboleško

PAIEŠKAU darbo bučemėj, turiu 
15 metų patyrimo. Kalbu lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai jr angliškai. 
Box 1203. Naujienos.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafayette 0455 
- o------

10% PIGIAU U« VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
hile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
dausi ''arba mieste. Kedzie 8468

B ESBO 1.0 SKOBAI t 
PiutiklauHykitc Blue 
Ribbon Mali Sport Re
port kiekieną vakari)
0:30 v.. Daylight 8av« 
inir Time. iA WMa(| 
stoties. Chieago.

QLALITY 
WIN 
EVERY

OUNCE^ Anton Jusas.

Blue Ribbon Malt Extract patapo dau
gelį metų atgal Amerikos kokybės stan- 
dardu. šiandie jis yra tokia pat. Nežiū
rint kur jus nė eitumėt, Amerikos 
Daugiausia Parduodamasis yra pirmas 
pasirinkimas rūpestingų žmonių. Vi- 
suomt supakuoti pilni trys svarai.

■ ■■■ « — *. —

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street!

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scręe

“General Crack”
dalyvaujant

JOHN BARRYMORE, 
lA>well Sherman, Mariau 

Nixon ir k.
Taipgi 

Vitaphone Vodeviliu Aktai;

šiuomi kviečiu visus pažįstamus, 
draugus ir visus, kurie nori pra
leisti linksmai laiką ant tyro oro 
tai geriasia vieta.

Colman Grove
randasi tarpe St. Charles ir Elgin, 
tik 40 mylių nuo Chieago, III. 
Daržo atidarymas įvyksta 14 ir 
15 dienas birželio. Daržas ant 
puikios Fox Rivės kranto, galima 
maudytis, žuvauti, važinėtis luo
teliais.

Nakvynės, valgiai, minkšti gė
rimai, galima gauti ant vietos.

Kviečia visus atsilankyti savi
ninkas

JUOZAS MOLIS.

Colman Grove
Road 5 arba Road 6 iki Fox 

River nuo ten Road 22, 
mylios tarp St. Charles ir Elgin5

CLASSIFIED ADS
Baby Chicks

Vištukai a

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI- 

DžIAUSI VIŠTUKŲ PERIN- 
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtų. 25 svarai lesalo dy
kai 
kų.

su kiekvienu šimtu vištų-

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama į vieną dieną 
2-RI MORGlčIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real ęstate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716 
-------o-------

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
----- o-----

ANTRI morgičiai $4,700, mokami 
menesiais. Labai gera security ant 
j>elningo mūrinio namo. Reikia tuo- 
jaus pinigų, nuleisiu 15%. Telefo- 
nuokit Boulevard 4639.

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

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis m o kės t imis.

Mes taipjau perkame morgičiua b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St 

Arti Marshfidld Ava 
—o-------

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St.. 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street

• “Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė.
Lafavette 2082

FORDO VAKACIJŲ *BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

1930 Sport Roadster včliausis ---------- $405
1930 Standard Coupe včliaueiH ...........  $495
1929 Town Sedan ISvaž. 2160 mylių $465 
1929 Standard Coupe nepaprasta vertfi $295 
1929 Tudor, nauji tairai. iAv. 2700 m. $375 
1929 Roadster, tilt Windshield, spotlight $375 

Visi karai turi 90 dienų raštiSkų 
garantiją. $20 iki Vi jmokčti. 

M. J. KELLY. 
4445 West Madison St.

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatve. Turi būti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

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

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

Visiškai nauja murinę 6 kamba
rių bungalow, miegamieji porčiai, 
karštu vandeniu šildoma. 50 pėdų 
lotas. $9,500.

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., Willmette, III.

Tel. Willmette 364
O>—

TIKRAS BARGENAS. — Lotai 
41x135 pėdų už $450. Išmokėji
mais. Nuolaida, jei pirksite cash. 
Savininkas Grant, 11305 S. Spauld- 
ing Avė. 

—O-----

PIRM JUS PIRKSITE vasarini na
meli ar lotą, būtinai pamatykite ką 
mes darome dėl savo kostumerių prie 
geriausio žuvavimui ežero Illinois 
valst. Medžiais apaugęs, daili vieta, 
geros maudynės, krikščionims, 50 
mylių. Rašykite dėl kelių žemlapio 
ir platesnių žinių: Naujienos, Box 
1202, 1739 S. Halsted St., Chieago.

------ D------

Business Cliancr-
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI cafeteria arti dide
lių dirbtuvių. Biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Esu našlė, vienai sun
ku apsidirbti. 716 W. 22nd St.

PIGIAI parsiduoda greitu laiku 
fruit Storas. A. Plungis, 10728 • So. 
Miehigan Avė.

PARDAVIMUI Refreshment Stand 
išdirbtas per 6 metus, pelningas biz
nis. Nupirkti galima su maža pi
nigų. Ogden Avė. ir Wolfroad. 
Western Springs, III.

DIDŽIAUSIA PROGA! Nusipirksit 
groserį ir delicatessen su geru što
ku ir pirmos rųšies fitures. Renda 
pigi. Parduosiu su namu ar at
skirai . 558 W. 42nd Place.

BARGENAS
Grosernė ir ' bučemė, geriausia 

South Sidėj; gera vieta, moderniški 
fixturiai ir stakas; du kambariai, 
pigi renda. $2,200. Turi būti par
duota. Pelninga vieta lietuviui.

2450 W. 59 St.

PARDAVIMUI bučernč; cash biz
nis. įplaukų $800 į savaitę. Par
siduoda iš priežasties nesutikimo 
šeiminoje. Labai pigiai. 4900 W. 
14th St., Cicero.

BARBERNE parsiduoda pigiai, 
Biznis išdirbtas per P/2 metų, parsi
duoda dėl nesveikatos. 4240 South 
Artesian Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GRQSERNĖ

Gera ir pelningą vieta, per daug 
metų išdirbta. Pirkęs tą vietą ne
sigailės.

S. SAKALAUSKAS,
6064 S. State St., Chieago 

Tel. Englewood 7601

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen nebrangiai, priežastis — du 
bizniai. 5602 S. Carpenter St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA puiki farma pigiai, 
80 akrų juodžemio. Randasi pui
kioj vietoj, prie konkreto kelio, In
dianos valstijoj, 55 mylios nuo Chi- 
ęagos. Mylintis farmas nepraleis
kite šios progos. Del platesnių ži
nių kreipkitės į Joseph Gaižauskas, 
5939 So. Rockwell St., Chieago, Tel. 
Grovehill 0475.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6 
ir 6 kambarių. Didelis nupiginimas. 
Karštu vandeniu šildomas. 2 karų 
mūrinis garažas. 7012 South 
Artesian Avė. 

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

PARDAVIMUI kampinis cottage 
su 2 lotais ant Sę. Leavitt ir 35tos 
gatvės. Tinka gazolino stočiai. 
3456 So. I>eavitt St.

VILLA PARK, ILL.
Pardavimui 7 kambarių Kellastone 

rezidencija ir 2 karų garažas; 4 
miegamieji kambariai ir maudynė 
viršuj, karštu vandeniu šildoma, 
plasteriuotas beismentas, sieteliai ir 
storm langai, lotas 60x180, 1 blokas 
nuo mokyklos, visi pagerinimai su
dėti; tikras pirkinys dėl žmogaus su 
didele šeimina.

Matykit savininką
332 Riverside Drive, 

telefonas Vilią Park 1191 J.

BARGENAS. Parsiduoda namas 
mūrinis 2 flatų, po 6 kambarius, 
garu apšildomas; naujas mūrinis 3 
karų garažas, lotas 35x125, randasi 
prie Marųuettę bulvaro, netoli Hal
sted St. Kaina $11,500. $1,000
įmokėti, likusius po 4 metų. Agen
tu nerikia. Atsišaukite 6951 So. 
Union Avė., 2 lubos. Tel. Englewood 
7927.

BRIDGEPORTAS
ŠTORAJS IR 2 FLATAT

į Štai yra proga padaryti invest- 
mentą labiausia pageidaujamoj real 
estate rušyj: biznio prapertėj, kuri 
jau dabar neša didelį pelną ir teikia 
galimybės dar didesnio pelno atei
tyje.

ši prapertė yra tvirtai pastaty
tas mūrinis Storas su 2 keturių kam
barių flatais viršuje ir 3 karų ga
ražu užpakaly. Pilnas beismentas, 
Randasi Halsted gatvėj, arti 31-mos 
gatvės.

Savininkui yra labai reikalingi pi
nigai ir jis turi paaukoti greitam 
pardavimui. _ Priims $11,500, su 
$1,000 įmokėjimu, likusius išmokė
jimais; jei visi pinigai butų užmo
kėti, tai dar daugiau nuleistų. NA
MAS TURI BŪTI PARDUOTAS 
TUOJAUS. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite savininkui STAKLES te
lefonu Franklin 4465 šiandie.

GRAŽI prapęrtė — rezidencija ir 
garažas su moderniškais pagerini
mais, — bėgantis vanduo, maudynė, 
gasas, elektra, apšildimas. Prapertė 
randasi prie Archer vieškelio, arti 
Willow Springs, yra apsupta miško 
ir krūmų ir yra patogi vieta pasi- 
traukusiems iš biznio žmonėms, re- 
zortui, etc. Telefonuokit Willow 
Springs 25.


