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Komunis Ultimatumas” SLA. Seimui
Siūlo Pradėti Seimą iš Naujo,

Bet Bijosi Policijos
Seimo Mandatų Komisijos Atsakymas

Ketvirtadienį, birželio 19 d., 
prieš-ptietinėj sesijoj aplaikyta 
komunistų laiškas, kurį pasira
šo B. Mizara ir J. Šalaviejus. 
Laiške išdėstoma sąlygos, ku
riomis komunistai grįžtų į 
36-tą Seimo posėdžius.

žemiau talpinama tas laiš
kas, o po juo — S. L. A. 36-to 
Seimo Mandatų Komisijos at
sakymas, kurį pasirašo p. p. 
P. Uvick, Jonas Grinius, 
Strumskis.

Ks.

Komunistų pareiškimas
Chicago, III.

Birželio mėn. 19 d 
Lietuvių Auditorijoj 
pasilikusiėms 36-to SLA. 
Seimo delegatams. 
Gerbiamieji Delegatai:

Š’uomi laikome už 
pranešti tamstom, kad

1930

pareigą 
pereitą 
Audito

rijos i policijos ir mušeikų iš
mestoji legaliai išrinkta didžiu-

ma SLA. 36-to Seimo delegatų 
pradėjo savo pirmąją sesiją 
birželio mėn. 18 d., 2 v. p. p., 
Meldažio svetainėje, 2244 West 
23rd Place. Kaipo legališkai iš
rinktų ir prisiųstų delegatų di
džiuma, jinai paskelbė, kad tik 
įtinai turi teisę sudaryti legalį 
seimą ir todėl jinai jį pradėjo.

Bet pirmojoj mus sesijoj pa
aiškėjo, kad pasilikę Lietuvių 
Auditorijoj delegatai ir iki sei
mui buvusoji pildomoji taryba, 
brutališkai išmetusi teisėtą di
džiumą delegatų iš svetainės 
dar seimo nepradėjus, kad tuo- 
mi užtikrinus ant ilgiau sau 
viešpatavimą, dar vis tebetęsia 
susirinkimą ir tebesiskel ,ia. 
buk jis yra “tikrasis seimas.” 
Mes persergstim visus delega
tus, kad tasai “seimas” nėra 
legališkas, nes jame randasi 
daugybė tokių “delegatų,” ku
rie nelegališkai buvo išrinkti 
arba kurių niekas nėra rinkę.

Ne.w

Kongrese įnešta re-i Senatvės pensijų bi 
„j- •• hus kongresezoliucija gėrimų įsta 

tymui pakeisti
19.WASHING1'ONAS, birž.

— Kongresmianas M.> Alfred 
Mchaelson (Kep., III?)' įnešė 
atstovų bute rezoliuciją Aštuo
nioliktam konstitucijos amend- 
mentui (prohibicijos įstatymui) 
pakeisti.

Kongresmanas Michaelson lig- 
šiol L’uvo laikomas .proliibieijos 
šalininku. Jis rėmė dagi garsų
jį, kongreso priimtų, Jonės įsta
tymą, kuriuo prohibicijos 
tymo įlaužytojiai baudžiami 
koriais ir dešimčia metų 
lėjimp.

WASiH1NGTONAS, birž. 19.
Kongresmanas Zihlman (rep., 

Md.) įnešė bilių, kuriuo numa
toma skirti 10 milijonų dolerių 
kas metai per trejus metus ir 
tą sumą paskirstyti tarp val
stijų senatvės pensijoms ir be
sveikačiams aprūpinti.

pen- 
ka-

Automobilių fabrikai 
Detroito rajone bus 

uždaryti

Nužudė savo sergančią 
žmoną ir pats nusižudė

ALH1AMBIRA, Cal., birž. 19. 
■— Arthur Peck, 68 metų am
žiaus kontrak torius, nušovė sa
vo žmoną Edną, kurį sirgo ir 
gulėjo suparaližuota, paskui 
pats nusišovė. Paliktame laiš
kely Peck sako, kad padaręs 
tai, nebegalėdamas žiūrėti į 
žmonos kentėjimus.

DETRO1T, Mich., birž. 19.— 
Ford Motor kompanija paskel
bė, kad jos automobilių fabri
kai ir ofisai bus dviem savai
tėm uždaryti, pradedant nuo 
liepos 12 dienos. Visi darbinin
kai ir tarnautojai turėsią vienu 
kartu atostogas.

Dauguma kitų automobilių 
įmonių Detroito rajone planuo- 
'■ taip pat užsidaryti liepos ir 
rugpiučio mėnesiais.

Perskrido skersai J 
Valstybes ir atgal 

per 32 valandas
JACKSONVIiLiLE, Fla., birž. 

19.
Brock ir Edward F. Schlee va
kar pabaigė savo kelionę oru 
skersai Jungtines Valstybes, 
nuo Atlanto vandenyno iki Ra
miojo ir atgal. Savo kelionę į 
abi pusi jie sukeliavo per 31 
valandą ir 58 minutes.

Lakūnai William

į£qrr

Romos papa išleis 2 mi 
lijonu dolerių savo

• rezidencijai

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

Didėjąs deliesiuotumas; gali 
būt lietaus apie vakarą ar nak
tį; truputį šilčiau; lengvi ir vi
dutiniai mainąs! vėjai. »

Vakar temperatūra įvairavo

VATIKANO MIESTAS, birž. 
19. — Pa pa Pijus XI išleis ar
ti 2 milijonų dolerių Gandiolfo 
Piliai, vasarinei papų reziden
cijai, atnaujinti.

Schacht padarysiąs vi
zitą Jungt. Valstybėms

šiandie saule teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 1:28 
ryto.

BERLYNAS, birž. 19. — Dr. 
Hjalmar Schacht, buvęs Reichs- 
banko pirmininkas, ketina atei
nantį rugpiučio mėnesį pada
ryti vizitą Jungtinėms Valsty
bėms.

[Atlantic and Pacific Photo]• 7
York. — Raymond Duncan, pagarsėjusios Isadora Duncan brolis, kuris Gandhi simpatiza- i 

torius veda prie Atlantiko

Hooveris neleido so 
vietams įsigyti J. V 

karo aeroplanų
Prezidentas užgynė Baltimorės 

kompanijai parduoti Mask
vai k iro lėktuvų už 2 mili
jonu dolerių

BA'LTIMORE, Md., birž. 19. 
— Laikraščio “Baltimore Sun” 
korespondentas Wrshingtone 
įpraneša, kad sovietų Busija no- 
irėjus pirkti iš baltimoriškės 
Glenn Martin aeroplanų kom
panijos 20 karo aeroplanų už 
du milijonu dolerių, bet Jung
tinių Valstybių vyriausybė įsi
maišius ir neleidus pirklybai 
įvykti.

Pranešime sakoma, kad imant 
dėmėsiu rimtą padėtį Indijoje 
ir iš viso Rusų-Indų sienoje, 
taipjau imant dėmėsiu įtemp
tus santykius, vie.4pat.au joninis 
tarp Rusų ir Lenkų, preziden
tas Hooveris laikąs negeisti
nu dalyku leisti sovietų vald
žiai įsigyti Jungtinėse Valsty
bėse tokių svarbių karo pa
būklų, kaip karo aeroplanai.

Prancūzai kovoja su 
nauju Jungtinių Val

stybių tarifu
PARYŽIUS, birž. 19. — Par

lamento muiitų komisija priėmė 
nutarimą prašyti premjerą Tar- 
dieu, kad vyriausybė protes
tuotų Jungtinėms Valstybėms 
prieš naujo tarifo įstatymo vyk
dymą. O jei Jungtinės Valsty
bės protesto nepabotų, komi
sija pataria panaikinti palan
kiausios nacijos klauzulę tarp 
Amerikos ir Franci jos.

Komunistai išvirsta pa
prastais banditais

BERLYNAS, birž. 19. — Ke
li komunistai, patykoję vieną 
autobusą, keliavusį per šiauri
nį Berlyno užumiestį, ėmė šau
dyti. Trys vyrai ir viena mer
gaitė buvo sužaloti.

35 angliakasiai žuvo 
sovietų kasyklose

CHARKOVAS, SSSR, birž. 
19. — Vienose anglies kasyklo
se Artemovsko apskrity vakar 
įvyko dujų sprogimas, kurio 
•trisdešimt penki angliakasiai 
buvo užmušti.

27 asmenys žuvo per 
audras Britų imperijoj

LONDONAS, birž. 19.—Per 
smarkias audras ir potvynius 
Britų imperijos pastaromis die
nomis žuvo 27 asmenys. Septy
ni jų žuvo per
perkūnijų audras, 
pietų Anglijoje, kur

Insull bandė užgini 
Amerikos ambasad.

z kalbą Berlyne
smarkiausias 

siautusias 
buvo taip 
materija- 

<1 vi dešimt

Chicagos magnatas norėjo nu
slėpti ‘faktus apie milžiniš
kus Amerikos elektros kom
panijų pelnus ■>

linių nuostolių. Kiti 
buvo jurininkai. Jie prigėrė ju
ros potvyny, įvykusiame Nau
joj Gvinėjoj.

Sovietų ^specas’\. Ame
rikoj atsisakė grįžti j 

sov. Rusiją
Esąs Los Angelėse, Cal., 

sakingas sovietų specialistas 
I. Kolinovas, komandiruotas į 
Jungtines Valstybes su tam tik
rais įgaliojimais, atsisakė, rei- 
kalaujamas iž. Maskvos*, jarrjžti 
į sovietų Rusiją ir duoti kai. 
kiurių pasiaiškinimų.

Jis paliko savo butą, kuria- 
hne gyveno su kitais dviem 
“specais,” ir daugiau negrįžo, 
nors jo daiktai pasiliko bute.

Kolinovas pasiuntė prašymą 
į Washingtoną, kad pailgintų 
jo vizą dar šešiems mėnesiams, 
kadangi, jis nebegalįs grįžti į 
sovietiją. Tuo tarpu jis norįs 
susirasti kurį kitą kraštą, kur 
galėtų apsigyventi kaip emi
grantas.

at-

Komunistų sukilimas
Bolivijoj sukiužęs

LA PAZ, Bolivija, birž. 19. 
— Vidaus reikalų ministeris 
pulk.» Toro oficialiame komu
nikate sako, kad komunistų su
kilimas Bolivijos pietuose, jau
no Roberto Hinojosos vado
vaujamas, neturįs nei menkiau
sios reikšmės. Sukilėlių banda, 
kuri andai pagrobė Villazono 
miestelį Argentinos sienoj, bu
vo prisigriebus iki Mojo mie
stelio, keletą mylių krašto vi
dun, bet buvo nuvyta atgal.

Pavogė $605,000, gavo
10 metų kalėjimo

LOULS, Mo., birž. 19.

National banko invest-

ST.
Frank Berryhill, buvęs vietos 
First
mentų departamento vedėjas,
kuris prisipažino išeikvojęs 
$605,000 to banko pinigų, ta
po nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo.

BERLYNAS, birž. 19.—Chi
cagos elektros pajėgos magna
tas, Samuel Insull, kurs savo 
“vestės kišenėje” laiko didžiu
lius ir mažus Chicagos politi
kierius, bandė čia į savo kiše
nę įsidėti ir Jungtinių Valsty
bių ambasadorių Frederic’ą 
Sackettą, bet gavo nemalonų 
iguzą.

Ambasadorius Sackett, bū
tent, 'turėjo, pasakyti kalbą lai
komo j Berlyne tarptautiniame 
elektros pajėgos kongrese. Sa
vo kalbą jis buvo iš anksto 
siisii-nšįęs, ii- Snim Ins-ulI Inliai 
susisielojo, sužinojęs tos kalbos 
turinį. Ambasadorius Sackett, 
mat, savo kalboj stipriai puola 
tokius magnatus, kaip JS'am In
sull, kurie Amerikoje kontro
liuoja elektros pajėgą, parody
damas, kokius milžiniškus pel
nus jie lupasi, pardavinėdami 
vartotojams elektros jėgą ir 
šviesą penkiolikę kartų bran
giau, nekaip jiems pareina pa
gaminimas. Arabas. Sackett sto
ja už tai, kad elektros gamyba 
ir pardavinėjimas butų vald
žios kontrolėje.

,Sam Insull todėl kreipėsi į 
ambasadorių Sackettą reikalau
damas, kad jis savo kalbos da
lį apie elektros kompanijų pel
nus išbrauktų, bet jau buvo 
pervėhi. Ambasadoriaus susira
šytos kalbos tekstas jau buvo 
Amerikos laikraščių korespon
dentų rankose ir kabelių pa
siųstas Amerikos spaudai.

Savo kalbą tarptautiniarfie 
elektros pajėgos kongrese am
basadorius Sackett vakar pa
sakė ištisai, kaip kad buvo ją 
susirašęs.

Senatorius Norris ata
kuoja Insullą senate
WASHINKrTONAS, birž. 19. 

— Sužinojęs iš laikraščių, kad 
Chicagos magnatas Sam Insull 
bandė Berlyne palenkti amba
sadorių Sackettą, kad tasis ne
pasakytų savo kalbos tarptau
tiniame elektros kongrese, se
natorius Norris (Rep., Neb.) 
kalbėdamas senate aštriai jį 
(atakavo.

“(Jauname, vadinas, žinoti, 
— sake senatorius Norris, — 
kad Samuel Insull, tas didelis 
magnatas, kuris manė nusipir
kęs vietą Jungtinių Valstybių 
senate, kuris nusipirko visus 
laikr’iščius Maine valstijoj, kad 
galėtų kontroliuoti ten rinki
mus, tas pats Insull dabar yra 
Berlyne ir ten duoda įsakymus 
Amerikos ambasadoriui, ko jis 
neturįs kalbėti. Ar mes sutik
sime, kad dabar, kai svarsto
me Musele Shoals (elektros į- 
monių) problemą, apvogtų mus 
clek'.trois jėgos trustas, .ik u ris 
savo propagandai tuo reikalu 
viename tik VVashingtone yra 
išleidęs 400 tūkstančių dole
rių?”

Maltos premjeras 
nemano nusilenkti

Romos papai
LONDONAS, b.’rž. 19.—Lor

das Stirickland, Maltos premje
ras, kuris dabar lankosi Lon
done, kaip praneša, visai ne
mano rezignuoti iš savo vietos 
ir tuo nusilenkti klerikalams ir 
Komos papai, nežiūrint Visų jų 
pastangų sukiršinti žmones 
prieš jį ir dagi* pasikėsinimų 
nužudyti.

Anglų konservatoriai 
atsisako padėti ne

darbo klausimu
i', t > * r > • •
LONDONAS, birž. 19.—Prem

jeras IMacDdnald pranešė par
lamente, kad jis pakvietęs opo
zicijos partijų vadus bendron 
konferencijon nedarbo klausi
mui išspręsti.

Lloyd George, liberalų vai
das, pakvietimą tuojau priėmė, 
bet Stanley Bakhvin, konstrva- 
torių vadas, atsisakė.

Šiuo tarpu Anglijoje yra ar
ti dviejų milijonų darbininkų 
be darbo.

Washingtonas prita
ria Rusų-Amerikos 

prekybai
WASHINGTONAS, birž. 19.
Busų-Amerikos prekybos ka

mera Nd\v Yorke kreipėsi į pre
kybos departamentą Washing- 
tone, klausdama, koks esąs da
bar W<sshingtono vyriausybės 
nusistatymas prekybai tarp Ru
sijos ir Jungtinių Valstybių.

Prekybos departamentas at
sakė, kad vyriausyOiės nusista
tymas esąs toks pat, kaip kad 
ligšiol buvęs, ir kad “Whaleno 
dokumentai” apie komunistų 
propagandą šiame krašte jokios 
tam nusistatymui įtakos netu
rėję.

Kartu, prekybos departamen
to sekretorius Lamont prašo 
Busų-Amerikos prekybos kame
rą, kad ji ir toliau dirbtų savo 
darbą Amerikos prekybai su 
Rusija plėsti ir stiprinti.

Kad rinkos negadin
tų, tonus daržovų 

verčia į upę
NEW YORKAS, birž. 19. — 

Kadangi į New Yorką pr i ga
benta daugybėj daržovių -špi
natų, pupų, airbiiZų, pomidorų, 
salo^ių etc. — tai komiso pirk
liai, kaip tano patirta, šimtus 
vežimų visai gerų daržovių su
vertė į Easrt Biver upę.

Pirkliai įsako, kad jie buvę 
priversti tatai daryti, idant to 
gero fterpilnis negadintų jiems 
rinkos.

Tyrinėtojas Byrd par
vyko į New Yorką

NEW YORKAS, birž. 19. — 
Tyrinėtojas kontradmirolas Ri- 
chard E. Byird ir kiti jo eks
pedicijos į pietų ašigalį nariai 
šiandie parvyko į New Yorką. 
(Miestas surengė jiems iškilmin
gą priėmimą.

Dinamito sprogimas už
mušė tris jaunuolius
HUNTSVILLE, Tex., birž. 

19. — Vietos gyventojas James 
Cadenski ir jo du sūnus ir vie
na duktė netyčia prisiartino 
prie vietos, kur naftos kompa
nijos darbininkai buvo užtai
sę dinamito sproginj. Sprogęs 
dinamitas nuplėšė visus rublis 
nuo Cadenskio, jo paties visai 
nesužalodamas, bet visi trys jo 
vaikai buvo vietoj užmušti.

Du franeuzų armijos 
aviatoriai užsimušė

Morones prikiša buvu
siam Meksikos prezi
dentui komunizmą

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
19. — Luis Morones, buvęs pre
kybos, pramonės ir darbo mi
nisteris prezidento Calleso ka- 
binete, at naujino savo atakas 
įprieš buvusį prezidentę Purtės 
Gilj. Išleistame pranešime Mo
rones sako, kad Purtės Gil, bū
damas prezidentu, turėjęs rei
kalų su komunistais ir konspi
ravęs su jais sukelti nesutiki
mų tarp Jungtinių Valstybių ir 
Meksikos.

4 asmenys žuvo auto
mobilių kolizijoje

CHILTON, Wis., birž. 19. — 
Kely, netoli Forest Junction, 
dviem automobiliam susidūrus, 
keturi asmenys buvo užmušti, 
o du taip skaudžiai sužaloti, 
kad vargiai bepasveiks. Užmuš
ti buvo Peter Klemu er iš West 
Allis, jo žmona, jų 3 metų vai
kas ir O. P. Firics iš Oshkosh.

VENTIMIGLIA, Italija, birž. 
19. — Ties Nervia upės žioti
mis vakar nukrito Franci jos 
armijos hidro-aeroplanas. Lakū
nai serž. Guillet ir serž. Pogan 
užsimušė.

30 sužeistų fašistų ko
munistų batalijoj

KASSEL, Vokietija, birž. 19. 
— Vakar vakarą čia per kele
tą valandų ėjo batalija tarp vo
kiečių fašistų ir komunistų, į 
kurias įsimaišė ir policija. Tris
dešimt asmenų buvo sužeisti.

Vokietijos finansų mi- 
nisteris pasitraukė

BERLYNAS1, birž. 19. — Vi- 
soms vokiečių partijoms atsi
sakius priimti jo finansinį pro
gramą, finansų ministeris Paul 
Moldenhauer rezignavo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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SLA. 36-tas Seimas
Rašo S. Bakams

(Tęsinys)
Sesija 6-ta

Sesijų 6-tą atidarė preziden
tas S. Gegužis 2:15 valanda 
po -pietų. Pirmiausia seka de
legatų vardošaukis. Sekretorius, 
P. Jurgeliutė, praneša, kad de
legatų į Seimą buvo išrinkta 
521. O iš tų 521 delegatų ne
atvyko 24 delegatai. Tai atvy
kusių buvę tik 497. Gi iš tų 
497 delegatų 179 pirmadieni 
apleido Seimą, o Seime pasili
ko 318 delegatų.

Po sekretoriaus pranešimo 
seka naujos konstitucijos 
svarstymas, ir prezidentas St. 
Gegužis pakviečia advokatą 
Jurgelioni referuoti Seimui nau 
jos konstitucijos projektą.

Pirmiausia perskaitoma tie 
kuopų įnešimai, kurie yra suri
šti su čarterio pataisymu. Pa
duodama įnešimas, kad
Komisijos rekomendacija butų 
priimta. Keletas delegatų, gavę 
balsą, daro pastabų kaip tai dėl 
dažnumo Seimų laikymo ir ke
letą kitų mažesnės vertės daly
kų. Einama prie balsavimo. Įs
tatų Komisijos rekpmendacija

Įstatų

ta, jogei Pildomąją Tarybą 
renka tik Seimai, o pataisytam 
čarteryje yra aiškiai pasakyta, 

| kad visuotinas narių balsavi- 
, mas renka Pildomąją Tarybą.

Po karštų diskusijų advoka
to l'viko įnešimas, kad butų at
šaukta balsavimas dėl čarterio 
pataisymo, balsuojama. Už įne
šimą pakeliama tik kelios ran
kos, prieš—didelė didžiuma. Ir 

i po šio nubalsavimo visuotino 
balsavimo priešininkai nesma
giai jaučiasi. O visuotino balsa
vimo šalininkai karštai ploja. 
Po visų įvykių einama prie lai
škų skaitymo. O po laiškų skai
tymo sesiją uždarė 5:30 vai. 
vakaro prezidentas St. Gegužis.

7ta Sesija
Chicago, III., Lietuvių Audi- 
r tari ja, birželio 19 d.

šiandie pradedam ketvirtą 
Seimo dieną, ir po tų visų au
drų, kurias kėlė mus “progre-

nja apie Seimų kornpetępciją. 
šis skyrius nutariama atidėti 
tolesniam laikui svarstyti. Mat, 
norima išgirsti šiame svarbia
me dalyke advokatų nuomonė, 
o šiuo kartu Seimo delegatai 
yra užimti .kitais svarbiais rei
kalais.

(Bus daugiau)

šyviai” pirmą ir antrą dieną
pradėjus Seimą, dabar jaučia
ma visai kitokia atmosfera. Tai
yra atmosfera draugiškumo ir 
rimtumų ir gyvo susidomėjimo 
S. L. A. reikalais ir gerove.

Ši rytą lygiai 9 vai. preziden
tas S. Gegužis atidarė 7-tą se-

POPIETINĖ SESIJA

Popietinėje sesijoje buvo tę
siamas konstitucijos projekto 
svarstymas.

Bendrai, buvo priimami vien
balsiai arba didelėmis balsų 
daugumomis Įstatų Komisijos 
pasiūlymai. Daug ginčų tečiaus 
kilo dėl klausimo, ar bus gali
ma, kaip Komisija siūlo, rinkti 
Pildomąją Tarybą visuotinu 
balsavimu. Čia pasidalino advo
katu nuomonės.

Vieni jų tvirtino, kad Penn- 
sylvanijos ir kai kurių kitų 
valstijų įstatymai reikalauja, 
kad Pildomąją Tarybą rinktų 
seimas; kiti — kad rinkimai 
visuotinu balsavimu esą taip 
pat geri.

Nubalsuota, kaip siūlė Įstatų 
Komisija. Bet advokatai pasiun
tė telegramas Pennsylvanijos' ir 
Mass'a'chusetts valstijų apdrau- 
dos departamentams, atsiklaus- 
dami jų nusistatymo.

458. O. PętUškiepė.
304 kp., Buffalo, N. Y.

459. J. Rederis,
460. A. Dielinikaičiutė.

308 kp., Zeigler, III.
461. J. Tįlinda,
462. M. Ažukiene,
463. J. Viadukus.

309 kp., E. White Plains, N. Y.
464. S. Seniskevičius,
465. S. Bernotas.
311 kp., W. Frankfort, 111.

167. V. iGudelcvičius,
468. P. šiugždinienė.

313 kp., Exeter, Pa.
469. V. Seilius.

314 kp., Throop, Pa.
470. K. Draugelis.
318 k p., Worcester, Mass.
471. A. Jasaitis,
472. O. Dedynienė,
473. J. Bauktytė,
474. O. 'Laurinaitienė,
475. J. Dvareckas,
476. S. Vaškelevičius,
477. J. Babraitiš,
478. J. Mitrikaitė,
479. O. Senkiene.
322 kp., Woodhaven, N. Y.
480. K. Januškienė.

323 kp., Glendale, Pa.
481. P. Sadulienė.
328 kp., Milwaukee, Wis.
482. J. Bau k u s.
330 k p., Sheboygan, Wis.
483. J. Zaleskas.

335 kp., Chicago, III.
484. V. F. Andriulis,
485. S. K. Grišius.

338 kp., Kenosha, Wis.
486. J. Bružas.
339 kp., Cleveland, Ohio.
487. E. Grigiutė.
341 kp., McNaughton, Wis.
488. J. Varekojis.

343 kp., Indiana Harbor, Ind
489. S. Bartkus,
490. M. 'Simutienė.

344 kp., Chicago, III.
491. E. Jarusz,
492. J. Juozapavičius.
346 kp., Bayonne, N. J.
493. K. Čiurlis.

348 kp., Chicago, III.
494. V. Church.
352 kp., Detroit, Mich.
496. J. P. Uvick,
497. O. Račkauskienė,
498. K. Juškienė,
499. M. Strazdienė,
500. V. Motuzienė,
501 J. Overaitis,
502. Dir. J. Jonikaitis,

• 503. S. Dermaitienė.
353 k p., Pittsburgh, Pa.
504. P. Dargis.

354 kp., Akron, Ohio.
506. J. Bumbutienė.
355 kp., Brooklyn, N. Y.
507. P. Bajoras.

356 kp., Zeigler, III.
508. J. Macienė.

357 kp., Chicago,, III.
509. K. Gautis. •

358 kp., Shrewsbury, Mass.
510. J. Pronskus,

' 511. A. Osipavičiutė,
512. P. Jurgelionis.

360 kp., Milton, Mass.
514. F. J. Bagočius.
363 kp., New Kensington, Pa.
515. P. Karaliuniutė.
364 kp., Detroit, Mich .
516. Z. Žukauskaitė.

366 kp., Westviile, III.
517. P. Bubis.

368 kp., Cicero, III.
518. A. Baltakis.
370 kp., Hartford, Conn.
520. A. Kondrotas.

373 kp., Brooklyn, N. Y-
522. Dr. M. J. Vinikas

SIU 1TCHIKG ENDS 
when soothing lemo i s usedl 

Right from thefirgt touch. antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
h avė Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

priimama vienbalsiai.
Po balsavimo pakįla advo

katas Uvikas ir pareiškia, kad 
nors jau ir nubalsuota, bet jis 
manąs, jogei dauguma delega
tų gal nesupratę už ką balsavę, I 
ba čarterio svarba esanti svar
besnė, negu pati konstitucija, ir 
butų gerai, kad šis balsavimas 
butų atšauktas, idant galėjus 
plačiau apkalbėti.

Dr. Draugelis prašo balso ir 
gavęs jį aiškinasi, kad ir jis ne
supratęs, už ką buvę balsuoja
ma. Jis pataria balsavimą at
šaukti. Išsivysto karštos disku-! 
sijos. J J

Iš diskusijų -paaiškėja, kad 
senajam čarteryje yra pasaky-

-- - - - - - -  
Apdraudal
Ligoj ir su- 
sižeidime

.Ligoj moka pašelpos į I | j
savaitę nuo $15 iki $50. I 
Jei ligonis turi būti pa- I j 
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu- I 
bintą į savaite už tą pa- I 
t į mokesnį.

Mažas mėnesinis 
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

I

Garantuota
Kompanija I

Tai yra geriausia ap- I 
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima Į 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosovelt 8500. Musų I 
atstovas atsilankys ir į 
suteiks visas informa-1 
cijas.

siją. Seka delegatų vardošau
kis, po vardošaukio skaitoma 
protokolos iš buvusių sesijų ir 
protokolas visų sesijų priima
ma be pataisymo.

Po protokolo skaitymo pre
zidentas Gegužis iššaukė įneši
mų Komisiją referuoti kuopų 
įnešimus. Ale Įnešimų Komi
sijos referentui, adv. Jurgelio- 
r.iui pasivėlinus pribūti i se
siją, prezidentas S. Gegužis pa
kviečia Laiškų Skaitymo Komi
siją skaityti pasveikinimus.

Po pasveikinimų adv. Jurge
lionis referuoja naujosios kon
stitucijos projektą punktas po 
punkto. Perskaičius pirmą 
paragrafą, einama prie balsavi
mo. Pirmą priimama vienbal
siai. Bet po balsavimo vėl kį- 
la mažos diskusijos. Diskusi
jas uždaroma ir po diskusijų, 
balsuojama antru kartu. Ir 
antru kartu priimama Komisi
jos rekomendacija visų balsais 
prieš vieną.

Sekantys 3 skyriai priimami 
vienbalsiai, be diskusijų, ir pri
einama skyrius, kuriame kalba-

Religiška priesaika
Nemaloni atmosfera seime 

susidarė taip pat apie sesijos 
pabaigą, kuomet Įstatų Komi
sija pasiūlė, kad išrinktieji 
SLA. viršininkai turi atlikti 
priesaiką, kuri baigiasi žo
džiais: “Taip Dieve man pa
dėk.”

Diskusijose buvo nurodyta, 
kad Susivienijime yra narių, 
kurie į Dievą netiki, ir Konsti
tucija neturėtų varžyti jų są
žinę. Bet pats prezidentas p. 
Gegužis surėžė agitacinę kalbą 
prieš uždarant diskusijas ir 
Komisijos sumanymą pervarė. 
Bet kiek balsų buvo paduota, 
už įnešimą ir kiek už pataisy
mą, prezidentas nepaskelbė. 
Pirmininkaujančio paprotys yra: 
skelbti tiktai balsus, paduotus 
“prieš”. Kaip tuomet galima 
patirti, ar įnešimai gauna du 
trečdaliu, yra tikra misterija.

Vadinasi, beveik per tris de
šimts metų SLA. religinių prie
saikų neturėjo, o dabar jau ją 
nori įvesti. Kam? —R. R.

The ERIE LIMITED

NEW

BENDRINIAI TRAUKINIAI
POPULIAMS KELIAS I

NEW YORKĄ ♦
Žemiausios Kainos

YORK EXPRESS
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta)
Pribuna j New Yorka (Jersey City Sta)

THE ERIE LIMITED
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta)
Pribuna 1 New York (Jersey City Sta)

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

Del platesnių žinių ar rezervacijų

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

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

10:20 Pf. M. '
,6:00 A. M.

kreipkitės:
/-------------------------------------------------------------------------

30 dienų Ekskursijos į Now York
, Kiekvieną Subatą

$46.05 Round Trip
L.------__------ —----------- ;-------------------- -—'
CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Wabash 4600
Dearborn Station, Telefonas Harrison 9830

• m -■ ‘ arba
II. T. HARL0W, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St.

ERIE RAILROAD SYSTEM

SLA. 36-to Seimo Delegatą Sąrašas
287 kp., Wi!son, Pi.

141. J. Kuzminskis.
289 kp., Harvey, Ilk 

445. A. Skirmontas, 
416. A. Ambutas.

290 kp., St. Ciair, Pa.
117. J. Mikalauskas.
291 kp., Sweet Vialley, Pa.

150. J. Latvaiilis.
300 kp., Aurora, III.

451. P. Mažeika.
301 kp., Cicero, III.

452. A. Kairienė, 
4'53. M. Ketvirtienė.
302 kp., Trenton, N. J.
154. J. Viskočka.
303 kp., Shenandoah, Pa.
455. 1. Bemenčienė,
456. V. Vaišnoras
457. A. Slepankevičius,

292 kp., Tildei, III.
4 19. B. Stumbras.

294 kp., Carlinville, III.

Praleisk Vakacijas

TĖVYNĖJ

Liepos (July> Išplaukimai
America ..................
President Harding
Leviathan ..............

S.S.
S.S.
S.S.
S.S. President Roosevelt ..................
S.S. George Washington .....................
S.S. Republic ..................................

Plaukia j Plymouth — Chcrbourg — Southampton

uly

ųly 
uly 
uly 
uly

2-ra ir 30-ta 
9-ta 

16-ta 
16-ta 
23-čia 
26-ta

Hatnburg
Juros ramios, dienos saulėtos. Visa gamta susijungia padaryti liepos 

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

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

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

agentą ar rašykite tiesiog į

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE

Charles Krcilek, Gen. Ag 
216 N. Michigan A^enue

(iEAERAI. OFFICES 
45 liroudutiy 

New York City

6542 So. Western Avė3114 So. Halsted St
Prospect 21Q2Tek Victory 4898

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St2839 W. 63rd St

Prospect 3140Republic 8899

3335 So. Halsted St
Yards 6894

4600 So. Wood St 4559 So. Paulina SL
Tel. Virginia 0117 Yards 0145

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

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

Tel. Prospect 8759

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rcktumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. Šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

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

RĖKTŪMO DEPĄRTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Danį c n Avenue, Chicago, III.

Ypatiškai Vadovaujama 
Didelė Ekskursija

Į LIETUVĄ 
PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO
Išplaukiant

Holland America Linijos 
vėliaviniu laivu 

STATENDAM 
iš New Yorko

Nužeminta laivakorčių kaina i abu galu. Puiki kelione ir 
malonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkeliu susisiekimas i 
Klaipėdą per Rotterdamą.

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

14 Vernon St., Worcester, Mass.
J. AMBRAZIEJUS, 1G8 Grand St., Brooklyn, N. Y.
“VIENYBĖ?, 193 Grąpd St.. Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St., Waterbufy, Conn.
A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St., Newark. N. J.
J. SEKYS. 22fT Park St., Hartford. Conn.
“NAUJIENOS”, 1739 So. Halsted St., Chicago. III.
A. VELECKIS, 502 South Avė., Bridgeport, Conn.
P. BALTUTIS, 3327 So. Halsted St., Chicago, 111.
“DIRVA”, 6820 Supcrior Avė., Cleveland, Ohio.
K. MAKAREVIČIUS, 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.

G. BOGDEN, 322 West Long St.. DuBois, Pa.
ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago. III.
M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St.. Chicago, III.

A. VA RAŠIUS, S. 12 & Carson St., Pittburgh, Pa. 
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupetas.

322 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
MISS J. RODIS (Rauktytė), 50 Steriing St., Worcester, Mass. 
N- GENDROL1US, 305 Broadwav. So. Boston, Mass.
J. KAŽEMIįKAS, 793*797 Bank St., VVaterburv. Conn.
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Main St., Montello, Mass.
K. SIDABRAS, 875 Cambridge St., Cąmbridge, Mass.
J. VITKAUSKAS, Richjnond Trust Co..

2701 E. Allegheny Avė.. Philadelphia, Pa. 
MATAS BIEKŠA, “Sandaros” Ag. vedėjas,

373 Kensington Avė., Roseland, Chicago, III.

J.
J.v.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti • Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną\, plasterį ir viską kitą.
Apskaitliavimus Darome Dykai

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

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

——M——   U—M II11II W Iii Į ■ M .WI w - •

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. 31 st Street
(Prie pat Halsbd Street)

..........................................................................- ..................................................................................... - - - '
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Penktadienis, birž. 20, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Komunistų “ultimatumas” SLA. Seimui
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Mus pirmosios 36-to Seimo 
sesijos delegatai, brangindami 
organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje — ateitį ir 
gerovę, pageidauja, kad Liet. 
Auditorijoj pasilikę delegatai 
susivienytų su išmestaisiais ir 
veiktų bendrai organizacijos la
bui. Tačiaus toji vienybė tega
li būti padaryta tik sekamais 
pagrindais:

1. Jei Liet. Auditorijoj pa
silikę seni viršininkai ir dele
gatai sutiks pradėti seimų iš 
ten, kur jis buvo paliktas, t. 
y., jei seimas bus pradėtas su 
nuskyrimu mandatų komisijos, 
j kurią turėtų įeiti abiejų frak
cijų delegatai.

2. Jei jie sutiks, kad, priė
mus mandatų komisijos rapor
tų ir visus teisėtai išrinktus 
delegatus, j visas komisijas 
bus įsileista po vieną delegatą 
nuo mažumos, nepaisant, kuri 
pusė mažumoj butų.

3. Jei buvę viršininkai gva- 
rantuos, kad jie nešauks poli
cijos ir mušeikų mušti ir per
sekioti tuos delegatus, kurie 
išreikš vienokią ar kitokią sa
vo nuomonę.

4. Jei p. Gegužis, kuris pir
mininkauja Liet. Auditorijos 
susirinkime, atšauks savo kalti
nimus prieš suareštuotuosius 
esamus įx> kaucija aštuonius 
SLA. 36-to seimo delegatus.

Del organizacijos vienybės ir 
labo, mes šaukiame Lietuvių 
Auditorijoj pasilikusius delega
tus apkalbėti šį klausimą tuo- 
jaus ir duoti mums atsakymų 
ne vėliau 12 valandos šiandien, 
birželio 19 d., 1930. Jei iki 
tam laikui nesulauksime atsa
kymo, tai mes tęsime savo pra
dėtąjį darbą ir be Liet. Audi
torijoj pasilikusiųjų delegatų ir 
skaitysime jus susirinkimą ne

legaliu ir neturinčiu jokios 
vertės.

SLA. 36-to seimo išrinktoji 
komisija:

R. Mizara,
J. šalaviejus.

P. S. Atsakymų galite duoti 
raštu arba per atstovą.

SLA. 36-to Seimo Mandatų 
Komisijos Atsakymas
Chicago, III., birž. 19, 1930 

Messrs R. M i žaras &
J. šalaviejus,

Chicago, Uis.
Gerb. Tamstos:—

S.L.A. 36-tas Seimas, per sa
vo prezidiumų, gavo laišką iš 
19-tos dienos š. m., su Tamstų 
parašais, adresuotų 36-to Seimo 
delegatams. Į jį, žinodami kad 
Tamstos esat akredituoti šio 
Seimo delegatai, kurie dėl mums 
nežinomų priežasčių Seimo se
sijose nedalyvanjat, Tamstų 
klaidingą opiniją ir išsireiški
mus pataisydami, atsakome:—

1. Tamstos nesat S. L. A. 
36-to Seimo joki komisija arba 
nariai bent kokios komisijos ir 
ateityje panašiu budu savęs ne 
misrepresentuokite.

2. Nė vienas S. L. A. 36-to 
Seimo delegatas pereitame ant
radieny iš Lietuvių Auditorijos 
niekieno nebuvo prašalintas ar
ba išmestas. Besiorganizuojant 
Seimui būrys triukšmadarių 
kėlė betvarkę ir to būrio daly
viai, nepaisantieji atkartotino 
Seimo pirmininko reikalavimo 
tvarkiai užsilaikyti, buvo iš 
svetainės išvesti. Jei praša
lintųjų arba su triukšmadariais 
prasišalinusiųjų tarpe buvo ypa- 
tos legaliai šiam Seimui kaip 
delegatai akredituotos, tad šis 
Seimas labai apgailestauja įvy
kį ir reiškia savo užuojautą ne
kaltai nukentėj-usiems.

3. 1 Tamstų kitus pareiški
mus apie kokius ten niekados 
nebūtus “brutališkumus”, “ne-

legališkumus” ir panašius da
lykus, Seimas negali kreipti 
rimtos atydos kaipo į be jokio 
pamato esančias insinuacijas, 
bet Tamstų žiniai gali pranešti, 
kad S. L. A. 36-tas Seimas yra 
pagal įstatymus ir S. L. A. kon
stituciją organizuotas ir savo 
posėdžius laiko ir S. L. A. rei
kalus svarsto.

4. Tamstos ir kiti į S. L. A. 
36-tą legaliai akredituoti de
legatai visada ir be jokių tei
sių aprubežiavimo galite ir 
privalote dalyvauti Seime. Per- 
sistačius Seimui, visiems to
kiems delegatams bus suteikti 
Seimo delegatų ženkleliai ir jie 
galės dalyvauti tolimesnėse 
Seimo deliberacijose.

5. Seimas negali eiti į jokias 
derybas su bile kokiais delega
tais arba delegatų grupe, nes 
visos deliberacijos, rinkimai, 
komisijų paskirstymai turi bū
ti ir bus atlikti prisilaikant įs
tatymų ir SLA. konstitucijos.

6. S. L. A. ir Seimo preziden
tas p. Gegužis negali atšaukti 
jokių kaltinimų prieš triukš
madarius, nes ne S. L. A., ne 
jo Seimo ir ne p. Gegužio, bet 
Illinojaus valstijos įstatymai 
liečiantieji viešąją tvarką buvo 
peržengti, bet p. Gegužis, kaipo 
Seimo pirmininkas, dės visas 
pastangas, jei kuris iš Seimui 
akredituotų delegatų butų su
areštuotas, kad Teismas jo pa
sigailėtų.

S. L. A. 36-to Seimo Man
datų Komisija:

(sig.) J. P. Uv<ck
(sig.) Jonas Grinius
(sig.) Ks. Strumskis.

Aukščiau tilpusį Mandatų 
Komisijos atsakymą Seimas 
užgyrė vienu balsu.

SLA. Seimo atbalsiai 
Mihvaukee

SLA. Seime komunistai, ku
riems nuo “progreso” karščio 
išdžiuvusiose tuščiose galvose 
nuolat svirpliai Tretį Interna

cionalą gieda, vis kreipėsi į 
SLA. prezidentą, p. Gegužį, ir 
klausė: “Ponas prezidente, ar 
išpildysi musų reikalavimą?”

Gegužis: Ne.
Komunistai: “Na, tai staug- 

kime, draugai, mes draugai tu
rime svietui prirodyti, kad mu
sų skelbiama pasaulinė revo
liucija tikrai išeina iš pilvo per 
musų kakarines ir pasikaria 
ant galo musų liežuvio.

Taip, “šventas” Lenine pa
dėk mums pagrobti SLA. mi
lijoną dolerių!”

Sweet Tempered.
Milwaukee, Wis.

t

Didelė vaikų šventė
KAUNAS. — Gegužės 25 d. 

Kaune įvyko didelė pradžios 
mokyklų vaikų šventė, šventėj 
dalyvavo apie 15,000 vaikų.

13 vai. vaikai mokytojų ve
dami susirinko į Rotušę, o pa
skui išsirikiavę ėjo į Vytauto 
kalnų, kur vaikai gimnastika
vo ligi 18,30 vai.

Parėdyti vežimai vaizdavo 
Pavergtą Vilnių, Spaudos drau- 
gimą etc.

Eisena ir gimnastika vaikus 
nuvargino.

Ieškojimas
Aš, Katryna Juškienė, Tado 

Juškos žmona, esu atvažiavusi 
iš Detroito į SLA. Seimą, no
riu pasitikti savo vyro pusbro
lį Vaclovą. Malonėkite kreiptis 
tiesiai į Lietuvių Auditoriją, 
3133 S. Halsted St., iki 6 vai. 
vak.

Racine, Wis.

SLA. 10-,to Apskričio kuopoms 
pranešimas

Iš priežasties lietingo oro 
10-to Apskričio ruoštas pikni
kas birželio 15 d. Midway Par
ke neįvyko. Nukelta j liepos 
6 d. Midway Parke, tai tą die
ną įvyks šio Apskričio pikni
kas. Visi atstovai dalyvaujan
tys' seime tų įsitimekite ir apie 
tai parvykę į namus ruoškitės 
skaitlingąi dalyvauti, nes Aps
kritis remia kuopas, o kuopos 
bendrai veikdamos didina’ Aps
kričio iždą.—Koresp.

Aeroplano katastrofa
Gegužės 24 d. 11 vai. ties 

Pažaisliu įvyko didelė aeropla
no nelaimė: lėktuvui iškilus auk
štai, momentaliai nulužo jo 
sparnai ir aeroplanas pradėjo 
kristi. Lėkęs pusk. VI. Ačas 
užsimušė, bet Įeit. Kavaliaus
kui pavyko išsigelbėti. Kava
liauskas parašiutu nusileido Ne
munan ir pakliuvo j seklumų.

Kavabauskas — nesužeistas.
Laimingai išsigelbčjęs nuo 

katastrofos, Įeit. Kavaliauskas 
pasakoja, kaip atsitiko tas šiur
pus įvykis.

— Apie pusę dvyliktos mes 
skraidėm nenujausdami nieko 
blogo. Motoras veikė gerai, vi
sa buvo tvarkoj. Tik staiga pi’ 
kinio jaut (leidžiantis palenktu 
prie žemės aparatu) patekom 
į stipriausio oro spaudimo sro
vę.

Sparnai nulužo. Aš dar su
spėjau su parašiutu šokti iš 
krintančio lėktuvo. Atsidūriau 
Nemuno vidury, įkritau į van
denį, bet vietai esant negiliai 
išbridau Į krantą.

Aparato konstrukcija yra to
kia, kad sėdinčiam prie vairo 
sunku greitai iššokti su para
šiutu. Todėl ir žuvo Ačas. GARSINKITE S “NAUJIENOSE”

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip bus su pralotu 

K. Olšausku?
KAUNAS. — Lig šiol pralo

to Olšausko bylos Vyriausis Tri
bunolas motyvuoto sprendimo 
dar nepaskelbė, tokiu budu — 
pralotas Olšauskas kalėjime dar 
tebesinaudojai atskiru kambariu 
ir nešioja kunigiškus irubus. 
Tokiomis teisėmis, kaip žinovai 
sako, jis naudosis ligi tol, kol 
Vyr. Tribūnomis* paskelbs mo
tyvuotą sprendimąz kuris bus 
pasiųstas dvasiškajai vyresny
bei — kurijai.

Gavus tokį sprendimą, dva
siškoji vyresnybė atiduos pra
loto Olšausko bylą spręsti dva
siškam tribunolui, šis papras
tai sutinka su valstybės teismo 
sprendimu ir tada nutaria dva
sininką išvilkti iš rūbų, atimti 
teises ir pervesti i bendrą ka
merą.

Tačiau dvasiškam tribunolui 
civilinio teismo sprendimas ne
sąs privalomas ir jo sprendimas 
galįs būti skirtingas. Aišku, 
kati tada nuteistajam palieka
mos visos teisės ir titulai. Bet 
šitoks dvasiškojo tribunolo 
sprendimas negali bufi priežas
timi, kuri kliudytų valstybės 
teismo nutarimą vykdyti. Tik 
tokiu atvejui ne dvasiškojo 
teismo nutarimu dvasiškis iš
velkamas iš dvasiškio rūbų ir 
pervedamas į bendrą kamerą, 
o valstybės teismas pats pada
ro tokį nutarimą ir pats jį įvyk
do.

Kadangi dvasiškoji vyresny
bė ligi šiol dar nėra gavusi 
Vyr. Trib. motyvuoto sprendi
mo, tai dar negalėjusi tarti sa
vo žodžio. Bet netrukus, ma
tyt, V. T. sprendimas bus ir 
tada lauksime dvasiškojo tri
bunolo sprendimo.

STATYKITES
SAVO

GEROVEI
/

Niekad nebuvo ge
resnio laiko statyti!

Susitarkite su apielinkės kontraktoriu ar ban- 
kieriais apie pastatymą lengvais išmokėjimais 
— arba pasitarkite su Own Your Home Bureau, 
72 West Adams St., Chicago, tel. Randolph 8200 - k

Reumatizmas išnyksta 
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygutė dykai su, užsakymu.

Del smulkmenų rašykit
Herb Medicine Co.

Maywood, III.
t -..... - . ~ - ./
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Chicago North Shore 
and Mihvaukee Railroad

■i/C HIC A G V 
lĄURORA and £1 G 1 N

Chicago Aurora and Elgin 
Railroad—The Sunset Lines

Cbicago South' Shore 
and South Bend Railroad

Gerovė Seka Greitąją Transportaciją
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AMERIKA IR KITI KRAŠTAI
SAMARKANDAS

Romėnų posakis- — Tamerlano 
sostinė. —Aleksandro Didžio
jo pėdsakai,—Padavimas apie 
Danielių. — Įsakymas mu
loms. — Izaoko griaučiai. — 
“Registanas”. — Monumen- 
tas„ — Tamerlanas ir Stali
nas.

Niekam nėra paslaptis, kad Amerikos farmeriai 
skursta. Kas metai desėtkai tūkstančių farmų gyvento
jų persikrausto gyventi į miestus. Daugelis jų palieka 
savo farmas “Dievo valiai”. Dr. C. J. Galpin, Agrikul
tūros Biuro ekspertas, neseniai pareiškė laikraščiams, 
kad per paskutinį dešimtmetį iš farmų persikėlė į mies
tus apie 4,000,000 gyventojų. 1920 m. gyventojų sura
šinėjimas parodė, kad Amerikos farmose gyvena 31,- 
000,000 žmonių. Nors paskutiniojo surašinėjimo rezul
tatai kol kas dar nepaskelbti, vienok apytikriai galima 
spėti, jog dabar farmų gyventojų skaičius * siekia tik 
27,000,000. Kadangi Amerika turi maždaug 121,000,000 
gyventojų, tai išeina, kad tik truputį daugiau, kaip vie
na penktoji dalis visų amerikiečių gyvena farmose.

Kame dalykas? Kodėl žmonės iš farmu bėga į 
miestus ?

Kas šiek tiek seka Amerikos gyvenimą, tas gerai 
žino, jog farmeriavimas čia labai blogai apsimoka. Per 
paskutinius kelis metus uždarbių atžvilgiu farmeriai 
užėmė beveik paskutinę vietą. Vadinasi, už savo darbą 
jie gauna mažiausia atlyginimo. Daugelis jų tiesiog ne
gali pragyvenimo padaryti. Nieko tad nuostabaus, kad 
jie, o ypač jų vaikai, bėga J miestus.

Karo metu ir tuoj po karo Amerika labai daug 
maisto produktų eksportuodavo į Europą, kur pasireiš- 
kė didelis maisto trukumas, kadangi žemės ūkis ten 
buvo visiškai pakrikdytas. Bet praėjo vieni kiti metai 
ir Europos žmonės ėmė susitvarkyti. Iš Amerikos jie 
vis mažiau ir mažiau bepirko maisto. O jau praeitais 
metais kaikurios šalys, kurios visuomet pirkdavo mais
to produktus iš kitų kraštų, pačios pradėjo ieškoti rin
kų savo žemės ūkio produktams parduoti. Pavyzdžiui, 
taip atsitiko su Francija, kuri užsiaugino daugiau kvie
čių, negu ji galėjo sunaudoti.

Taip dalykams esant Amerikos farmeriai atsidūrė 
keblioj padėtyj, nes jie neteko savo produktams rinkos. 
Kitaip sakant, farmeriai dabar pagamina daugiau mais
to, negu Amerikos žmonės gali sunaudoti. Gi maisto 
perteklių jie negali parduoti bent už tokią kainą, kuri 
butų tinkamas atlyginimas už jų darbą. Del tos prie
žasties daugelis farmerių ir bėga į miestus.

Ir kuomet Amerikos farmeriai nesuranda savo ga
miniams rinkos, tai Kinijoj badauja apie penki milio- 
nai žmonių, o Indijoj apie du milionu. Kaikurie tvirti
na, jog apie 50 nuošimčių pasaulio gyventojų badmi- 
riauja: jie valgo netinkamą maistą, ir to neturi pakan- 
kamai-

To negalėtų atsitikti, jeigu santvarka butų geresnė.' 
Jeigu kituose kraštuose gyvenimo standardas (norma) 
butų toks, kaip Amerikoj, tai pasaulis visai kitaip at
rodytų. •

Statistinės duomenys rodo, kad Amerikoj randasi 
6 nuošimčiai visų žemės kamuolio gyventojų. Bet tie 
šeši nuošimčiai gyventojų sunaudoja 15 nuošimčių pa
saulio kviečių, 23įX> nuoš. pasaulio pagaminamo cuk
raus, 51 nuoš. kavos, 26 nuoš. medvilnės, 17 nuoš. vil
nų, 72 nuoš. šilko, 66 nuoš. gumos, 43 nuoš. geležies, 
36 nuoš. švino, 43 nuoš. vario, 35 nuoš. cinko, 39 nuoš. 
anglies, 61 nuoš. mineralinio aliejaus, 40 nuoš. elektros 
jėgos, 78 nuoš. automobilių, 60 nuoš. telefonų ir ameri
kiečiai pasiunčia 25 nuoš. visų pasaulio telegramų.

Vidutiniškai imant, amerikiečio metinė įplauka ly
ginasi $685. Po Amerikos eina Anglija. Metinė anglo 
įplauka lyginasi $430; kanadiečio — $270; švedo — 
$240; vokiečio — $190; franeuzo — $185; italo — $105, 
ir japono — $45.

Visi žmonės nori tinkamai gyventi; nori ne tik ge
rai pavalgyti, bet gražiai apsirengti ir kartas nuo kar
to pasilinksminti. Tuo atžvilgiu amerikiečių padėtis yra 
geriausia, kadangi jie turi daugiau pinigų.

Prileiskime, kad kituose kraštuose gyvenimo stan
dardas butų toks jau aukštas, kaip Amerikoj. Kas tada 
atsitiktų?”Jei kitur (neskaitant net Kinijos) kiekvienas 
gyventojas sunaudotų- tiek kviečių, kiek sunaudoja ame
rikietis, tai per metus butų sunaudojama 2,911,000,000 
bušelių daugiau, negu iki šiol.

Jeigu kiti gyventojai vartotų tiek cukraus, kiek 
amerikiečiai, tai beveik 80,000,000 tonų daugiau jo per 
metus butų sunaudota. Neįmanomai taip pat padidėtų 
ir kitu daiktu naudoiimas.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama __________________ $8.00
Pusei metu ............................ — 4.00
Trims mfinesiama __________ 2.00
Dviem mėnesiam ...........  1.50
Vienam mėnesiui ............. ............75

Chicagoj per išnešiotojus»
Viena kopija 8c
Savaitei Igc
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
paltu:

Metams ....... $7.00
Pusei metu _____  8.50
Trims mtnesiams ____________ 1.75
Dviems mėnesiams . ................  1.25
Vienam minėsiu! -------- --------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metų .................. ——........ 4.00
Trims mėnesiams  ............... 2;50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Ne kiekvienas”, sakydavo se
novės romėnai, “turi laimes ap
lankyti Korinfą”, —tą garsų tų 
laikų miestų, kuris pasižymėjo 
savo rašytojais ir mokslinin
kais. O pasiekti tą miestą visai 
nebuvo sunku. Visa kas buvo 
reikalinga, tai tureli pakanka
mai pinigų. Lyginai itaip pat, 
kaip šiandien Europą gali aplan
kyti kiekvienas, kas tik turi ke
lis šimtus dolerių. .

Samarkandlns yra skirtingas 
miestas. Jis randasi Azijos teri
torijoj, kuri priklauso Rusijai. 
Ketai kuriam pasiseka aplanky
ti tą vietą, kadangi ji yra sun
kiai prieinama. Samarkando, 
sako Walter Duranty, galima 
praleisti kelis metus ir tai viską 
apie jį nepatirsi. Ten tiek daug 
visokių įdomybių ir misterijų.

Pavyzdžiui, keliauninkų kny
ga įsako, kad Samarkandas buvo 
Tamerlano sostine. Miestas ta
pęs pastatytas netoli Marakan- 
dos, kurią Alesksandras Didlysis 
užkariavęs ketvirtame šimtmety 
prieš Kristų. Ten, girdi, jis nu
žudys savo geriausj draugą Cli7 
tus. Tą piktadarystę latlikęs bū
damas girtas. Rusų mokslinin
kai tatai užgina. Jie sako, kad 
Marakandu djabar yra žinoma 
kaipo A'frosiab. Senovės griu
vėsiuose, kurie randasi prie 
pat Samarkando. priemiesčių, 
esą negalima užtikti jokių pėd
sakų, ka-d ten kada nors butų 
buivę graikai. Miestas, kurį Ale
ksandras užėmęs, esąs apie 40 
mylių nuo Samarkando. Tiesą 
pasakius, to miesto jau seniai 
nebėra, —užsiliko tik pėdsakai. 
Sekamais metais mokslininkai 
rengiasi toj vietoj\laryti kasi
nėjimus. Manoma, kad ten bus 
surasta daug įdomių dalykų, ku
rie nušvies praeitį. Bet nėra rei
kalo iškasenomis domėtis, kuo
met prie pat Samarkando matosi 
Sahako Zindos palocius. Gi Žin
da, kaip padavimai sako, buvęs 
paties iMagometo sūnėnas. Vė
liau tame palociuj gyvenęs Ta- 
merlanas ir Ulab Bok.

Jei, kas abejoja Ipadhvimu apie 
Magometo sūnėną, tai samar- 
kandiečiai gali papasakoti dar 
įdomesnių dalykų. Netoli nuo 
miesto randasi Danieliaus kapais, 
—to pat Danieliaus, kuris tapo 
įmestas į liūtų urvą, ir liūtai 
jam nieko nedarė. Prietaringi 
žmonės tiki, kad Danielius nuo
lat auga. Mulos (musulmonų 
dvasiškiai) akmenimis pažymi 
jo augimo spartumą. Vieną gra
žią dieną, sako jie, Danielius 
pilnai užaugsiąs. Tada jo galva 
pasieksianti Samarkandą ir jis 
busiąs penkiy mylių aukštumo. 
Kai pasigirsią trubų garsai, Da
nielius’ prisikelsiąs ir su savo pa
sekėjais užkariausią^ pasaulį.

Ir štai prieš (kokius penkerius 
metus Danielius ėmė nepapras
tai sparčiai augti. Per vienus 
metus, pagal mulų apskaičiavi- 
įpus, jis išaugo apie vieną my- 
lią. Bolševikai (suprato, kad kas 
tai planuoja sukurstyti musul
monus prie religinio karo. Jie 
gana aiškiai davė muloms su
prasti. kad Danieliaus augimas
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Tada farmeriams nereikėtų dejuoti, kad nėra rin
kos jų produktams. Pramonėj irgi nebūtų krizio. Fak- 
tinai paklausa įvairiems dirbiniams butų tokia didelė, 
kad sunku bebūtų jų reikiamą kiekį pagaminti.

Taip, šis pasaulis atrodytų visai kitaip, jeigu jis 
butų kitaip tvarkomas, jeigu tie, kurie stovi prie val
džios vairo, butų išmintingesni. Šiandien valstybės iš
leidžia bilionus dolerių apsiginklavimui. Kiek turto pra
rijo beprotiškas pasaulinis karas? Kas butų atsitikę, 
jeigu visa ta energija ir visi tie ištekliai butų buvę su
naudoti konstruktyviam darbui, o ne karo vedimui?

Nėra abejonės, kad jei tat butų atsitikę, tai šian
dien pasaulis butų geresnė vieta gyventi.

turi pasiliauti, nes kitaip jų pa
čių ilgis gali sutrumpėti. Mulos 
pilnai suprato, ką tai reiškią* ir 
tuoj sulaikė Danieliaus augimą.

Bet tai dar ne viskas. Samar
kandas turi ir daugiau legendų. 
Maždaug prieš tris šimtus metų 
kaimyninėj dykumoj buvo su
rasti žmogaus griaučiai su iš
tiesta ranka, kuri įbuvo atkreip
ta tiesiog į Meką. Legenda 
sako, kad tai buvę Izaoko, Ab
raomo sūnaus, griaučiai. Ir sa- 
marka n trečiai da'lbar tiki, kad 
ateis kada nors laikas ir Izaokas 
prisikels. Prisikels, kad pas
kelbti kovą visiems kreivati- 
kiams.

Daug visokių padavimų yra 
užsilikę apie Ulag Beką, kuris 
valdė Samarkandą, kai mirė 
jo senelis, Tamerlanas. Kadangi 
laike jo viešpatavimo nebuvo 
jokių karų, tai jis galėjo visą 
•laiką pašvęsti miesto pagražini
mui. Jis pastatė “Registaną”, 
kuriuo markizas ’Curzon, buvęs 
Indijos vicc—karalius, negalėjo 
atsigerėti. “Registanas” susidėjo 
iš trijų trobesių. Trobesių ar
chitektūra buvo neįmanomai 
graži. Dabar tie trobesiai jau 
yra pusiau smėlių užnešti, vie
nok nežiūrint į tai, jų gražu
mas dar perą sunaikintas. Du 
kartu per metus prie tų senovės 
trobesių įvyksta didelės reli
ginės iškilmės, taip skant, at
laidai. Tąsyk yra laikomos pa
maldos ir vyriausias mula 
graudena visus, kurie tiki į 
Alachą., laikytis vienybė ir 
nepasiduoti blogai įtakai, čia 
jau reikia pridurti, kad tuose 
trobesiuose senovėj buvo dva
siška mokykla.

Bet ypatingu gražumu pasi
žymi monumentas Tamerlano 
žmonai Bibi Khanoum. Tokių 
monumentų, sako Duranty, ne
galima buvo užtikti nei seno
vės Graikijoj, nei Romoj, šian
dien tas monumentas yra jau 
pusėtinai apardytas ir apgriau
tas. Tačiau dar tebėra užsili
kusi arabiška arka 140 pėdų 
aukštumo. Ta arka', nors jau 
gerokai apgadinta, bet vis dar 
traukia akį savo gražumu.

Tamerlanas, kaip žinia, buvo 
vienas labiausiai pagerėjusių 
Azijos valdovų. Savo laiku jis 
buvo užkariavęs pusę pasaulio. 
Kaip ir galima tikėtis, pasižy
mėjo jis aziatišku despotizmu.

Bet kaip,žmogus nebūtų ga
lingas, 6 nuo mirties jis negali 
išsisukti. Pajautė ir Tamerla
nas, kad artinasi galas. Tad 
jis pasiryžo savo mylimiausiai 
žmonai pastatyti tokį monu
mentą, kurio negalėtų sunai
kinti amžiai. Sukvietė jis spe
cialistus ir pareiškė jiems:.“Pa
statykite gražiausi monumen
tą. Paskiriu vieną mėnesį pla
navimui, o metus laiko darbui. 
Jei tinkamai atliksite darbą,— 
auksu apdovanosiu, jei ne—jus 
mirsite”.

Pirma specialistų grupę ban
dė, bet neturėjo pasisekimo. 
Tamerlanas juos žiauriai nu
kankino ir paliepė jų darbą su
griauti. Pakvietė jis kitus spe
cialistus. Dabar jis dar labiau 
nekantravo, kadangi mirtis 
artinosi. Planavimui jis pa
skyrė tik dvi savaiti, o darbui 
šešis mėnesius. Ir tie specialis
tai suklupo ir tapo nukankinti.

Įtūžęs Tamerlanas pakvietė 
kitus specialistus. Tie pareika
lavo, kad jiems butų leistą 
traukti tiek medžiagą, tiek žmo-; 

nes iš visos imperijos. Prasidė
jo darbas. Į cįgrbą tapo įkin
kyta apie 50,000 žmonių. Juos 
laukė arba didelis atlyginimas 
arba mirtis. Šį kartą monu
mentas pasisekė. Ir tai ačiū 
vienam kiniečiui, kuris s'ugaP 
vojo padaryti arką. Tuo budu 
jis ne tik pats išsigelbėjo, bet 
išgelbėjo ir kitus nuo mirties. 
Tamerlanas juos gausiai apdo
vanojo. “Jokis kupranugaris 
nebūtų galėjęs panešti to auk
so ir sidabro, kurį gavo kiek
vienas dirbusiųjų prie monu
mento”,—sako senovės padavi
mas.

Duranty duoda suprasti, kad 
bolševikai seka senovės despoto 
Tamerlano pėdomis: jie taip 
pat savo specialistams' įsako 
per tam tikrą laiką atlikti tokį 
ar kitokį darbą. O. jeigu specia
listai to nepadaro, tai su jais 
-aziatas Stalinas elgiasi beveik 
taip pat, kaip senovėj elgėsi 
Tamerlanas.—K. A.

Sveikatos Dalykai
Ar piauti tonsilus

Rašo Dr. A. Montvidas

Tonsilų plovimas pasidarė 
taip dažnas, kad retas vaikas 
išvengia operacijos. Tėvai pra
deda abejoti daktarų nuoširdu
mu ir neklausyti mokyklos pa
tarimo išimti vaikui tonsilus. 
Sako: “Lietuvoj tokių dalykų 
nebuvo.” .

Lietuvoj oras sveikesnis, gy
venimo būdas kitoks, o ir vai
kų sveikata ten mažai kas rū
pinosi. Tankiai iš 20 ar 15 gi
musių vaikų užaugdavo 3 arba 
4.

Niekas nekaltas, kad Ameri
koj gema tokis didelis vaikų 
skaičius su dideliais tonsilais. 
Pas' kitus jie padidėja po vieno 
ar kelių uždegimų-

Jeigu ‘ tėvai nori užauginti 
gražius ir sveikus vaikus, aš 
jiems pasakysiu, ką blogo pa
didėję tonsilai padaro, ir tuos 
blogumus vaikui užaugus jam 
nėra galima prašalinti. Štai jie:

1. Padidėję tonsilai netoli už
daro gerklę, todėl oro per ją 
mažai tegalima įalsuoti. O bė
gant, ką sunkų keliant ir šiaip 
žaidžiant vaikai be kvėpavimo 
per burną negali apsieiti. Be 
to, kuomet tonsilai yra padidė
ję, visuomet padidėja ir adenoi- 
dai nosies užpakalyj. Taipgi ir 
per nosį alsavimas tampa su
trukdytas. Net posilsio laike 
vaikas alsuoja šniokštančiai, 
balsingai, nereguliariai. Pailsęs 
jis vos kvapą atgauna, oro 
trokšta. Miegodamas vaikas 
knarkia ir blaškosi, spardosi, 
miega išsižiojęs ir seilės varva 
iŠ burnos. Jo miegas yra men
kas pasilsis, todėl ir sveikata 
menka. Kadangi per nosį ne
galima tinkamai alsuoti, vaikas 
traukia orą per burną net val
gydamas. Čia jis kramto val
gį, čia šnypščia, traukia orą, 
kas sudaro nemalonią muziką 
prie, stalo. Jis skubinasi mais
tą praryti, kad vėl gavus oro, 
todėl ilgai nekramto, ryja ga
balais, kas irgi gadina ir, silp
nina jo sveikatą. Kadangi per 
nosį menkai oro teįtraukiama, 
tai jos skylės pasilieka siauros 
ir apatiniai šonai stovi susiplo
ję, tartum nosies galas butų 
buvęs ilgą laiką sugnybtas. Vai
kas pasilieka visą amžių smai- 
lanosis, jeigu laiku tonsilai ir 
adenoidai neišimami. Negalint 
daug oro įtraukti per nosį ir 
burną, prisieina alsuoti tankiai. 
Krūtinė negauna progos išsi
pūsti ir susiploti, todėl ji au
ga j priešakį ir metas po me
to . darosi vis panašesnė į atsi
kišusią paukščio krutinę. Yra 
pastebėta, kad žmonės su ši-z
tokioms krūtinėms yra linkę 
prie džiovos ir aplamai yra silp
nos sveikatos.

2. Vaikai (net ir suaugę 
žmonės) su padidėjusiais tonsi
lais nei eta i turi prastą girdėji
mą arba visai neprigirdi. Keb
lu jiems yra mokykloj ir na- i 
mie dažnai be kaltes baudžia

mi. Tėvai tiesiog nusižengia, 
jei tokius vaikus bando muzikos 
arba dainos mokinti. Jeigu ton
silų didumas praeina iš chroni
nio jų uždegimo, pastarasis pa
lengva slenka link ausies vi
daus ir kartais sugadina girdė
jimą pilnai ir da reikalauja pa
vojingos ir brangios operacijos.

3. Padidėję tonsilai vaiko 
balsą daro, kaip anglai sako, 
tirštu ir be tono. Šitokio balso 
niekas nenori klausytis. Galite 
pagalvoti, kiek keblumų ir ne
pasisekimų gali sekti iš šitos 
priežasties.

4. Jeigu tonsilai nėra per
daug padidėję, maistą nesunku 
nuryti, bet kada jie perdideli 
arba da laikais tampa uždegti

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieks

. (Tąsa)
Ir taip nusijuokė, kad pasi

rodė abiejų išlūžusių jų dantų 
tarpekliai burnos kampeliuose.

Robertas, nors per visą laiką 
daugiau žiurėjo į atšlaitę, nei į 
jurą arba bepasi vaikščiojan
čius, vis dėlto nepritarė..

“Neverta. Vien beveik žydel
iuos ir yra.”

Tai buvo tiesa, žydų čia dau
giau, nei pusė. Storos žydės 
gulėjo aukštielninkos, išsitiesu- 
sios, rankas po galva pasidėję, 
pilvus' lyg grybus aukštyn už- 
rietusios. Kitos vėl. išsitiesę 
ant pilvų, neįmanomai storomis 
kinkomis drybsojo priesaulėje. 
Kaip tik bevaikatančiųjų minia 
abiejose pusėse turėjo užlanktį. 
žemas ir storas žydas, labai 
panašus į buldogą, už rankos 
traukė savo žmoną į vandenį. 
Toji pamerkė vieną koją ir su
riko — ui! Pamerkė kitą ir 
dar garsiau suriko — ui! Bet 
jisai be galo rimtai šokinėjo 
besitaškydamas ir įrodydamas, 
kad vandens visai nėra ko bi
joti. Netoliese susėdusi visa 
šeimyna riksmais ir rankų mo- 
sikavimais mokino, ragino ir 
drąsino.

Robertas su savo palydovu 
vėl iš lengvo ėjo Majorų link. 
Krėslinis visai nebegalėjo nu
rimti iš džiaugsmingo susijau
dinimo.

“Ar Tamsta pono Mandelio 
šiandien visai nesi matęs?”

“Ne. Manding, ne.”
“Ir aš ne. Aš buvau taip su

galvojęs: šįvakar visi trys nu- 
eitumėm i pavilijoną, pasčdč- 
tumėm. Aš pavaišinčiau. Dabai 
aš galiu. Juk Tamsta šiandien 
miestan nevažiuoji.”

Robertui, kaip atrodė, visai 
apie tai nesinorėjo ir kalbėti.

“Tuo tarpu — nemanau. Bet 
dar negalime žinoti. Pavilijone, 
Tamsta sakai- Šįvakar, turbut, 
niekas nebeišeis. Aš dabar tu
riu daug dirbti. O be to, juk 
Tamsta žinai, aš turiu namuo
se...”

Krėslinis sugriebė jį už ran
kos.

“Na, tuo jau Tamsta visai 
nęsirupink. Aš žinau, pirmą sy
kį pas visus taip. Bet daktaras 
Heince juk čia1 pat visuomet 
po rankai, jei kas nors... Mes 
taip maloniai pasėdėtumėm...”

Bet Robertas jau buvo kate
goriškai nusistatęs prieš. Net 
alkūnę išliuosavo iš Krėslinio 
perdaug įkyrusios rankos. Akys 
be paliovos 'ieškojo tai tarp 
vaikštančiųjų, tai tarp gulin
čiųjų.

“Atsiprašau, bet man ištik
tųjų nebus galima.”

“Na, tai nieko nepadarysi. 
Bet poną Mandelį aš noriu bū
tinai sueiti.\Tamsta man jį re
komendavai ir aš Tamstai už
tat be galo dėkingas. Tai gy
nėjas, tą aš suprantu! Tie lai
kai buvo tokie, kad kiekvienas 
darė kaip mokėdamas ir galė
damas. Juridiniai nekaltinamas, 
moraliai išteisinamas, o patrio
tiniai net pagiriamas. Ištiktų
jų taip! Tą aš suprantu, 'lai 
gynėjas! Kad Tamsta butum 
girdėjęs!”
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ir opus, vaikas šalinasi valgyti 
ir valgo daug mažiau, negu jo 
kūnas rekalauja. Čia vėl svei
katos naikinimas.

5. Padidėję tonsilai yra linkę 
prie pakartotino uždegimo ir 
difterijos.

Užtenka čia suminėtų įrody
mų, kad supratus, jog atidėlio
jimas, vilkinimas ir laukimas, 
kad mažu kada nors jie patys 
sumažės gali suardyti vaiko 
sveikatą ir laimę. Operacija 
menka, pigi ir nepavojinga. Ne
reikia laukti, kol vaikas užaugs 
j protą ir jai pasiduos. Tuo
met bus pervėlu. Ją reikia pa- 

j daryti, kuomet mokykla arba 
'gydytojas pataria.

■
“Taigi... Bet dar jau toji by

la galutinai neužbaigta. Aš taip 
girdžiu, kad valstybės gynėjas 
kelsiąs protestą. Dar Tamsta 
turėsi teismo palatoje.”

“Niekas ten neišeis. Ponas 
Mandelis sako, kad jis neturįs 
pagrindo. Jei per pirmą instan
ciją išėjo, tai jau toliau bus 
lengviau.”

Staiga jis ką tai prisiminė 
ir sustojo.

“Bet, pone Nelke! Ar šian
dien ne pono Tombergo byla? 
Tai juk aš jo bereikalo čia lau
kiu. O kaip gi Tamsta ne ten?”

Truputį nemaloniai užgau
tas, Robertas vėl nusigręžė į 
atšlaitę.

“Aš buvau vakar ir užvakar. 
Šiandien laukiama sprendimo. 
Ten yra mano reporteris ir ad
vokatai. Jei priteis, tai įdės už
statą ir paduos apeliaciją, šian
dien jau nebegalėjau ten pasi
likti. Fridą skambino telefonu 
— tokia suvargusi. Atvažiavau 
vienuoliktuoju... Bet pažiūrėk! 
Jei neklystu, tai Tamstos po
nia.”

Jis neklydo. Tai ištikro buvo 
ponia Krėslinienė. Rūbų ryšulį 
ant rankos, ji sunkiai brido ko
pų tarpu iš pušyno žemyn- 
Krėslinis tuoj aus nubėgo ją 
pasitikti. Robertas pasiliko vie
nas.

Nuėjo iki Majorų kėdžių ei
lės, kur dar spoksojo beržais 
apkamšyta vakarykščių gegu
žinių šokių vieta. Atsigręžė at
gal. Pasisveikino su dviem- 
trim pažįstamais, pro vieną pa
žįstamą ponią praėjo nepasi
sveikinęs ir nepastebėjęs. Toji 
su panieka užputę lupą.

Jaunikaitis, didelio ūgio ir 
galingais raumenimis brido iš 
juros į krantą. Robertas įsižiū
rėjo: tai buvo Emanuelis 
Sprukstinis. Palaukė, kol tas 
išėjo saus.umon ir ėmė abiem 
rankom išmaigyti maudymosi 
kostiumą ant strėnų. Raume
nys lyg virvagaliai susitraukė 
ir išsitiesė po jo pečius.

Jie nepasisveikino. Robertas 
šaltai pažiurėjo į atletą ir pra
šneko tik tada, kai šis atsitie
sė-

“Ar tu nesi matęs ponios 
Sluokos?”

“Ne. O tu?”
“Aš jau visą laiką žvalgaus?
“Aš nesu žiūrėjęs. Galbūt 

jos šiandien visai nėra?”
“Turi būti. Vakar vakarą ji 

žadėjo ant pirmos valandos. O 
dabar jau pusė antros.”

Emanuelis Sprukstinis be 
sarkazmo, nekalto jaunikaičio 
linksmumu, prasijuokė. Baltie
ji, lyg pienas, dantys tik su
blizgo.

“Tu jau esi pasidaręs visai 
nekantrus.”

Robertui jau buvo ant liežu
vio aštri replika, bet jis nebe
suspėjo. Prie Sprukstinio pri- 
skubėjo šokėjas į tolį Janitis, 
apkabino jį už liemenio ir trau
kė tolyn.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naktis svajonėms 
papuošta

“Naktis svajonėms papuošta” 
— tai musų mėgamoji daina.

“Naktis svajonėms papuoš
ta”, kurių dabar taip mėgsta 
(Jainuot, musų visi daininin- 
kai-kės, savo žodžiuose ir me- 
liodijoje pasako mums tiek daug 
apie nakties malonumus, sva
jones ir romansų, kaip niekas 
kitas mumis tiek daug- negalė
tų pasakyti. Nakties puotos yra 
lankomos visam civilizuotam 
pasaulyje visokių klasių žmo
nių, ir niekur kitur žmonės ne
turi tiek daug smagumo, kiek 
jie Įgauna tokiuose pasilinks
minimuose. Tik pamanykit apie 
tai, o suprasit, kad pilnai taip 
yra-

S. L. A. Seimo rengimo ko
mitetai šita matydami, suruo
šė puikiausią naktinį išvažia
vimų į puikiai žaliuojanti Čer- 
nausko daržų. Čia bus puiki or
kestrą, kuriai grojant susirin
kusi publika turės progos sma
giai pasišokti ir pasilinksmin
ti. Išvažiavime dalyvaus dau
gybė Seimo delegatų, taip ly
giai dalyvaus ir daugybė vietos 
svečių.

Išvažiavimas prasidės S vai. 
vak. ir trauksis iki ankstyvo 
ryto. K. L-kus.

čia, tai kas kita, o kitų — tai 
vėl kas kitas.

Kažin, ar atsirado nors vie
nas iš išmestųjų laukan bolše
vikų, katras butų pagalvojęs 
apie jų vado pasielgimų jiems 
kritingoj valandoj? Aš esu tik
ra, kad ne. Nė vienas nedasi- 
protėjo, kad jų vadovo vieta 
buvo tuomet su jais, tarp jų. 
Aš nuo savęs L. Pruseikai tiek 
šį kartą pasakysiu, kad jis 
žinojo ką darąs neį vėl damas 
savo ypalos į tokį dumblynų...

“Nežiūrėkit ką jis daro, tik 
klausykit ką jis sako” — tinka 
ir jo nutukusiai maskai.

—Emilija D.

Iš šalies žiūrint
(SLA. Seime).

šiandie mano šventė — pa
sakiau sau, ir palikus visa na
mų ruošą įsiskubinau kupina 
gražaus ūpo i SLA. Seimo se
siją, antradieny, pasižiūrėti, 
pasiklausyti musų veikiamų 
darbų eigos. Bet apleisti teko 
seimo salę su sunkiais, nejau
kiais jausmais krutinėję.

Stovėdama nuošaliai, kampe
lyje, tėmijau mūsiškių lošiamų 
dramą: — užimąs, , kaukimas, 
moterų spiegimas, policistų vel
kamųjų . laukan priešinimąsi, 
moterų isteriški spiegimai, nu
alpimai, grasinimai darė bolše
vikus labai pasigailėjimo ver
tus tvarinius, kad taip netak
tingai, visai nenusivokiančiai 
tvarkytis politikoje, užsitraukė 
ant savęs tokį pažeminimų.

Laike tos suirutės mano žvil
gsnis užkliuvo ant vieno netoli 
manęs sėdinčio žmogaus —L. 
Prūseikos, ir priešais jį vystan
čios tokios skaudžios dramos. 
Sėdi sau ramus, užsimąstęs. 
Kodėl jis neėmė joje savo vie
tos? .Juk pritiko būti išvilktam 
lauk jam pačiam pirmutiniam. 
Kodėl neisimaišė jis tarp to 
chaoso “susipratusių darbinin
kų?” Kodėl jis laikėsi taip ne
utraliai, kuomet jo vienminčiai 
kovojo, pagal savo “suprati
mą”, už savo pusę? Bet kuo
met tapo visi išmesti laukan, 
apkulti, areštuoti, tuomet po 
to visko jis išėjo jiems prakal
bas sakyti ir agituoti, kad “ne
pasiduotų” ir “kovotų” ir tam 
panašiai.

Mat, savo kailis kai nuken

Ką sako delegatai 
apie komunistų 

prašalinimą
Komunistai rėkia deliai to, 

kad turėjo apleisti Lietuvių 
Auditoriją už triukšmo kėlimų 
antradienį, birželio 17 d.

Del to Įvykio jie labiausia 
kaltina S. L. A. prezidentą St. 
Gegužį ir Seimo Rengimo Ko
misijos pirmininkų p. Geo. 
Stungį.

Bet pasirodo, kad “eiliniai”, 
kaip sakoma, delegatai pilnai 
pritaria p. Gegužiui ir užgiria 
jo, p. Stungio ir kitų tvarkos 
prižiūrėtojų elgesį.

Trečiadienį teko vienų-kitą 
Seimo delegatų atsiklausti, ką 
jie mano apie antradienio in
cidentą. Ir štai ką jie sako:

Delegatas Mačiukas (Chica
go) : Viskas išsiblaivėjo. Da
bar Seimo Rengimo Komisija 
jaučiasi gerai.

Delegatas Kučinskas (Chica
go) : Dabar, po to kai komunis
tų nebėra, atrodo lig truputį 
per lėtai eina sesijos. .Trūksta 
“pep.” Bet užtai darbas galima 
dirbti.

Del. Adomas Misevičius (Chi
cago) : šiandie, po vakarikštės 
audros — gerai. Viskas kuo- 
puikiausia. Tvarkdariai pasiel
gė, kaip reikėjo pasielgti. Ne
matau, kai j) galima buvo kitaip 
pasielgti.

Del. Mikalauskas (Iš Brook- 
lyn, N. Y.): Incidento negali
ma buvo išvengti. Komunistai 
buvo nesukalbami. Jie visai ne
paisė Įstatų, konstitucijos pa
tvarkymų.

Dabar Seime ramu ir jis ga
lės atlikti naudingą darbą. Jau
čiu, kad Susivienijimo nariai 
kolonijose, kuriems rupi- orga
nizacijos gerovė, pilnai užgirs 
tvarkdarių elgesį.

P-lė Draugeliutė (New York, 
N. Y.): Komunistai susilaukė, 
ko norėjo. Dabar viskas eina, 
kaip Susivienijimo Seime ir tu
rėtų būti.

Del. Dr. Klimas (Philadelp-

hia): Išvengti incidento jokiu 
budu nebuvo galima. Juk dėta 
pakankamai pastangų, kad iš
vengti. Vakar (t. y. antradięn: 
—Rep.) jaučiaus kaip karo 
lauke. \() šiandie taip ramu, 
kad atrodo nepaprasta. Dakta
ro žvilgsniu atrodo, lig žmogus 
butų persijręs staigų .uždegi
mą plaučių.

Del. Lukas (Westville, III.): 
šiandie gerai. Esu absoliučiai 
patenkintas.

Del. Juozas Mačiulis, 26 kuo
pos: šiandie jaučiamės labai 
gerai. Ir jeigu nebūtų buvę in
cidento, tai ir šiandie, veikiau
sia, arba ir visą nedėlių triukš
mas butų nesiliovęs.

Del. Jonas Sabaliauskas (Iš 
Westville): Mano manymu,
šiandie darbai eina pasekmin
gai. Jei komunistai butų prisi
laikę konstitucijos, tai butų bu
vę galima dirbti ir su jais 
tvarkingai. Musų Susivieniji
mas nėra dalinamas į partijas. 
() kai dėl pašalinimo komunis
tų iš svetainės, tai kitaip ir ne
galima buvo pasielgti su jais.

Del. Marcinkevičius (212 
kp.): šiandie tvarka labai gera. 
0 kai dėl komunistų, tai kito
kio išėjimo ir nebuvo, kaip 
tik išprašyti juos laukan. Val
dyba gerai padarė.

Del. Izidorius Stanevičia (Iš 
Brooklyn, N. Y.): šiandie 
triukšmo nėra jau. Komunis
tams negalima buvo nusileisti, 
nes tai butų buvęs laužymas 
konstitucijos, S. L. A. įstatų.

Taip kalba SLA. 36-to Sei
mo delegatai dėl pašalinimo 
triukšmadarių komunistų iš 
Seimo. — Reporteris.

P-lė Osipavičiutė, iš Worces- 
ter, Mass., nare S. L. A. 58 
kuopos ir delegatė Susivieniji
mo 36-tam Seime. P-lė Osipa- 
vičiutė yra Worcesterio jau
nuomenės kuopos narys.

Bet tai ne viskas. P-lė Osipa- 
vičiutė yra pasižymėjusi ne 
tik lietuvių tarpe, ne tik Ame
rikoje. Ji yra pasižymėjusi, 
sportininkų tarpe, ir Europoj 
ir visam pasaulyje.

1928 metais, būdama vos 17 
metų, ji laimėjo . Olimpiados 
čempionatų Ilolandijoj 100 me
trų plaukime.

Pernai, t. y. 1929 metais, ji 
padarė du pasauliniu rekordu, 
kaip plaukikė. Vienas tų re
kordų tai 100 metrų, o kitas— 
200 metrų distancija.

Susirinkimas

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” turėjo mėn. susirinkimą 
birželio 15 d. Nutarta liepos 
mėn. padaryti išyažiamų. Tam 
tikslui tai yra išvažiavimui 
rengti, išrinkta gabus komite
tas. Išvažiavimas bus paįvairin
tas įvairiais žaidimais. Minė
tos draugijos parengimai vi
suomet esti smagus, ir svečiai 
nesigaili atsilankę. Nariai bur 
kviečiami per atvirutes. Be to, 
turiu pranešti, kad nariai, ku
rie yra permainę savo gyveni
mo vietą nuo praėjusių metų, 
prašomi yra pranešti laišku 
savo tikrų antrašų raštvedžiui 
B. Lenkauskui, 2423 W. Mar- 
ųuette Road, Chicago, UI.

Praėjusiam susirinkime įsi
rašė keli nariai, iš įvairių kolo
nijų. Linksma yra, kad žmo
nės įvertina minėtos draugijos 
naudingumą.

Stefa Lenkauskienė.

Atlankė “Naujienas”
Ketvirtadienį, birž. 19 d.. 

“Naujienas” atlankė SLA. Sei
mo delegatas iš Baltimorės, p. 
Chas. B. Kuchauskas, 637 So. 
Paca St.

P-nas Kučauskas yra, sulig 
profesija, graborius. Tai senas 
lietuvis Amerikonas. Amerikoj 
gyvena jau nuo 1905 metų.

Baltimorėje p. Kučauskas tu
ri daug pažįstamų ir yra žino
mas plačiai, kaip mandagus, 
rimtas ir sąžiningai einąs savo 
pareigas žmbglis.

Taipjau atlankė “Naujienas” 
). Vincas Raslavičius (iš Au- 
burn, Ilk). P-nas Raslavičius 
gyvepp seniau Chicago j e ir tu
rėjo biznį' Bridgęporte. Deliai
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sveikatos tečiau, daktarų pata
riamas, jis apleido Chicagą.

Malonu buvo su svečiais pa
sikalbėti. —Reporteris.

Roseland
Įspėjimas roseland iečiams
Nelaikykite pas save daug 

pinigų. Nors ir . prasti laikai, 
bet kai kurie dar turi pinigų. 
Ir tokius holdaperiai nuskriau- 
dlžla.

Štai holdapas padaryta adre
su 107'53 So. Michigan Avė., 
pas Aleksą Dobrovolskį.

Holdapas padaryta pirmadie
nį, birželio 16 d., 9:30 vai. 
prieš piet.

Piktadariai paėmė pinigus iš 
registerio $145, atėmė laikro
dėlį, paėmė cigarus ir cigare- 
tus.

Skriaudos! padaryta viso apie 
$200.

Savininkų piktadariai uždarė 
kambary, o patys iškeliavo.

Pasinaudokite proga
Pirmu kartu Čikagoje yra 

rengiama Kariška Paroda, kuri 
prasidės birželio 21 d. ir tęsis 
iki birželio 29 d. š.m. Parodos 
vie ta bus Gira n t Park, tarpe 
Mjonroe ir 12-tos g-ves, prie 
Michigan ežero krantų. Kaina 
tikietų suaugusiems yra $1.00, 
o vaikams 50 centų. Paroda 
bus laikoma kas diena po pietų 
ir vakarais.

Butų verta visiems lietuviams 
aplankyti šią parodą ir pamatyti 
tai, ko musų mieste niekados 
niekas nematė. Parodoje da
lyvaus karuomenės artilerija su 
naujausiais karo pabūklais. 
Taipgi bus rodbmos kanuolės 
nuo mažiausios iki didžiausios. 
Dalyvauja būriai aeroplanų, 
naujausios mados oreiviai, pės
tininkų karuomenė pilnoj pa
rodoj, laivyno dalis su jūrei
viais, kurie leis visokias ugnis 
pąrodydami tikrą karo padėti.

Surinktieji pinigai bus var
tojami šelpimui našlių ir naš
laičių karėje žuvusiųjų karei
vių. Todėl yra verta atlankyti 
šia vaizdingą parodą.

J. J. E.

Celinai bun ce barni
poate eumpara

Lietuviškai tai reiškia -— “geriausias ką pinigas 
gali pirkti”. Budvveiser Barley-Malt Syrup lai
mėjo aiškų pritarimų ir užgyrimą milionų žmo
nių ir dėl svarbios priežasties: Jis neturi jokių 
substitutų, priemaišų, fillerių. dirbtinio skonio 
ar spalvos, ir jis yra 100 nuošimčių tyras. Pub
likos pasitikėjimas šiuo kokybės produktu yra 
parodomas kiekvieną dienų laimėjimu įtukstan- 
čių naujų vartotojų.
Sendintas 3 menesius gaminant

Žiūrėk "Tonlo” pa
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blokinės.
Knygutė paduodanti 
receptus gerų dal.v- 
kų valgyti bus pri
siųsta bilo kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

____ Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup
LIGIIT OR DARK * RICH IN BODY * NOT BITTER

Western Sales Corporation
1525 Neivberry Avė. •*

Distribators, Chicago, III.
Phone Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Also M a kers oj Btisch Extra Dry Ginycr Ale bm 153

MAJESTIC - ATWATER KENT - RADIOLA - SPART0N - H()WARD - 
PHILCO - ZENITH

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

Halsted Exchange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Didelis atidarymas!
Subaloj, Birželio 21 d.

Pasilinksminimas, Užkandžiai, Broadcastinimas, Prizai

DIDELE RADIO PARODA
TIKTAI ŠIĄ savaitę: Gražus $7.50 vertės Radio Suolelis dykai su kiekvienu pirktu setu

n ------------ :—---I—
Maudymos Kostiumų Sankrova

Didžiausias pasirinkimas mau
dymosi kostumų (beiting siutų) 
Southwest sidėj.
Visos išgarsintosios rūšys: Jant- 
zen, Pelton, Catalina, Ritestile ir 
kiti.
Taipgi didelis pasirinkimas ro- 
berinių daiktų: maudymosi šli- 
perių, maudymosi kepuraičių, 
vandens bolių ir kitokių maudy
mosi dalykėlių.

Geriausios kokybės ir žemiausios kainos.
DEL VISOS ŠEIMYNOS. PIRKTE TIESIAI IŠ SVETERIU DIRBTUVĖS.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
Tel. Lafayette 6358 4161 Archer Avenue

JUS ESATE MALONIAI KVIEČIAMAS
Dalyvauti formaliame atidaryme musų naujos ir padidintos RADIO sankrovos, 
kuri randasi prie 5101 South Ashland Avė. Mes turime dėl jus daug siurprizų. 
Be tikrai gero pasilinksnfinimo ir visokių užkandžių ir gėrimų, mes dar duosime 
daug vertingų prizų Pasilinksminimas tęsis visą dieną, o nuo 7:30 iki 10:30 vai. 
vai. jus linksmins asmeniškai Radio artistas Little Joe VVarner iš N. B. C. 
stoties W. E. N. R., kartu su B»b Miller ir jo orkestru. Taipgi asmeniškai bus 
Morris Rosenberg iš garsiosios Smith Family. Būtinai atsilankykite į musų 
sankrovą laike šios iškilmės ir pamatykit musų parodą vėliausių radio setų, ku
riuos rodyta Atlantic City Radio parodoje.

Sužinokite apie musų Grand Prizo Kontestą
Pirmas prizas yra $25 certifikatas, antras $15, trečias $10 ir ketvirtas ir penk
tas $5 kiekvienas. Juos galima išmainyti perkant bile kurį radio musų sankro
voje. Kiekvienas turi lygią progą laimėti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO 
DRAUGUS. VAIŠĖS LAUKIA KIEKVIENĄ. .

JUS ESATE KVIEČIAMAS - ATEIKITE 
GĖLĖS DEL KIEKVIENOS MOTERIES

Good Housekeeping Radio Company, Ino.
5101-03 South Ashland Avenue Tel. Boulevard 1700-01
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ą

Pasikalbėjimas su 
ponu draugu Pės- 

tausku iš Pėst- 
stono

Didžiumiečių Sovieto darbai 
MeldaŽio svetainėj

Kadangi MeldaŽio svetainės 
durys buvo užblokuotos Įvai
rios (komunistinės literatūros 
baksais ir jau kelios raudonos 
meškos bei i pilamos nusisuko 
sprandus, tai Jūsų koresponden
tas sugalvojo išsivylioti Jums 
jau gerai pažįstamą poną dran
ga Raidą Pėstauską, pėsčia at
keliavusi i Chicagos sovietą iš 
Pčststono, ir čia. pasiekusį Mel
daŽio svetaines vyriausiojo vy
si bai los arba, draugiškai (bol
ševikiškai) tariant. Raudono
sios Armijos rinktinių peštukų 
(udarnovo bataliona) komisaro 
laipsnio. Tai yra maždaug kaip 
paties Stalino laipsnis, tik tas 
skirtumas, kad Stalinas Mask
voj, o ponas draugas Pėslaus- 
kas Chicagoj.

Ponas draugas be to turi ke
leriopos kategorijos laipsnius, 
tai yna bolševiko, komunisto,

SENO DAKTARO 
IDĖJA YRA DIDE
LĖ I’AGELBA SE
NESNIEMS ŽMO

NĖMS

1885 m., senas D r. Caldvvell 
padare atradimą, už kurį 'viso 
pasaulio senesni žmonės giria 
ji šiandie!

Daugelio metų praktika įti
kino ji. kad daugelis žmonių 
stato pavoju n savo sveikatą ne
rūpestingu pasirinkimu liuo- 
suotojų. Todėl jis pradėjo ieš
koti nekenksmingo recepto, ku
ris butų pilniausia veiksmin
gas, betgi negnaigytų ir nesu
darytų jokio Įpročio. Pagalios, 
jis rado ji.

Nuolatos ir nuolatos jis pri- 
rašinėjo jį, kada jis., rasdavo 
žmones kankinamus aitrumo, 
galvos sakudėjimo, be ūpo, silp
nus ar karščiuojančius.; turin
čius padengtą liežuvį, stoką 
apetito ar energijos. Jis paša
lino labiausia atkaklius atsiti
kimus, ir betgi buvo švelnus 
moterims, vaikams ir senes
niems žmonėms.

Šiandie tas pats garsus, veik
smingas receptas, žinomas kai
po Dr. Cakhvell’s, Syrup Pepsin 
yra pasaulio populiariškiausias 
liuosuotojas. Ji galima gauti 
bile kurioj aptiekoj.

Atidarymas

C. Rakausko Re- 
zortas Michigane

Prie St. Joseph Upės, gražiausioj 
Michigane apielinkėj. Smagi vie

ta vakacijas praleisti.
deras Valgis. — Smagus kamba
riai. Maudynės. — Vaisių ir 
uogų kiek kas gali suvalgyti.

Prieinama kaina. Mandagus 
patarnavimas.

Ada ras diena ir naktį.

MR. ir MRS.
RAKAUSKAI

' Box 104
Sodus, Michigan 

progresyviu, pažangiojo, susi- 
pratėlio, darbininko titulus, ku
riais gali bile prie progos ir rei
kalo pasinaudoti. Tokius titulus 
turi bile bolševikas, čia Chica
goj jis oficialiai vadinasi tik 
“pažangiuoju’’, nes taip buvo 
liepta iš aukšto, ikad imigraci
jos autoritetai nepažintų, lai 
tokios didelės bolševikų žuvie# 
nuomonė, manau, bus brangi ne 
lik pačių bolševikų. žmonėms 
bet ir geriems žmonėms.

“Kaip patinka patalpa po
nas drauge?” paklausiau.

“O, nebekl-au.sk, nebeklausi;”, 
šnekiai atsakė ponas draugas 
Pčstauskas. “MeldaŽio svetainė 
lai tikras Kremlis: sėdim, gu
lim, valgome ir išsimetame, tar
tum pačioj Maskvoj; šeiminin
kas mums nieko nedrįsta saky
ti, tad sale visiškai užvaldome, 
ir dabar nė vienas b litas žmo
gus nebedrįsta kojos kelti. Tik
rinu tamstą, kad geresnių va
karei jų nė nesvajojome. Dar di
dele privilegija ta. kad čia ga
lime susi vesti iš gatvės tiek 
progresyvių draugų kiek telpa 
ir niekas mandatų neklausia, 
bile bolševikas tai ir legalus 
atstovas. Tik vienas dalykas' 
čia nepakenčiamas lai, kad nė
ra su kuo muštis! Bolševikas 
bolševiką mušti jokio Įdomumo 
nėra, 'lai Įsleigėmc ‘komunisti
nės propagandos kursus, kur 
musų komisarai pakaitomis 
pumpuoja drauges progresisles, 
kurios atvažiavo Į Chicagą dar 
nepilnai pripumpuotos”.

“Kaip einasi \ Sovietas?” to
liau paklausiau pono draugo.

“Nepaprastai gyvai, nepapra
stai gyvai”, mielai atsakė vyši- 
baila. “Per tris dienas pada
ryta tokie darbai:
Naujas išradimas kaip iš men

ševiko padaryti bolševiką
“Atmenate, kaip iš Lietuvių 

Auditorijos musų didžiumą juo
dieji broliai persirengę dėdėmis 
lauk vedė, tai viena susipratu
si progresistė perkando vienam 
dideliam dėdei ranką, (lavom 
žinių, kad tas įkandimas davė 
nepaprastas pasekmes: dėdės 
rankoj bematant įsimetė Mask- 
vitis mikrobai, kuriuos ištyrus 
surasta, kad tai yra gryniau
sio bolševizmo infekcija. Tas 
išradimas j musų Sovietą pa
darė sensaciją. Nutarta išban
dyti ant, baltųjų. Tuojau atsi
rado savanorių draugių, kurios 
pasižadėjo bandomą pakartoti 
dėl moksliško eksperimento. 
Kadangi MeldaŽio svetainėj nėra 
nė vieno baltojo nė menševiko, 
tai prisėjo kąsti pačius drau
gus progresistus vyrus. Ekspe
rimentų metu draugės nukan
džiojo draugams progresistams 
lupas, nosis, ausis. Bet ekspe
rimentas parodė, kad Maskvi- 
tis nuodai nebeveikia į tikrus 
progresistus,. nes jie jau yra 
bolševikai, tai yra bolševiznto 
infekcijos perimti arba įskėpy- 
ti. Pavyzdžiuj, kas jau yra rau
puotas, tam rauplės nebepavo
jingos. Tai taip ir su Maskvi- 
lis mikrobais. Sovietas vienbal
siai nutarė grįžti atgal į S LA. 
Seimą ir ten išbandyti eksperi
mentus ant menševikų kūno. 
Laukiama, kad ne tik eksperi
mentas bus pasekmingas, bet 
ir vaisiai nepaprasti, ir visi ap
rieti menševikai pataps bolše
vikais. 'Tam reikalui draugai 
Mizrra su šalavieju parašė sku
bota ultimatumą SI>A. Seimui, 

kad esame nutarę sugrįžti ir 
norime kandžioti”.

Kaip iš mažumos padaryti 
didžiumą?

“Kaip išaiškinti, kad iš SLA. 
Seimo t po pasalinta 179 sovie
tų delegatų, ir Lietuvių Audi
torijoj’ pasiliko 318 atstovų, o 
“Vilnis” skelbia, kad Audito
rijoj yra mažuma, o MeldaŽio 
svetainėj yra didžiuma?” pa
klausė jūsų korespondentas.

“'Tai galimą aiškinti taip ir 
kitaip, ir visaip išeina teisin
gai, atsakė Pčstauskas. Matote, 
mes esame bolševikai, ir tik 
dėl legališkų sumetimų kitaip 
vadinamės. Atmenate, Baltimo- 
rės 'Seime vadinamės progre- 
sistais, dabar vadinamės pažan
giečiais. Kitame Seime vadin- 
simės tautininkais, taip kaip 
Lietuvos smetonininkai. 'lai va
dinasi atkilioji progresija, ku
ri tokiu budo veda prie dik
tatūros. Bet esmėj mes, kaip 
žinote, esame bolševikai. O ži
note kas yra bolševikas? Tai 
lietuviškai išvedus didžiumie- 
tis. Tai ir išeina, kad kur su
sirenka didžiumiečiai, ten lo
giškai yra didžiuma.

Kitas legalus sumetimas yra 
paimtas iš sofistinės matema
tikos: Jums neaišku kaip ga
li būti, kad 179 yra daugiau 
už 318. 'Tai ir yra atbuloji pro
gresija. Pavyzdžiui paimk 3 ir 
5. Atrodo, kad trys yra ma
žiau kaip penki. Bet taip tik 
atrodo nesusipratusiems. Susi
pratusioms tas triksas yra vi
siškai aiškus, ir štai delko: 
skaičius 5 susideda iš penkių, 
o skaičius 3 susideda iš 1, 2, 3. 
Tai suskaityk kiek bus?”

“šeši, atsakiau suskaitęs.
“Tai matai!” patenkintai ta

rė ponas draugas Pčstauskas.
Asilų Sovieto pasveikinimas 

SLA. Seimui
“Didžiausias darbas, kuri So

vietas MeldaŽio svetainėj at
liko, tai Didžiųjyiečių Sovieto 
pasveikinimas Mažumiečių Sei
mui (kaip laikraščiai netiksliai 
rašo didžiumos mažumai),” to
liau kalbėjo Pčstauskas. Tai bu
vo darbas panašus Į tris šim
tus metų atgal tokį pat dar
bą, kada Ukrainos kazokai ra
šė laišką 'Turkų sultonui. Pa
statėm pišori/ais draugus M i ža
rą ir Šalaviejų. Jie įrašė, o mes 
diktavome. Ką jie surašė, tai 
kai perskaitė, išeinia:

Sovieto daugumiečių Melda
Žio svetainėj SILA. Seimo ma- 
žumiečiams Lietuvių’ Auditori
joj, ultimatyviškas pasveikini
mas.

Na, kaip jums ten einasi? 
Matytis gerai, kad mus visiš
kai užmiršote. lM.cs jūsų nega
lime užmiršti, nes čia pekliškai 
nuobodu ir nėra su kuo bar
tis. Spyčiai, spyčiai (Dienas ir 
naktis. Taip daug tų spyčių, 
kad dėl laiko ekonomijos ir 
miegodami kalbame. Kaip jus?

(lirdėjome rengiate šokių ba
lių? Mes ir •rengiame, bet var
gas su merginomis. Neturime 
tinkamų vyrų. Jos pageidauja 
baltųjų. Mes, žinote, ant bač
kų ar muilo dėžių užlipame 
vikriai, nes esame išprusinti, 
bet šokikai iš musų menki. Mo
kame raudonąjį kazokėlį, ImJ 
leidos nori dz.ezo. Draugė Jes-

THEM WDAYS, ARE* GONE. FOREVER (A New|Tune Each Day By Vincent Lopez)
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SUVTCK?.

NAUenENOS^Chicaęd. T1L
kevičiutė gavo pagelbininką Ki- 
šoną; kitoms nebeliko.

Mes susirinkome į MeldaŽio 
svetainę jau birželio 18 dieną, 
ir kadangi logiškai išeina kad 
mes esame dąuguma (mat dau- 
gumiečiai-bolševikai esame) ir 
kadangi musų apskaitymu 179 
yra daugiau kaip jūsų 318, ką 
galite palys persitikrinti paana
lizavę skaičius 3 ir 5, tai ir pra
dėjome legalų Sovietą.

Visus klausimus jau baigė
me: Padarėme vardošaukį, per
dirbome konstituciją pagal So
vietų tvarkos, parinkome ir or
ganą “Vilnį”, kurios užteks ir 
mums ir jums; užsigyrėme sa
vo .pi Įdomiąją tarybą, pasisky- 
remc komisijas, ir net kitam 
Sovietui vielą apsirinkome, bet 
trūksta .mums vieno dalyko, 
tai SLA. iždo. Todėl dienotvar
kės punktas “Turto atgavimas” 
tebėra neišrištas, ir jo be jū
sų pagelbos negalime išrišti. 
'Todėl įsiūlome: kad mus pasi
kviestame te į savo Seimą, su 
tokiomis sąlygomis:

MADOS

3226 — Paskiausios mados moarč 
šilko suknelė. Pasiūta taip, kaip 
dabar Paryžiuje. devėjama, ir tik 
neseniai pradėta čia Amerikoje. Su
kirptos mieros 16, 18 metų, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
wduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir, 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

‘NAUJIENOS Pattern lDept Sj

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No —...____ —.
Mieros .........................per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valai.)

ri, kad atiduosite.
Reikalaujame mums kuogrei- 

čiausiai (atrašyti malonų laiške
lį, nes įMeldažis, kad ir .geras 
žmogus, bet veltui nevaišina, 
o musų maskoliški sendvičiai 
jau galutinai baigiasi.

Jei/ musų pasiūlymo nenori
te, tai žinokitės; mes pasilik
sime sėdėti pas Meldažį kol 
tik ir iš čia mus išprašys.

Jūsų išsiilgę,
draugai Mizerija ir šalaputris.

a) Pradėsime taip kaip hii- 
gėme kad)!1 dėdes mus išvedė, 
tai yra mes vėl komedijas jums 
rodysimo, o jus žiūrėsite ir 
plosite, 'lai padarys vėl gyvą 
jūsų Seimą.

b) Kadangi salėj atsistojus 
nėra taip gerai komedijas ro
dyti, tai jus užleisite mums 
sleidžių, tai mes ir komisijas 
pajuokinsim, (r jus iš salės ga
lėsite kur kas patogiau maty
ti mums lošiant ant steidžiaus 
aplink komisijų staluš.

c) Be to mes esame atsive
žę įvairių užperėtų kiaušinių 
ir kitokių nevalgomų argumen
tų, (ai norime jais pasidalinti 
su jumis. Bet jus turite iš ank
sto sutikti, kad nebesikviesite 
policijos, nei dėdžių, iu i juo
dųjų brolių nei jotyių profesio
nalų mušeikų. Tik tokiomis są
lygomis mes sutinkame su ju
mis stoti j muši.

d) Dar viena sąlyga: Jus tu
rite išvaduoti iš dėdžių globos 
musų leitenantus ir pasakyti 
dėdėms kad jie nėra kalti. Ki
taip, žinote, kad be vadų ir 
geriausia armija negali muš
tis.

Musų sąlygos, už sugrįžimą 
plas jus tokios: Atiduosite mums 
iždą. Nieko meS kito nereika
laujame, nes jau turime savo, 
tik betrūksta vieno dalyko, 
milijono dolerių, kurį mums už 
sorkių surengimą, esame tik

Penktadienis, birž. 20, 1930

Irom Youth to Age
' Yra trys •unkųa periodai mo

teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta t moterį, kada moterie 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydi a E. Pinkham’s 
Vegctable Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA LTRINKRAM’S M 
V E G Ė T A B t E X O M P O U N D 
LVplA .v, Hl>KHAM Mi:b. <0, LYSN, MASS. .

I

The Favorite of all Mationa I iti e s

20% daugiau syrupo—100% 
Moltą—štai ką jus gaunate
3 svarų Blatz blėkinėj. Pabandykit jį dėl 
geriausių pasekmių.

VAL BLATZ BREWINO CO., Milwauk«« 
(Establiihcd 1851)

MS3013

Sfanislaui of Poloni 
Jn Krakoniak 19th 

Ccntury 
Holiday 
CoUutne

Gryną Miežių 
naujoj didelėj

Thats^įd"
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rp AI yra piuku jeigu gali taip 
L " padaryt, joj; kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Buy gloves with what 
it savęs

. Nfira reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad\ gauti gerą dantų 
koAelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirStinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

delight in
Cheese flavor

Štili another Kra£t-Phenix 
triumph! Nevv digestibility,^ 
health qualities and delicious 
nevv flavor added to cheese.

In Vclveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and mincrals. Good for every- 
one, including the children.

Velvecta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KRAFT

yelveeta 
v The Delicious New Cheese Food

Night and Morning to kecp 
them Ctcan, Ctear and Hcaithy 

Write for Free “Eye Care'* 
or “Eyc Beauty” Book

Motino Co., Depi. H. S.,0 B. Obio St.,Chic»žo

HAS
MADE GOOD with

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/
i Pure — Economicat

Efficient
OF poundsUSED BY OUR GOVERNMENT

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Stambios Smulk
menos

Bolševikai buvo pasirengę 
i muši

Ant ryto meto po desperatų 
išvedimo iš SLA. Seimo selės, 
Chicagos lietuvišku bolševikų 
“laudspikeris” “Vilnis” be kito 
pareiškė taip:

“Fašistine ir socialfašistine 
baimė tačiaus turėjo dideles 
akis. Būdama mažumoje ir 
susidedanti iš eilinių lepšių to
ji klika bijojo i muši stoti. Ji 
laukė policijos ir profesionalių 
mušeikų”. — Bolševikai nelau
kė, nes nebuvo lepšės ir buvo 
profesionalai mušeikos.

Simas ir Šernas už durių
Pasisukęs ties Auditorija pa

matysi ką tai panašų ■ povų 
(be uodegos), išdidžiai žinks- 
niuojant. Tai yra pats Mister 
Sim, North Side Tribūne leidė
jas ir spiritus movens. Jis ne
kalba su kitais, tik pats su sa
vim patenkintai šnekučiuoja. 
Sako, tai esanti Asilų Gerovės 
liga paskutinėj stadijoj, kurią 
Mister Sim norėjo priskiepyti 
SLA. viršininkams, bet pats už
sikrėtė. Gaila jauno vyro. 
Mister Sem geriau atrodo, ir 
galima tikėtis, pasveiks.
Kapsuko ultimatumas Pruseikai

Senai jau virė koks tai nesu
sipratimas tarpe Lietuvių Ko
munistų revkomo šefo Rusijoj, 
Kapsuko ir jo vyriausiojo leite- 
annto Leono Pruseikos Ameri
koj. Po skandalingo bolševikų 
kracho SLA. Seime, sako Pru- 
seika gavęs skubotą pareikala
vimą pasiaiškinti, —

1) Kodėl jis kaip “Vilnies” 
šef-redaktorius praleido tokį 
pakini “šis seimas turi surasti 
budus ir priemones, kaip įgy
vendinti Susivienijime tikroji 
demokratija.” Tai esą radikaliai 
priešinga diktatūros idėjai ir 
dėl tokio išsitarimo turis pats 
Kapsukas atsakyti už savo val
dininką prieš Maskvos tribūno- 
lą.

2) Kodėl .jis neišlaikė duotų 
instrukcijų laikytis SLA. Sei
me ramiai kol bus formaliai 
paženklinti delegatai, ir nelai
ko sukėlęs riaušęs, pats pabė
go kada eilinius bolševikus po
licija pradėjo vesti iš salės.

Kaip bolševikai žada sugrįžti 
i Seimą

Pasakoja, kad Meldažio sve
tinėje tas pats išminčius, kurs 
barė komunistų vadus už nepa- 
pirkimą policijos, neišmetimą 
prezidento Gegužio už gerkles 
ir už nepaėmimą SLA. Seimo 
“į savo rankas”, davęs dar to
kį patarimą, kaip atgal įsigauti 
i Seimą:

Apie tris tūkstančius metų
atgal kada Grekai kariavo prieš 
Troją ir nebebuvo jokios vilties 
Trojos miestą paimti, tai G.re- 

4 kai sugalvoję tokį skintą: pa-

PETRONĖLĖ VAIŠVILIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 diena, 6 valandą, 
vakare, 1930 m., sulaukus 40 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj 
Raseinių apskr., Amerikoj iš
gyveno 30 metu. Paliko di
deliame nubudime 4 dukteris
— Ona, Heleną, Antaniną ir 
Zofiją, 3 žentus — Alex Antu- 
šis, Josoph Cassata, Walter 
Kulpinskas, 3 anūkai, seserį 
Marijoną Shukulienę, brolj 
Juozapa Kiselis, o Lietuvoj se
serį Brazinskienc ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2535 
W. 46 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj 
birželio 21 diena, $ vai. ryte 
iš namu i Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ♦velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Vaišvi
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuyėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, Anūkai, 
Sesuo, Brolis ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

bonus Eudeikis, tel. Yards i 741 

dirbinę dideliausį medin} arklį, 
ir jį prikimšę. grekų kareivių 
pasiuntę Trojos miestui kaip 
dovaną už narsumą. Arklį įga
benus į miestą ir pastačius, 
nakties metu grekų kareiviai 
išėję iš arklio, atidarę miesto 
vartus ir suleidę Grekų kariuo
menę į miestą.

Čia pat po Bridgcportą bė
gioja juodas arklys, sakęs tas 
spikeris, pasiųskime jį j SLA. 
Seimą, jis ir mums duris ati
darys. — Bet kaip už pirmąjį 
kaltinimą taip už pastarąjį pa
tarimą Mizara jį išvadinęs e- 
sant dumiu per visą pilvų.

Durniai buvote, esate ir 
paliksite!

Tai komplimentai visų di
džiausio komunistų dvasios va
do Leono Pruseikos savo armi
jai Meldažio svetainėj, už tai 
kad neklausę jo įsakymo laiky
tis ramini ligi kol atstovai bus 
legalizuoti. Sakoma, mądry 
polak po szkodzie (gudrus pa
liokas po bėdos), bet kaip pa
vadinti toki vada kaip Prusei- 
ka, kurs pats sėdėjo visą laiką 
prie reporterių stalo ir matė ką 
jo armija daro, ir kada policija 
pasirodė, pats susitūpęs pabė
go! Reikia manyti, kad patys 
komunistai jam ir gi atatinka
mų komplimentą suras.

Kodėl didžiuma siūlosi grįžt 
pas mažumą?

Musų “didžiumiečiai” (bolše
vikai) pamitingavę Meldažio 
svetainėj ir per dvi dienas iki 
valios išsisėmę, sumanė ir pa
rašė SLA. Seimui prašymą, kad 
juos priimtų i Seimą. Prašy
me pasisako esą ir didžiumoj 
ir legalus, gi SLA. Seimas Au
ditorijoj esąs ir mažumoj ir ne
legalus. Tame pačiame “ulti
matume” toliau reikalauja juos 
prisiimti Seiman ir kaip ma
žumai duoti vietų komisijose.

Dar nebuvo atsitikimo, kad 
legali dauguma pirštųsi nelega- 
lei mažumai. Atrodo didelis 
bolševikų nemandagumas, kad 
vietoj patys siūlydamiesi Į sve
čius, nepasikvietė “pasilikusios 
Liet. Auditorijoj mamužes”, 
bet pasirodo, tas nemandagu-

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
g-ų. Jei kiti negralčjo jumis ifig-ydytl. atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mns atidengti jueų tikra liga ir jei aš apsi- 
Itnaiu juh gydyti, sveikata jum* euffryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudą, bet pats pasakys 
po galutino tšegzaminavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

VINCENTAS PUŠINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 dieną, 7:10 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Jurbarko parap., Dai
nių kaime. Amerikoj išgyveno 
19 metų. Paliko dideliame 
nuliūdima brolj Kazimierą, dė
dę Antaną Pučinską, pusseserę 
Petroneėlę Pargauskienę, pus
brolį Juozapą Vabalą, 2 tetas, 
Rozaliją Sankienę ir Kotriną 
Mašentauskienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 1410 S. 49th 
Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 20 diena, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Pušins- 
ko giminės, draugai ir' pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Dėdė, Pussesere, 
Pusbrolis, Teta ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

mas buvęs rimtai argumentuo
tas: 318 “mažuma”/atėjusi iš- 
balsuotų lauk 179 “didžiumų” 
ir iš Meldažio svetainės. O ta
da kur? —Rep. II.

Lietuvės Akušeres
M R S. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone 
Heralock 9252 v 

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

Graborlai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS 

BALSAMUOTpflAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory 1115
—...... - ...........

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS"

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
K'

Graborius ir 
Balzaniuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaipa prieinama

3319 Auburn Avenue
K;..

CHICAGO, JLL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46 th St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicerą 8724

— ■ ■ -    — 1 ■   1 — ■■■ f ■

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

_____ Akiy

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas ”tynmo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8,

Phone Canal 0528

Akiu Gydytojai
......... ...

kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

------- o-------
' Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare. 

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

-D-----
ŽMOGAUS 

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A, R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

DR. Č. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
ĮBŽS Egzaminuoju Akis 

Pritaikąū Akinius
4650 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7878

lietuviai Gydytojai <

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 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 vakare

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

i Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

' Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavite Stn Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal autarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS

.Gydytojas ir Chirurgas
3421 South Halsted St.

Valandos:, nuo 10 iki 2 po pietų.
nuo 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais nuo lt iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wesfc 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. Tek Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

a; montvid, m. d.
1579 Milvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bransvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. TU.

Oflao Telefonai Virglnla 0080 
Bei. Tel. Van Burea B8S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer A ve.
Valandoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 ikf 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų, Mamų ofliai Morth 81di 
3413 Franklin Blvd. 

Valaadoi R :80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SKore 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

. Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY, IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergab 

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

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

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų,
.senas žaizdas, ligas rectal

Dr.J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:89 Ir nuo 7 iki II 

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 StM Chicago 
arti Slst Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460 #
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Room 928
Tel. Franklip 4177 

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E’ 107th St.
Kampas Michigan Aną. 

Tel. Pullman 5959
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomia

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

• 2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Stą, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

i et. nanaoipn oiou-oiai___
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
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2551 ___ _____ ___________Į________

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. RockirelI SL
TeL Republic 9728



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp Chicagos Auditori-
del miliono dolerių. Ma-

Naujienų iaivakor 
čių skyrius

Liudvisė ir Marijona Asci- 
liutės yra laikinai sulaikytos 
New Yorke ir pasiųstos j ligo
ninę dėl ištyrimo akių.

Dvi mergaitės gali 
turėti atostogas

Dvi mergaitės, ne senesnės 
Frip 10 ar 12 metų, neturin
čios progos ir kapitalo, 
y eltui praleisti dvi suvaitos 
me. Pasinaudoti šia proga 
ii tik tos, kūnų tėvai yra
l’-rtingi, be darbo arba mer- 
g’ ites yra našlaitės.

Kreipkitės pas
MARIA JURGELONIS, 

į Naujienas.

kai-
ga-

Žinios iš apkasų

Bet 16 birželio iškilo karas 
Chicsgoje, Lietuvių 
joj 
tot, čia dalykas labai nepapras
tas. Matot, čia užpuolė rusiški 
ourliokai lietuvių armijų. Ru 
iški burliokai turi savo krie- 
..otį skersai gatvės nuo Au

ditorijos. Taigi 16 birželio jie 
suvežė iš kriepasties visą amu
niciją į Auditorijų, kur lietu
vių armija turėjo savo apka
sus.

Na, burliokai ir paleido ug
nį. Manė, kad buržujų armija 
pasiduos. Generolas Gegužis 
lietuvių armijos vadas, atlaikė 
pozicijų, nors atakos jokios ne
darė. Bet apie 5 valandą vaka
ro burliokai liovėsi atakavę. 
Atrodė lig padaryta mušiu pa
liauba. Visi burliokai sulindo į 
avo kriepastį.

Bet ant rytojaus, apie 9 v. 
.yto, ir vėl burliokai atidarė 
ugnį. Iš sunkiųjų ir lengvųjų 
kanuolių pradėjo šaudyti. Lie
tuvių armijos generolas įsakė 
savo kareiviams nesikelti iš 
vietų. Jis davė žinią Dėdei Ša
mui, flT&L prisiųstų pagalbų. O 
kuomet atVyko pagalba, 
tuomet vėl 
sijudinti iš 
bus blogai.

Burliokai
dės Šamo armija apsupo kairį
jį burliokų sparną ir išvaikė jų 
armijų. Burliokai į kriepastį 
sulindo, o apie 20 pakliuvo į 
nelaisvę. Rodosi, burliokų ge
nerolai visi sulindo į kriepastį 
tik keletas podparučikų pakliu
vo į nelaisvę.

Taipgi burliokų armija turė
jo keletą totorių. Tie totoriai 
labai išsilavinę kariauti danti
mis. Pagauna jie priešą ir 
kanda. Sakau — jau nė drus
kos nereikia užpilti. Jau jeigu 
menkesnį žmogų pasigautų, 
tai tik batai liktų, o šiaip—tai 
suėstų visų!

Beje, burliokų armijos pulki
ninkas žaldokas labai narsiai 
kariavo irgi. Iš išvaizdos —rie
bus 
nai

O 
jau
viskas ramu.

Kas ateity bus tai dar ma
tysime.   E>ii»t«pčcl is.

tai 
gavom įsakymą ne
vietų, nes, sako,

Kaip žinote, dabar pasaulyje 
y a daug karų, žinoma, tik ne 
tekių karų, kuriais žmonės va- 
ž’nėja, bet tokių, kuriuose vie
ni iš kitų nori ką nors atimti, 
o norint atimti, tai dažnai vie
nos ar kitos pusės kareiviai 
turi lysti ir po velėna.

Juk atmenate, kada pasauli- 
ris karas buvo, tai žmonės sa
ko buk kariauta už aliejaus 
laukus. Indijoj dabar karas yra 
—sako, už druską. Chinijoj ka- 
r:s einąs — vien tik dėl ek- 
sersaizų.

paleido gazų. I)ė-

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Dv^ai metodą išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
M .'s turime metodą astmai kontroliuoti, 

ir norime jį iftbandyti savo ekspensais. Ne- 
svirbo, ar jusi) yra senas keisas ar naujai 
prnsidėjęg, ar yra kroniSka astma ar šien- 
iiire (hay faver). Jus pareikaiaukit mu
su nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiSmimo esate, jei tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fever, musų metodas 
Jus greit išgelbės. • •

Vnati Tignt norim paaiųatl tiems vadina- 
rr*t<-rna» tmvilties keleuniH. kur nieko ncflrel- 

visokį įkvėpimai, garinlmai, opiumos 
pricparatal, žvakutes, “patentuoti dūmai" ir 
kt. Mes norime visiems savo ekspensais 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
mi tikslu padaryti liuosą kvgpavimą, panai
kinti karkimą, ir visus tuos baisius parok- 
siz.mus. . »

Toks nemokamas pasiūlymas buttj tikras 
apsileidimas nelftnaudoU. Parašykite tuojau 
ir pradėkit tą pat dieną metodą. Nesiųski
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai Šiandien.

žmogus, taip kaip ameriko- 
malevoja byf trustą.
štai 17 birželio pusę po 10, 
lietuviškam fronte buvo

Iš SLA. Seimo
Ruimų

Rašo Nemunas
FREE TRAII. COUPON 

frontier asthma co.. 
1081-J Frontier Bldg., 402 Niagara St, 
Buffato, N. Y.

Send fre trial of your rnethod to:

Seimo

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Seime ūpas pasitaisė
Well, dabar galima pranešti 

linksmų “naujienų 
delegatų ūpas pasitaisė. Klau
simus pradedama diskusuoti 
rimtai, diskusijas sudaro gana 
įdomų turinį įvairiose klausi
muose. Pasimainymas minčių 
eina be pykčio ir įžeidinėjimų 
vieni kitų.

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scree

“Song of the West”
dalyvaujant

JOHN BOLES, Joe E. Brown, 
Sam Hardy, Eddie Gibbon

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
I ikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
dalingas, 
inoksliš kas, 
tikslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jj $1 ir $2 tūbose, 
arba jis Raus jj dėl jus. 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjo 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
Šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VĄ-JEL pas savo aptieki
ninką!

Adv. F. J. Bagočius
Seimas be Bagočiaus butų 

tiktai Seimukas. Bagočius Sei
me, o apie Bagočių sukasi vi
si Seimo ratai ir ratukai. (Ma
tomai bolševikai turi gerą uos
lę, jie iš anksto suuodžia kas 
jiems Seime gali būt “ne ko
še r” — jie tuos iš anksto nie
kina ir dergia, kad Seimo de
legatai ir apskritai S.L.A. na
riai į juos žiūrėtų su nepasiti
kėjimu. Bolševikai čia apsiriko: 
Bagočius čia užkariavo šimtą 
nuošimčių visų delegatų pasi
tikėjimą.

Kiti stambus darbuotojai

VAJE 
be kvaps- 

riebumų. W 
VA-JEL. Jūsų aptie-

Pilnos

Šiame Seime randasi ne vien 
SjL.A. darbuotojų, bet ir ap
skritai lietuvių visuomenes kon
struktyvių spėkų. Čia rasime: 
Dr. Montvidų, Dr. Viniką, “N.” 
Red. Grigaitį, Dr. Draugelį, adv. 
Dr. Jonikaitį, adv. šalnienę, adv. 
Rastenį, daugelį kitų profesio
nalų ir šiaip sau stambesnių 
darbuotojų. Inteligentiškos spė
kos netiktai yra duona ir dru
ska musų visuomeniškame vei
kime, bet ir pats Seimas darosi 
turiningesnių, 1 
skaičių stambių 
eilėse.

Boulcvard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė* 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdienį, 1 vai. po piet, Davis 
Sijuare parko svetainėj. Priima į 
Iraugystę vyrus ir moteris nuo 18 
ki 40 metų amžiaus už $1 įstojimo.

DRAUGIJOS 
pirm. T. S.

Morgan St.;

.. .... a liaunu rhoto I
Bombay, Indija. — V. J. Pa- 

tel, kuris dabartiniu laiku va
dovauja Indijos sukilėliams.

iš 3C)-to Seimo, o kiti liuosno- 
riais apleidę Seimą, sušaukė 
savo neva Seimų Mcldažio sve
tainėje. Bolševikų lyderiai su
fanatizavę savo sekėjus veda 
juos prie paskutinio rachališko 
darbo — ardyti įvairiais bu
dais S.L.A. organizacijų, 
abejotina, kad 
mingai eis jų 
kaip ir 3(k-to 
vimas.

Ne- 
jietns taip sek- 

sekiamas tikslas 
Seimo užkaria-

Sveikinimai ir linkėjimai
Turbūt nei į vienų Seimą ne

plaukia1 tdip gausiai pasveiki
nimai ir linkėjimai, kaip kad 
į šitų Seimą. Linkėjimai dau
giausia susivedh prie to, kad 
1S.L.A. tvarkytųsi demokraty- 
bės |>amabais ir kad apsivalytų 
nuo bolševikų. Prie sveikinimų 
ir linkėjimų randama nemaž ir 
dolerinių.

“Liaudies Tribūnas”
Chicagoje yra leidžiamas me- 

mografuotas laikraštukas “Liau
dies Tribūnas”. Užvakar dienos 
sesijų pertraukoje veik visi de
legatai buvo šituo popierių ap- 
dovanuoti. Delegatai skaitė su 
Įdomumu, bet tik negalėjo su- 
nriaati kas jame noriama pasa-
Ryti. ’S 
sirgai 
pranta 
tai po šimts pypkių kaip iries

pastebėjo; “Jeigu nesu
ką rašo tie, kuro

skaitome, 
dirba 
jokio 
mata, 
tokių
sveikai protauti, 
tus mokyti.

bent ka su*"'
Giaila, kad žmonės 

darbų apie kurį neturi 
supratimo 
kad musų 
ignoramų,

turint nemažų i 
i asmenų savo

Bolševikų
Būrys išmestų

Seimas
triukšmadarių

ir sykiu sar- 
eil'ese randasi 
kurie nemoka 
bet imiąsi ki-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA. 

— Pirm. K. Meliauskienė, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nuį sc1”**’ rzoi rr .Qa

Harvar 
čiunienė\ 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. IVĮ. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield Avė.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D.
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

A. Dudonienė, 7917 So. 
L ve.; fin. sekr. A. Valan-

Davidauskienė, 4316 So.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockwell St.; pirm. pag.

Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh 
Kaulakis, 3842 S. Union Avė.; fin. 
rašt. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną mėnesį 

kas pirmą penktadienį, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3,133 S. Halsted St.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kiene, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An
tanas čėsna, 4501 S. Paulina St.,

16635—Kaziui Pauliukui 
11;63-1—S. Jankauskui 
16 337—A ntan u i G u d o vi č i u i 
25671 —O j i a i Rainienei 
25673—Petrui Jociui 
16641—/M. Česnauskienei .

Penktadienis, birž. 20, 1930 

[ CLASSIFIED ADS. Į 
--- ! *   .................... —1 ■■  ..................  

»■ tnaiicia

HMANO DAUKANTO 
valdyba 1930 metų: 
Janulis, 3430 So 
pirm, pagelb. J. Balčiūnas, 3200 
So. Lowe Aye.; nutarimų rašt. 
Peter Killis, 3144 Auburn Avė.; 
fin. rašt. A. Kaulakis, 3842 So. 
Union Avė.; iždininkas Jul. Race- 
vičia, 3326 So. Union Avė.
Susirinkimus laiko kas pirmą sek

madieni kiekvieno mėnesio, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairia, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Volskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt, S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIU TAUTOS, MOTORŲ IR VY
RU* — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Pran
ciška Zakarevičiene, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W. 
34 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi- 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS
56806 S. Mickevičaitei
56807—Johanai Ramoškienei 
56808—-Kaziui Rimkevičiui 
56810—Antaninai Gužaitei 
56811-—Jonui Mežienui 
25361—U. Sakalauskienei 
16610—Jievai Kačiulienei 
16629—-E. Gedraitienei 
16622—Petrui Jakuboniui 
16618—K. Inčiurienei 
16621—Antanui Vildžiui 
21620—S. Murauskienei 
16638—E. Petkevičienei 
24622 B. Krazauskienei 
16630—N. Vismontienei 
25302—Adolpui 'Leipui 
16639—Jonui Smetoniui 
16637—M. Lapačinskienei 
2'5553 -Uršulei Šliužienei 
16443 - Uršulei Grajauskienei 
16480—N. Tizenhaus 
16'565—F. Kruopai tei 
25J'5(>—V i n c u i iM ači u 1 i u i 
12^! (><)■(>-----iii. Matpticiici
25354—C ) n a i I *ospirgi e n ei 
25637—Ad. Tauraitei 
56784—Juozui žvirbliui 
16603—Juozui Ciuzui 
16594—D. šliužienei 
25654—Aleksiandįrui Petkui 
25658—Jonui Abramavičiui 
25661—A. Kiltinievičienci 
56805—M. Plišienei x 
16616—M. Mockienei 
1G627—A. Selintienei 
16623—P. Getspudienei 
16636—Vincentui Gc tautui 
24621 Onai Katalninkaitei

gpįy Sujudinantį atvaizda-
vima Chateau-Thierry 

MK mūšio!
/ Aeroplanai, Tankai,

Artilerija, Kavalerija, 
Infanterija ir kiti VEI- 

V M KIME!
įdomios parodos gink- 

| ® lą. įrengimo ir reik- 
"meny visų musų Ar- 
mijos skyrių.
Didžiausia Militarinč
Demonstracija, kokia 

l> kada buvo Jungt. Val- 
nl stijose!

Puikiausi Thearle-Duf- 
field Co. fejerverkai.

Militarinis Turnamentas ir Paroda
Sixth Corps Area. U. S. Army 

Birželio 21 iki 29
Soldier Field, Grant Parke, Chicago
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 v.p.p.

birželio 22, 23 ir 29
ĮŽANGA $1.00

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės 
$1.50. Box sėdynės $3.50

Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pągelbai neturtingų našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

Lietuviu Vakaras bus Pėtnyčioj, 
Birželio 27

PUIKIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS
RESTAURANTAS

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

Mandagus patarnavimas.
W. B. JUČUS RESTAURANT

3239-41-43 So. Halsted St.
Tel. Victory 1991-2168

-------------  ■ ■ ---■ . I - - .  .........................L L.

PRANEŠIMAI
North Side Bijūnėlio Choras ren

gia draugišką išvažiavimą į Jeffcr- 
sono girias nedėlioj, birželio 22 d. 
Visi kviečiami dalyvauti smagiai su 
jaunausiais laiką praleisti.

— Valdyba.

Viekšniečių Kliubas rengia šeimy
nišką išvažiavimą į girias birželio 
(June) 22 d. Viekšniečių vieta yra 
žinoma ant Birutės Kalnelio, kur kas 
motas viekšniečiai visados turi savo 
vasarinius pasilinksminimus. Kas 
dar nežino, tai tėmykite iškabas ant 
Kean Avė ir 87 St. Važiuodami 87 
St. tėmykite kitas iškabas su nuro
dymais. Pradžia nuo 1 P. M. Kvie
čia visus Viekšniečiai.

- pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųekite 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M., 220 E. 21 St., 
New York. (Sempelio 
bonkutė dykai).

Baby Chicks
, Vilkai,

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 su kiekvienu šimtu vištu
kų.

1 FOX RIVER 
HATCHERY .

63 S. Grove Ave.„
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Husniesb cServic*
Biznio Ptitnmavima*

NAMU REMODEUAVIMAS pmtint.ni, nnnkrovij prie
kini, kambariai Lmiiik tilo w viSkose, Htogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50. Visą darbą galima padaryti nu $5 įmokti- 
jinni. lakusius mažais mėnesiniais iSinokėjl- 
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuokito

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

PATENTAIJ copyrights — išradi
mai visokios pušies.

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

BRIDGEPORT 
' PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

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

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.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
^kaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzis 8468

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkanle real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL
• INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
"X

. . Sh d.lNSIM nuo $50 iki $300 
c'- m<'iu .. lengvais išmo- 

.UJ I IHcAŽO. L C1S uolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street

n “Upstairs”
Telcphone Armitage 1199

Businesb Chances
irdHHmui Bizniai

PARDAVIMUI moderniška bu- 
. cine. , Vidut nišl.as biznis $1,700 i 
savaitę. Parduosiu pigiai, ar mai
nysiu ant prapertės. Tel. Republic 
0080.

----- O—

1 "linam Jums Pinig’u.- 
$100 iki $2,000

iųt- atmokate mažomit mAnesin* 
uis mokestimia.

Mes taipjau perkame r. - h 
h' Ustate kontraktus

l’etrziiek Bros
1647 W 47th St

-*rti MnrHhftP'd Avn
--------------- O ■■ ..

PAMATYKIT šią gražią praperte 
ant kalnelio palei Archer Highway, 
Willow Springs, III. ši prapertė tu 
yi moderniškus pagerinimus su mies 
to patogumais. Žemės yra apie ak 
ras, užpakaly namo yra parkas su 
užtektinai pavėsio medžių, stalų i.’ 
suolų. I^abai patraukianti vieta dcl 
biznio, kaip chieken dinners ir t. t., 
arba dėl pasitraukusio iš biznio žmo
gaus.

B. E. REICH 
Archer Avė. ir Cliff St., 

Willow Springs, III. 
Tel. Willow Springs 25

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobiliu bile su

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

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-čiij morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Westem Avė.

Tel, GrovehilI 1038

Furniture & Fixtiires

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedueioi poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuvės už sutauplmą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

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

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

PARDAVIMUJ keturių kambarių 
forničiai, bargenas $50, arba galite 
renduoti 4 kambarių flatą su mau
dyne, rendos $17. 3136 So. Lowe 
Avė., 1 lubos užp. Tel. Victory 8110

Help Wanted—Malė
___Darbininkų reikia

REIKIA agentų vaikščioti po na
mus, dirbti ant naujos propozicijos 
(no reni estate). Gera mokestis. 
Atsišaukite adresu 612 N. Michigan 
Avė., Room 414 pėtnyčioj, subatoj 
ir panedėly. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai.

Furnished Rooms
TURIU kambarį rendon su valgiu, 

Priimsiu vyrą kad ir su vienu ar 
dviem vaikais. J. Rusteika, 1224 So, 
Washtenaw Avė,

RENDON kambarys vaikinui arba 
ženotai porai, prie mažos šeimynos, 
3124 So. Lowe Avė., 1 lubos. 

........ ..........-.... .
For Rent

RENDON Storas tinkamas beker
pei, nes nėra aplinkui tokio biznio. 
2545 W. 69 St. Tel. Republic 1294.

RENDON 6 kambarių flatas ant 
antro floro, renda $50, šviesus, vė
liausios mados. 6345 So. Sangamon 
St.

PASIRENDAVOJA 5 kambariai, 
vėliausios mados, $45. Brighton Par
ke, arba parduosiu namą. 4447 So, 
Fairfield Avė.

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

...............................................  —> —-------------------------- 1—

FORDO VAKACIJŲ BARGENA1 
1930 LAISNIS DYKAI 

1930 Sport Roadeter vėliausia   $195 
1930 Standard Coupe vėliausia ............. $495
1929 Town Sodan ifivaž. 2160 mylių $465 
1929 Standard Coupe nepapraata verto $205 
1929 Tudor. nauji tairai, ifiv. 2700 m. $375 
1929 Roadater. tilt VVindahield. apotlight $375 

Visi karai turi 90 dienų rafitiAką 
garantiją. $20 iki^ 1/, įmokėti.

M. J. KELT.Y, 
4445 Wcat Madiaon St.

•; Business Chance*
Pa r d a v i m u J R i» n 1 1

PARDAVIMUI pigiai bučernes 
fixtures, kartu arba skyrium, P. Šla
jus , So. Halsted ir 157 St., Harvey, 
Illinois.

PARDAVIMUI 125 karų garažas 
su namu; gražus šioruiinis, Auburn 
karų agentūra; geras biznis. Mid- 
’.vest. Autp Sales, 1713 W. 35 St. tel. 
Lafayette 2078.

PARDAVIMUI kendžių ir smulk 
menų krautuvė. Nauji fixtures. La
bai pigiai. Tyriu parduoti į dvi die 
nas, išvažiuoju skubiai Lietuvon. 
2243 W. North Avė. Tel. Humboldt 
6188.

PARDAVIMUI 15 kambarių room- 
ing house. Gerai įrengta. Nebran
giai; įeigų $360.00. 1129 S. Ashland 
Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, nebrangiai; priežastis — du 
bizniai. 2507 W. 47th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

80 'AKRŲ farma, gera žemė ir 
trobos; parduodu arba mainau į na
mą. Belskis, 4567 Wentworth, Yards 
0350.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 2 pagyvenimų mū

rinis namas ant automobiliaus ar 
troko. 3341 S. Irving Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žem? Pardayimui

GRAŽUS VASARNAMIS
Dideli, šviesus kambariai, miega

mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Rox 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

mus, lotus, farmas, biznius visokio? 
rųšies. Njpra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortf?age ir parupinam 1 ir 2nd 
mortpfage lengvomis išlygomis. Tei- 

sinpras ir trreitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

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 mūrinė 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

PARDAVIMUI namelis ant dide
lės biznio gatvės Archer Avė. 3 sek
cijų linijos. Parduosiu ar mainy
siu ant automobiliaus. 4309^ W. 
63 St.

RETAS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų biznio namas, geroj 
apielinkėj, priešais mokyklą. 5002 S. 
Hermitage Avė., 2 lubos. Tel. Repub
lic 0820.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 5 kambarių cottage. 2 lotai. 
Beismente auginami grybai. Kaina 
$3,500. 107 Ridgeland Avė. Chicago 
Ridge. Tel. Oaklavvn 180.

2 LOTĄI pardavimui arba mainy
mui, savininkas mainys ant namo 
arba bile kokio biznio. Jeigu yra rei
kalas, galiu ir pridėti pinigų cash, 

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 So. Halsted St.

Yards 6751
Res. Boulevard 0127

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
5 kambarių murinės, oktagono 

Driekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia.

ĮKAINUOTOS $1250 ŽEMIAU 
VERTĖS

TIK 4 PARDAVIMUI
Atvykite subatoj ar nedėlioj pa

matyti šiuos pirkinius.
832 N. Tripp Avė.

Didelis nupiginimas už cash iki 
pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
ma jmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami M r. Barry tele
fonu State 2905.


